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٢٦ تموز ٢٠١٨

١

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة للبنك اإلستثماري كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ وكًال من قائمة الدخل الموحدة

المرحلیة المختصرة وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلیة المختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهیتین في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ وقائمة التغیرات في

حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة المختصرة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ. إن اإلدارة

(التقاریر المالیة المرحلیة). إن مسؤولیتنا مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي ٣٤

هي التوصل إلى نتیجة حول هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة استنادًا إلى مراجعتنا.

". إن تمت مراجعتنا وفقًا للمعیار الدولي المتعلق بعملیات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة

مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتمثل بشكل أساسي في القیام بإستفسارات من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق

إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثیر من نطاق أعمال التدقیق التي تتم وفقًا لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي

ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكیدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من خالل أعمال التدقیق، وعلیه فإننا ال نبدي

رأي تدقیق حولها.

بناًءا على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة لم یتم اعدادها من كافة النواحي

الجوهریة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ المتعلق بالتقاریر المالیة المرحلیة.

تنتهي السنة المالیة للبنك في ٣١ كانون األول من كل عام غیر أنه تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة بموجب تعلیمات إدراج

األوراق المالیة في بورصة عمان والبنك المركزي األردني وألغراض اإلدارة.



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة المختصرة

كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

إیضاحات

٣٠ حزیران

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧
ــــــــــــار ــــــــــــاردینـ دینـ

(مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

الموجودات

٤٩١٬٩٠٨٬٨١١١٠٨٬٣٧٠٬١١٣نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٥٦٢٬٢٧٥٬٢٧٧٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦١٠٬٩٤٩٬١٤٤١١٬٠١٣٬٤٥٧إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٢٬٤٩٤٬٢٧٩١٬٨٥٣٬٩٨٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٩٦٦٦٬٨٩٨٬١٦٢٦٤٦٬٠٣٩٬٨٩٤تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٨٤٣٬٢٢٤٬٢٢٢٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

١٠١٢٥٬٥١٥٬٥٦٨١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٩٬٨٦٣٬٤٧٨٢٩٬٦٦٣٬٩٦٥ممتلكات ومعدات - بالصافي

٢٬٥٣٦٬١٥٥٢٬٦٣٣٬٨٨٧موجودات غیر ملموسة

١٠٬٣٢١٬٧٥٣٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

١١٥٨٬٣٣٧٬٤٦٧٥١٬٢٩٥٬١١٨موجودات أخرى

١٬١٠٤٬٣٢٤٬٣١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات

١٧٬٢٠٨٬٥٦٥١٠٬٢٣٢٬٨٣٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

١٢٦٩٢٬٠٨٧٬٢٢٠٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢ودائع عمالء

٤١٬٧٧٧٬٧٤٨٤١٬٤٥٨٬١٥٨تأمینات نقدیة

١٣١٣٤٬٩٠٤٬٦٦٩١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١أموال مقترضة

١٦٬١٠٠٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

٧٣٤٬٣٩٨٧٠٣٬٤٥٤مخصصات متنوعة

١٤٣٬٠٨٢٬٠٨٥٣٬٩٨٤٬٧٨٠مخصص ضریبة الدخل

٨٬٧١٠٬٦٩٦٦٬١٠٣٬٢٢١مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٥١٦٬٢٦٧٬٥٦٥١٢٬٨٨٤٬١٩٩مطلوبات أخرى

٩٣٠٬٨٧٢٬٩٤٦٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة

حقوق مساهمي البنك

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصرح به

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به والمدفوع

١٦٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٢٥٬٠٠٤٬٥١٣االحتیاطي القانوني

٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                           -١٦احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة

١٧١٦٬١٣١٬٤٧٥١٢٬٤٧٧٬٦٥١احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي

١٨٢٠٬٧٥٨٬٣٦٠٣٠٬٠٣٣٬٢١٠أرباح مدورة

                                           -٧٬٠٧٢٬٨١١صافي ربح الفترة

١٦٨٬٩٦٧٬١٥٩١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤مجموع حقوق الملكیة العائد إلى مساهمي البنك

٤٬٤٨٤٬٢١١٤٬٩١٦٬٦١٠حقوق غیر المسیطرین

١٧٣٬٤٥١٬٣٧٠١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤مجموع حقوق الملكیة

١٬١٠٤٬٣٢٤٬٣١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٢



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر وللستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧إیضاحات

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٩١٧٬٣٢٧٬٠٩٥١٣٬٧٤٩٬٠٦٢٣٣٬٦٧٦٬٩٢٢٢٦٬٦٠٢٬٨٢٩الفوائد الدائنة

(١١٬٤٥٣٬٥٩٥)(١٧٬٦٨٧٬٤٧٢)(٥٬٩١٧٬٣٩٦)(٩٬١٨٨٬٠٢٤)٢٠الفوائد المدینة

٨٬١٣٩٬٠٧١٧٬٨٣١٬٦٦٦١٥٬٩٨٩٬٤٥٠١٥٬١٤٩٬٢٣٤صافي إیرادات الفوائد

٣٬٠١٠٬٤٤٦٢٬١٩٧٬٩٣٢٥٬٣٤٦٬٧٢٤٤٬٤٥٠٬٩٤٧صافي إیرادات العموالت

١١٬١٤٩٬٥١٧١٠٬٠٢٩٬٥٩٨٢١٬٣٣٦٬١٧٤١٩٬٦٠٠٬١٨١صافي إیرادات الفوائد والعموالت

٦٢٬٢٥٥٢٧٢٬٩٥٣٢٧٧٬٧٣٨٤٧٢٬٢٧٤أرباح عمالت أجنبیة

١١٧٬٦٢٦                            -١٦٥٬٥٧١                            -أرباح بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢١١٢٩٬٤٩٣٧٠٬٨٣٥١١٤٬٧٣٢١٤٩٬٥٨٤أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٨١٬٩٣٥٬٩٢٨٢٣١٬١٦٢٢٬٢٢٧٬٠٠٢٢٬٠١٣٬٥٧٤

٧٨٣٬٣٢٤٧٨١٬٢٥٥١٬٦٠١٬٩٦٦١٬٣٨١٬٠٩٧إیرادات أخرى

١٤٬٠٦٠٬٥١٧١١٬٥٥١٬٣٧٤٢٥٬٥٥٧٬٦١٢٢٣٬٧٣٤٬٣٣٦إجمالي الدخل

(٧٬٤٥٣٬٣٥٥)(٨٬٢٧٩٬٤٢٨)(٣٬٨٦١٬٩٨٠)(٤٬٣٩٧٬٠٥٧)نفقات الموظفین

(١٬٤١١٬٦٧١)(١٬١٩٥٬١٣٩)(٧٠٣٬٠٠٨)(٥٧٥٬٩٦٢)استهالكات وٕاطفاءات

(٤٬٦٧٠٬٧١٦)(٤٬٧١٩٬٣٧٥)(٢٬٣٨٠٬٠٦٩)(٢٬٤٠٥٬٣٤٦)مصاریف أخرى

(١١٥٬٠٠١)(٥٦١٬٤٦٤)(١١٥٬٠٠١)(١٦٤٬٠٤٥)

تدني التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة (٣٬٥٦٨٬٢٦٣)(٢٦٤٬٠١٢)(٣٬٤٤٨٬١٥٩)٩١٢٥٬٥٦١المردود من (مخصص)

(٤٥٦٬٩٤٢)-                            (٤٥٦٬٩٤٢)-                            

(٣٥٬٤٩٢)(٦٩٬٤٥٦)(٣٥٬٤٩٢)(٣٨٬١٤٨)مخصصات متنوعة

(١٧٬٣٠٣٬٥٤٢)(١٥٬٠٩٩٬٣٥٣)(١٠٬٩٩٠٬١٧٢)(٧٬٨٦٢٬٨٩٥)إجمالي المصروفات

٦٬١٩٧٬٦٢٢٥٦١٬٢٠٢١٠٬٤٥٨٬٢٥٩٦٬٤٣٠٬٧٩٤ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(١٬٦١٨٬٦٣٨)(٣٬١٥٥٬١٤٢)(٥١٬٦٤٤)(١٬٩١٩٬٨٣٨)١٤ضریبة الدخل للفترة

٤٬٢٧٧٬٧٨٤٥٠٩٬٥٥٨٧٬٣٠٣٬١١٧٤٬٨١٢٬١٥٦صافي ربح الفترة

العائد إلى:

٤٬١٨٠٬٣٨٩٤٢٥٬٨٥٠٧٬٠٧٢٬٨١١٤٬٦٤٧٬٧٠٥مساهمي البنك

٩٧٬٣٩٥٨٣٬٧٠٨٢٣٠٬٣٠٦١٦٤٬٤٥١حقوق غیر المسیطرین

٤٬٢٧٧٬٧٨٤٥٠٩٬٥٥٨٧٬٣٠٣٬١١٧٤٬٨١٢٬١٥٦

٢٨٠٫٠٤٢٠٫٠٠٤٠٫٠٧١٠٫٠٤٦حصة السهم األساسیة والمخفضة من ربح الفترة العائدة لمساهمي البنك

توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیرانللثالثة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٣

مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة 

ومخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني

خسائر تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي وفًقا لمعیار 

التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر وللستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٬٢٧٧٬٧٨٤٥٠٩٬٥٥٨٧٬٣٠٣٬١١٧٤٬٨١٢٬١٥٦صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى:

١٤٩٬٩٣٧٦٦٧٬٤١٤٤٬٦٧٢٬٣٦٣٢٬٨١٦٬٧٦٥صافي التغیر في احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي بعد الضریبة

(٥٥٬٧٢٠)(١٧٦٬٨٦٩)(٣١٬٦٢٦)(٣٥٩٬٥٠٦)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

٦٣٥٬٧٨٨٤٬٤٩٥٬٤٩٤٢٬٧٦١٬٠٤٥-٢٠٩٬٥٦٩مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

٤٬٠٦٨٬٢١٥١٬١٤٥٬٣٤٦١١٬٧٩٨٬٦١١٧٬٥٧٣٬٢٠١إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

٣٬٩٧٠٬٨٢٠١٬٠٦١٬٦٣٨١١٬٥٦٨٬٣٠٥٧٬٤٠٨٬٧٥٠مساهمي البنك

٩٧٬٣٩٥٨٣٬٧٠٨٢٣٠٬٣٠٦١٦٤٬٤٥١حقوق غیر المسیطرین

٤٬٠٦٨٬٢١٥١٬١٤٥٬٣٤٦١١٬٧٩٨٬٦١١٧٬٥٧٣٬٢٠١

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیرانللثالثة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٤



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة المختصرة

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

دیناردیناردیناردیناردیناردیناردیناردیناردینار(غیر مدققة)

١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤٤٬٩١٦٬٦١٠١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤                                        -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٦٬٣٦٥٬٠٠٠١٢٬٤٧٧٬٦٥١٣٠٬٠٣٣٬٢١٠كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

(٦٬٩٠٦٬٥٨٦)(٤٢٥٬٠٦٦)(٦٬٤٨١٬٥٢٠)                                        -(٦٬٤٨١٬٥٢٠)                                        -                                        -                                        -                                       -أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩) - بالصافي بعد الضریبة

١٦٧٬٣٩٨٬٨٥٤٤٬٤٩١٬٥٤٤١٧١٬٨٩٠٬٣٩٨                                        -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٦٬٣٦٥٬٠٠٠١٢٬٤٧٧٬٦٥١٢٣٬٥٥١٬٦٩٠الرصید المعدل كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

٧٬٠٧٢٬٨١١٧٬٠٧٢٬٨١١٢٣٠٬٣٠٦٧٬٣٠٣٬١١٧                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -صافي ربح الفترة

-                                      -                                        -                                        ٤٬٦٧٢٬٣٦٣                                        -٤٬٦٧٢٬٣٦٣                                        -                                        -٤٬٦٧٢٬٣٦٣

-                                      -                                        -                                        (١٬٠٠٣٬٥٢٧)١٬٠٠٣٬٥٢٧-                                        -                                        -                                        -                                             

-                                      -                                        -                                        (١٥٬٠١٢)(١٦١٬٨٥٧)-                                        (١٧٦٬٨٦٩)-                                        (١٧٦٬٨٦٩)

٣٬٦٥٣٬٨٢٤٨٤١٬٦٧٠٧٬٠٧٢٬٨١١١١٬٥٦٨٬٣٠٥٢٣٠٬٣٠٦١١٬٧٩٨٬٦١١                                        -                                        -                                       -إجمالي الدخل الشامل

                                        -                                        -                                        -                                        -٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                        -(٦٬٣٦٥٬٠٠٠)                                        -                                      -المحول إلى االحتیاطیات

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -                                        -                                        -                                      -األرباح الموزعة (إیضاح ١٨)

(٢٣٧٬٦٣٩)(٢٣٧٬٦٣٩)                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -االستثمار في شركات تابعة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣١٦٬١٣١٬٤٧٥٢٠٬٧٥٨٬٣٦٠٧٬٠٧٢٬٨١١١٦٨٬٩٦٧٬١٥٩٤٬٤٨٤٬٢١١١٧٣٬٤٥١٬٣٧٠كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

(غیر مدققة)

١٦٢٬٠٣٧٬٤٩٦٢٬٣٠٥٬٧١٨١٦٤٬٣٤٣٬٢١٤                                        -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٬٥٧٠٬٧٧١٥٬٣١١٬٢٨٤٥٬٤٩١٬٥١٩٢٧٬٦٦٣٬٩٢٢كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٦

٤٬٦٤٧٬٧٠٥٤٬٦٤٧٬٧٠٥١٦٤٬٤٥١٤٬٨١٢٬١٥٦                                        -                                        -                                        -                                        -                                       -صافي ربح الفترة

-                                       -                                        -                                        ٢٬٨١٦٬٧٦٥                                        -٢٬٨١٦٬٧٦٥                                        -                                        -٢٬٨١٦٬٧٦٥

-                                       -                                        -                                        (٥٥٬٧٢٠)                                        -(٥٥٬٧٢٠)                                        -(١٥٧٬٣٧٨)١٠١٬٦٥٨

٤٬٦٤٧٬٧٠٥٧٬٤٠٨٬٧٥٠١٦٤٬٤٥١٧٬٥٧٣٬٢٠١(١٥٧٬٣٧٨)٢٬٩١٨٬٤٢٣                                        -                                        -                                      -إجمالي الدخل الشامل

                                        -                                        -                                        -                                        -(٦٥٢٬٣١٣)                                        -٦٥٢٬٣١٣                                        -                                      -المحول إلى االحتیاطیات

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                        -                                        -                                        -                                      -األرباح الموزعة (إیضاح ١٨)

(٥٤٬٤١٢)(٥٤٬٤١٢)                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -أثر شراء حصة إضافیة في شركة تابعة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٬٥٧٠٬٧٧١٥٬٩٦٣٬٥٩٧٨٬٤٠٩٬٩٤٢١٦٬٨٥٤٬٢٣١٤٬٦٤٧٬٧٠٥١٥٩٬٤٤٦٬٢٤٦٢٬٤١٥٬٧٥٧١٦١٬٨٦٢٬٠٠٣كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٧

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٠,٣٢١,٧٥٣ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات ضریبیة مؤجلة مقابل ٧,٥٧٦,٥٥٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي األردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.-

-

-

إن رصید األرباح المدورة یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقیمة ٣,٦٥٥ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

-

یحظر التصرف باحتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.-

االحتیاطیات

رأس المال المكتتب به 

مخاطر مصرفیة عامةقانونيوالمدفوع

احتیاطي تقییم موجودات 

مالیة - بالصافي

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٥

خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

اآلخر منقول لألرباح المدورة نتیجة البیع

صافي ربح الفترة

مجموع 

حقــوق الملكیـــة

خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

اآلخر منقول لألرباح المدورة نتیجة البیع

أرباح مدورة

مجموع حقــوق الملكیـــة 

حقوق غیر المسیطرینالعائد إلى مساهمي البنك

التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

فقد تم نقل الرصید المتراكم لبند احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة والبالغ رصیده ٦,٣٦٥,٠٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، ویحضر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص. بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣)

أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

منقول لألرباح المدورة نتیجة إعادة التصنیف إلى محفظة الموجودات 

المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٠٣,٥٢٧ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ یمثل أثر إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وذلك بهدف التطبیق السلیم للمعیار وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني رقم 

.(٢٠١٨/١٣)

وال یمكن التصرف به إال بمقدار ما یتحقق منه فعًال من خالل عملیات البیع، استنادًا لتعلیمات هیئة األوراق المالیة. كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٤١٨,٨١٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ یمثل أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة المختصرة

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧اإلیضاحات
دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

األنشطة التشغیلیة

١٠٬٤٥٨٬٢٥٩٦٬٤٣٠٬٧٩٤ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

١٬١٩٥٬١٣٩١٬٤١١٬٦٧١استهالكات وٕاطفاءات

٢٦٤٬٠١٢٣٬٥٦٨٬٢٦٣مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة

٨٤٬٦٨٥٣٥٬٤٩٢مخصص قضایا مقامة على البنك

                                     -٤٥٦٬٩٤٢خسائر تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

                                     -(١٥٬٢٢٩)مخصصات متنوعة

١١٥٬٠٠١٦٤٬٥٧١مخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني

٩٩٬٤٧٤                                     -مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة

(٨٤٬٩٩٥)                                     -أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

بیع موجودات آلت ملكیتها للبنك ١٧٨٬٠٨٣(٢٬٢١٩)أرباح (خسائر)

خسائر تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل غیر متحققة ٥٨٬٠٠٩(١٤٬٧١٩)(أرباح)

(٢٬٠١٣٬٥٧٤)(٢٬٢٢٧٬٠٠٢)توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٦٩٧٬٨٤٢٩٠٩٬٧٦٥صافي مصاریف الفوائد

(١٧٬٥٤٧)(٢٣٬٠٧٨)تأثیر التغیر في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
١٠٬٩٨٩٬٦٣٣١٠٬٦٤٠٬٠٠٦

التغیر في الموجودات والمطلوبات

١٣٨٬٦٥١(٦٢٥٬٥٧٣)موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(٥٣٬٦٨٥٬٧٤٠)(٣٠٬١٣٥٬٩٤١)التسهیالت االئتمانیة المباشرة

٢٬٦٦٩٬٦٤٠(٦٬٧١٧٬٨٠٠)الموجودات األخرى

١٥٬٩٨٧٬١٣٨١٤٬٦٤٤٬٦١٥ودائع العمالء

٣١٩٬٥٩٠٤٬٩٤٦٬٣٣٨التأمینات النقدیة

٢٬١٧٤٬٣٣٩٣٬٤٨٠٬٧٦٤المطلوبات األخرى

(٢٧٬٨٠٥٬٧٣٢)(١٨٬٩٩٨٬٢٤٧)صافي التغیر في الموجودات والمطلوبات

(٨٬٠٠٨٬٦١٤)(١٧٬١٦٥٬٧٢٦)

                                     -(٣٥٬١٩٢)المدفوع من مخصص القضایا

(٦٬٤١٢٬١٥١)(٣٬٨٨٧٬٢٨٩)ضریبة الدخل المدفوعة

(٢٣٬٥٧٧٬٨٧٧)(١١٬٩٣١٬٠٩٥)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة

(٣٬٠٢٥٬٨٤٦)(٢٬٣٣٤٬٦٩٤)شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٠٤٨٬٧٦٦٢٤٤٬١١٦بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٢٢٧٬٠٠٢٢٬٠١٣٬٥٧٤توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

(١٨٧٬١٠١)٣٨٬١٩٢إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

(٤٠٬٠٥٨٬٨٣٣)(٢٧٬٠٦١٬٤١٩)شراء موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٧٬٦٦٣٬١٩٥٤٧٬٣٧٥٬٩٣٤استحقاق موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

١١٬٤٨٦٬٨٦٨                                     -بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(١٬٩٨٤٬٨٠٦)(١٬١٢٥٬٥٤٠)شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ

٥٩٬١٠٠                                     -المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

(٣٦٬٢٩٣)(١٧١٬٣٨٠)شراء موجودات غیر ملموسة

من األنشطة االستثماریة ١٥٬٨٨٦٬٧١٣(١٨٬٧١٥٬٨٧٨)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

األنشطة التمویلیة

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)األرباح الموزعة

١٠٬٥٩٢٬٥٣٣(٥٬٠٧٧٬٧٥٢)األموال المقترضة

                                     -١٣٬١٠٠٬٠٠٠اسناد القرض

(٥٤٬٠٠٠)(١٦٤٬١٦١)شراء حصة إضافیة في شركة تابعة

من األنشطة التمویلیة ٥٣٨٬٥٣٣(٢٬١٤١٬٩١٣)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

٢٣٬٠٧٨١٧٬٥٤٧تأثیر تغیر أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

(٧٬١٣٥٬٠٨٤)(٣٢٬٧٦٥٬٨٠٨)صافي النقص في النقد وما في حكمه

١٦٩٬٧٥٠٬٣١٣١٦٢٬٧١٩٬٥١٧النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

٢٥١٣٦٬٩٨٤٬٥٠٥١٥٥٬٥٨٤٬٤٣٣النقد وما في حكمه في ٣٠ حزیران

٦

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٣١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة قبل ضریبة الدخل المدفوعة 

والمخصصات المدفوعة



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

معلومات عامة(١)

-

-

-

إن البنك االستثماري هو شركة مساهمة عامة وأسهمه مدرجة في سوق عمان المالي.-

-

ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة(٢)

فیما یلي أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك في إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.

أسس اإلعداد٢-١

إن الدینار األردني هو عملة عرض القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة والذي یمثل العملة الرئیسیة للبنك.

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل

قائمة الدخل والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تظهر بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة

المرحلیة المختصرة، كما تظهر بالقیمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم التحوط لمخاطر التغیر في قیمتها العادلة.

٧

یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها إثنى عشر فرعًا ومن

خالل الشركات التابعة له.

ال تتضمن هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة كافة المعلومات واالیضاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة والمعدة وفًقا

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للبنك كما في وللسنة المنتهیة في ٣١ كانون

األول ٢٠١٧. كذلك فإن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ ال تمثل بالضرورة مؤشًرا دقیًقا على النتائح

المتوقعة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، كما لم یتم إجراء تخصیص على أرباح الفترة للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

٢٠١٨ والتي یتم إجراؤها في نهایة السنة.

بتاریخ ١٢ آب ١٩٨٢ بموجب قانون هو شركة مساهمة عامة أردنیة محدودة تأسست تحت رقم (١٧٣) البنك االستثماري (البنك)

لسنة ١٩٦٤ برأس مال مقداره ٦,٠٠٠,٠٠٠ دینار موزع على ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقیمة إسمیة مقدارها دینار للسهم الشركات رقم (١٢)

الواحد. تمت زیادة رأس مال البنك عدة مرات حتى بلغ ٧٧,٥٠٠,٠٠٠ دینار / سهم كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٠، كما تمت زیادة

رأس مال البنك خالل العام ٢٠١١ لیصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع ٨٥,٢٥٠,٠٠٠ دینار / سهم. كذلك تمت زیادة راس المال

للبنك بمبلغ ١٤,٧٥٠,٠٠٠ دینار بتاریخ ١٠ نیسان ٢٠١٢ لیصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع ١٠٠ ملیون دینار/ سهم.

٩٥٠٦٠١ . یقع المركز الرئیسي للبنك في مدینة عمــان في منطقة الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف هاتف ٥٠٠١٥٠٠ ص.ب

عمان ١١١٩٥ المملكة األردنیة الهاشمیة.

تـــم إقرار القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة مـن قبـل مجلـس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاریخ ٢٥ تموز ٢٠١٨ وهي خاضعة

لموافقة البنك المركزي األردني.

ووفقاً  ("القوائم المالیة المرحلیة") تم إعداد القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للبنك وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (٣٤)

للقوانین المحلیة النافذة وتعلیمات البنك المركزي األردني.



التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٢-٢

-

(أ)

-

-

-

-

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٥،" اإلیراد من العقود مع العمالء"-

المعاییر المطبقة في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٨ والتي كان لها تأثیر جوهري:(ب)

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٩ – (األدوات المالیة)

-

أثر تطبیق المعیار الدولي رقم (٩):-

وفیما یلي أهم جوانب التطبیق:

التصنیف والقیاس للموجودات المالیة:أ  - 

-

-

إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة متماثلة مع السیاسات المحاسبیة التي تم اتباعها في إعداد آخر قوائم مالیة

موحدة للبنك للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة كما هو مذكور أدناه.

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي صدرت والتي تم تطبیقها من قبل البنك ألول مرة والنافذة التطبیق في السنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني

٢٠١٨ ولم یكن لتطبیق هذه المعاییر تأثیر جوهري على القوائم المالیة للبنك:

أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معاییر جدیدة لإلعتراف باإلیراد. هذا وسوف یحل هذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٨ طبیعة التغییر:

والذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١١ والذي یغطي عقود البناء. بناًءا على المعیار الجدید، یتم االعتراف باإلیرادات عند نقل

السیطرة على السلعة أو الخدمة للعمیل. یسمح المعیار بان یتم التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل.

٨

قام البنك بإجراء إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل

قائمة الدخل وذلك بهدف التطبیق السلیم للمعیار وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣) .

اعتبارًا من أول كانون الثاني ال یوجد أثر جوهري من تطبیق المعیار، حیث قام البنك بالتطبیق المبكر للمرحلة األولى للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

٢٠١١ استنادًا لطلب البنك المركزي األردني وهیئة األوراق المالیة.

ابتداًءا من أول كانون الثاني ٢٠١٨. یتطلب من البنك تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

یتناول المعیار تصنیف وقیاس واستبعاد الموجودات والمطلوبات المالیة ویدخل قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط. كما أدخل المعیار نموذج طبیعة التغییر:

االنخفاض الجدید لالعتراف بمخصصات انخفاض القیمة.

االعتراف بأصول ضریبة مؤجلة عن خسائر غیر متحققة – تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١٢ "ضرائب الدخل"

تحسین االفصاحات – تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٧ "بیان التدفقات النقدیة"

تحویالت العقارات االستثماریة - تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ "العقارات االستثماریة"

التعدیالت السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدورة ٢٠١٢- ٢٠١٤.

ال یوجد أثر جّراء تطبیق المعیار على البیانات المالیة للبنك وذلك نظرًا لكون معظم إیرادات البنك تتأتى من مصادر غیر خاضعة لهذا المعیار. األثر:



التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة:ب -

-

-

محاسبة التحوط:ج  - 

تدني الموجودات المالیة:د -

االفصاحات:هـ -

بما یتعلق بالتصنیف للمطلوبات على المتطلبات الموجودة ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) أبقى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

االعتراف بفروقات تقییم المطلوبات المالیة المصنفة .  أما فیما یتعلق بقیاس القیمة العادلة فقد تطلب معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) المالیة

ما یلي: ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة ضمن قائمة األرباح والخسائر، في حین یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

االعتراف بفروقات تقییم المطلوبات المالیة المصنفة ضمن المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل والناتجة عن التغیر في

مخاطر االئتمان في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

عند تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، قام البنك باختیار االستمرار في استخدام سیاسة محاسبة التحوط استنادًا لمتطلبات معیار 

عوضًا عن متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩). المحاسبة الدولي رقم (٣٩)

الحتساب التدني في  باستبدال نموذج "تحقق الخسارة" المتبع في معیار المحاسبة الدولي رقم (٣٩) قام المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

الموجودات المالیة إلى نموذج النظرة المستقبلیة "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" والذي یتطلب استخدام التقدیرات واالجتهادات بشكل جوهري لتقدیر 

العوامل االقتصادیة والتي لها التأثیر على قیمة التدني وفقًا للنموذج الجدید، حیث تم تطبیق هذا النموذج على كافة الموجودات المالیة – أدوات 

الدین والمصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل أو بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

٩

العدید من االفصاحات المفصلة وبشكل خاص بما یتعلق بمحاسبة التحوط ومخاطر االئتمان  یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

والخسائر االئتمانیة المتوقعة.

والتي تحتسب وفقًا للمخاطر االئتمانیة  (Probability of Default) إن آلیة احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة تعتمد على احتمالیة التعثر

والتي تعتمد على القیمة التحصیلیة للضمانات القائمة،  (Loss Given Default) والعوامل االقتصادیة المستقبلیة و الخسارة في حالة التعثر

.(Exposure at Default) وقیمة التعرض عند التعثر

یتم االعتراف بالمبلغ المتبقي من فروقات تقییم القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.



التطبیق:و -

یوضح الجدول التالي التعدیل الحاصل على األرصدة االفتتاحیة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨.-

المبلغ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧

المبلغ المعاد تصنیفه 

(Reclassification)

الخسارة الئتمانیة 

*(ECL) المتوقعة

الرصید كما في ١ كانون 

الثاني ٢٠١٨ بعد تطبیق 

(IFRS 9) الـ

أثر التطبیق الناتج 

عن إعادة التصنیف

بنود المركز المالي التي تأثرت 

بالتطبیق

 -                                      ٧١٬٥٦٣٬٣٩٥(٤٩٬٦٣٩) -                                             ٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة
أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفیة

 -                                      ١١٬٠٠٥٬٩٦٤(٧٬٤٩٣) -                                             ١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة
ایداعات لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفیة

تسهیالت ائتمانیة مباشرة -                                      ٦٣٧٬٠٢٦٬٢٣٣(٩٬٠١٣٬٦٦١) -                                             ٦٤٦٬٠٣٩٬٨٩٤تسهیالت ائتمانیة مباشرة

١٬٧٦٧٬٤٢١                                    -(٨٦٬٥٦٦)١٬٨٥٣٬٩٨٧-                                    

-                                    ٨٦٬٥٦٦-                                    -                                            -                                    

٣٥٬٩٩٩٬٣٦٩١٬٠٠٣٬٥٢٧                                    -(١٬٨١٤٬٦٧٣)٣٧٬٨١٤٬٠٤٢

-                                    ١٬٨١٤٬٦٧٣-                                    -                                            -                                    

١٠٥٬٥١٧٬٣٤٤(٣٠٬٧٣٩) -                                             ١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                                      - 

موجودات مالیة بالتكلفة 

المطفأة

مطلوبات أخرى -                                      ٩٣٬٤٣١٬٤٤٨(١٨٨٬٢٠٣) -                                             ٩٣٬٦١٩٬٦٥١كفاالت مالیة 

مطلوبات أخرى -                                      ٤٢٬٤٧٨٬٩٩٠(٦٢٧٬٠٣٧) -                                             ٤٣٬١٠٦٬٠٢٧سقوف غیر مستغلة

مطلوبات أخرى -                                      ١٤٬٠٩٩٬٧٣٧(١٣٬٥٩٩) -                                             ١٤٬١١٣٬٣٣٦اعتمادات مستندیة

موجودات أخرى -                                      ٥١٬٢٨٩٬٧٠٩(٥٬٤٠٩) -                                             ٥١٬٢٩٥٬١١٨موجودات أخرى

یوضح الجدول التالي الرصید االفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):-

٤٩٬٦٣٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٬٤٩٣ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٩٬٠١٣٬٦٦١تسهیالت ائتمانیة مباشرة

٣٠٬٧٣٩

١٨٨٬٢٠٣كفاالت مالیة 

٦٢٧٬٠٣٧سقوف غیر مستغلة

١٣٬٥٩٩اعتمادات مستندیة

٥٬٤٠٩موجودات أخرى

قام البنك بقید أثر تطبیق المعیار على األرصدة االفتتاحیة لألرباح المدورة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ والمخصصات وحقوق غیر المسیطرین عوضًا عن إعادة اصدار القوائم المالیة 

الموحدة للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ وما قبل.

البند 

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

بالكلفة المطفأة

مبلغ المخصصات الحاليالبند 

-Re) الفرق نتیجة إعادة احتساب

(measurement(IFRS 9) الرصید وفق

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل

موجودات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة 

الدخل FVOCI المحول إلى

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل

موجودات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل FVPL المحول إلى

-                                                                                      ٦٢٧٬٠٣٧

-                                                                                      ٤٩٬٦٣٩

-                                                                                      ٧٬٤٩٣

٣٠٬٤٧١٬٧٥٢٣٩٬٤٨٥٬٤١٣

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

٣٠٬٧٣٩                                                                                      -بالكلفة المطفأة

-                                                                                      ١٨٨٬٢٠٣

-                                                                                      ١٣٬٥٩٩

-                                                                                      ٥٬٤٠٩

١٠



یوضح الجدول التالي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة المالیة الالحقة لـ ١ كانون الثاني ٢٠١٨:-

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة األولى

تجمیعي

المرحلة الثانیة

إفرادي

المرحلة الثانیة

تجمیعي
المجموعالمرحلة الثالثة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

تسهیالت ائتمانیة مباشرة

كفاالت مالیة 

سقوف غیر مستغلة

اعتمادات مستندیة

موجودات أخرى

یوضح الجدول التالي الرصید االفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):-

فوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليمخصصأصلفوائد معلقةإجمالي

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

بالكلفة المطفأة

البند 

١١

حسب المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):
حسب تعلیمات التصنیف رقم (٢٠٠٩/٤٧)

البند 
Stage 1Stage 2Stage 2



المعاییر والتفسیرات الجدیدة غیر الملزمة للسنة المالیة التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠١٨ والتي لم یتم تطبیقها مبكًرا من قبل البنك:(ج)

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦، "عقود اإلیجار-

أسس توحید القوائم المالیة٢-٣

نسبة ملكیةرأس المال المدفوع

تاریخ التملكمقر الشركةطبیعة نشاط الشركةالبنك(دینار أردني)اسم الشركة

٢٠٠٦عمانوساطة مالیة١٠٠٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة الموارد للوساطة المالیة 

٢٠٠٦عمانالتأجیر التمویلي٩٥٪١٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٢٠١٠عمانإدارة وتشغیل مستودعات البوندد٩٤٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٢٠١١عمانتخصیم ذمم١٠٠٪٣٠٬٠٠٠الشركة األردنیة للتخصیم *

٢٠١٦عمانمنح القروض والتسهیالت٩٤,٩٪١٦٬٥٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٢٠١٦عمانالتأجیر التمویلي٩٤,٩٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهیالت٩١,٨٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢٠١٧عماناستثمار٩١,٨٪٥٠٬٠٠٠شركة أعیان للتجارة والوكاالت واالستثمار

٢٠١٧عماناستثمار٩١,٨٪٣٠٬٠٠٠شركة راكین لالستثمار

٢٠١٧عمانالتأجیر التمویلي٩١,٨٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجیر التمویلي

أسست الشركة األردنیة للتخصیم في ٢١ كانون األول ٢٠١١ ولم تباشر أعمالها حتى تاریخ هذه القوائم المالیة الموحدة.*

١٢

صدر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦ خالل كانون الثاني ٢٠١٦. هذا وسوف یؤدي تقریبًا إلى االعتراف بجمیع عقود اإلیجار بقائمة المركز المالي، حیث طبیعة التغییر:

وااللتزام المالي مقابل دفعات تم إزالة التمییز بین عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي. بموجب هذا المعیار، سوف یتم االعتراف باألصل (الحق في استخدام البند المؤجر)

االیجارات. باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة. فیما یتعلق بمحاسبة المؤجرین فإنه ال یوجد تغییر ملحوظ علیها.

إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠١٩. في هذه المرحلة، ال ینوي البنك اعتماد المعیار قبل تاریخ سریانه. هذا وتعتزم تاریخ إلزامیة التطبیق:

اإلدارة تطبیق نهج االنتقال المبسط فیما لن یتم بیان المبالغ المقارنة للسنة السابقة عند التطبیق ألول مرة.

تتضمن القوائم المالیة الموحدة للقوائم المالیة للبنك والشركات التابعة له والمملوكة بالكامل والخاضعة لسیطرته، وتحقق السیطرة عندما یكون البنك قادًرا على إدارة األنشطة

الرئیسیة للشركات التابعة وعندما یكون معرًضا للعوائد المتغیرة الناتجة من استثماره في الشركات التابعة أو یكون له حقوق في هذه العوائد. ویكون قادًرا على التأثیر على هذه

العوائد من خالل سلطته في الشركات التابعة. ویتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإلیرادات والمصروفات بین البنك والشركات التابعة وكذلك ما بین الشركات التابعة.

تتضمن هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للبنك وشركاته التابعة التالیة كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨:

سیؤثر المعیار بشكل رئیسي على محاسبة عقود اإلیجار التشغیلیة للبنك. األثر:



استخدام التقدیرات(٣)

١٣

یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس السنة المالیة للبنك باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل البنك. وفي حال كانت السیاسات

المحاسبیة المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة یتم إجراء التعدیالت الالزمة على القوائم المالیة للشركات التابعة لتتوافق مع السیاسات المحاسبیة

المستخدمة من قبل البنك.

یتم توحید القوائم المالیة للشركات التابعة في قائمة الدخل الموحدة من تاریخ تملكها، وهو التاریخ الذي یجري فیه فعلًیا انتقال السیطرة للبنك على الشركات

التابعة ویتم التوقف عن توحیدها عندما یفقد البنك هذه السیطرة.

تمثل حقوق غیر المسیطرین الحصة في صافي الدخل أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة - بشكل مباشر أوغیر مباشر - من قبل البنك في

الشركات التابعة، ویتم إظهارها في قائمة الدخل الموحدة. وكذلك ضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق العائدة

لمساهمي البنك.

إن إعداد القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتطبیق السیاسات المحاسبیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتهادات تؤثر في مبالغ الموجودات

والمطلوبات المالیة واحتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما أن هذه التقدیرات واإلجتهادات تؤثر في

اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة. وبشكل خاص یتطلب من إدارة

البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتها. إن التقدیرات المذكورة مبنیة بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة

لها درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وٕان النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في

المستقبل.

إن التقدیرات الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة والمطّبقة في السیاسات المحاسبیة وكذلك مصادر

التقدیرات في حاالت عدم التیّقن، تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧، باستثناء

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات. والموضح أثرها ضمن إیضاح رقم (٢-٢) التقدیرات المتعلقة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني(٤)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٥٬٥٤٤٬٨١٢نقد في الخزینة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

٤٬٢٧٠٬١٣٨حسابات جاریة وتحت الطلب

١٩٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٤٥٬٣٥٥٬١٦٣متطلبات االحتیاطي النقدي

٢٤٬٢٠٠٬٠٠٠شهادات اإلیداع

المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب باستثناء االحتیاطي النقدي اإللزامي كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

ال یوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

صافي األرصدة لدى البنك المركزي األردني:

٧٩،٥٢٩،٨٠٣األرصدة لدى البنك المركزي األردني

                                 -یطرح: خسارة التدني

صافي األرصدة لدى البنك المركزي األردني

توزیع إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي األردني حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

-                         -                         -                         -                         -                         

                         -                         -                         -                         -                         -المجموع

٢٠١٨

البند

٣٠ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

(غیر مدققــة)

٧٩٬٥٢٩٬٨٠٣

١٤

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

-                                                            

٤٩٬٦٦٩٬١٧٧

١٢٬٣٧٩٬٠٠٨

٣٬٨٦٠٬٦٢٦

٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٩١٬٩٠٨٬٨١١١٠٨٬٣٧٠٬١١٣

فئات التصنیف االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:



الحركة على األرصدة لدى البنك المركزي األردني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

                         -                         -                         -                         -إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

                         -                         -                         -                         -األرصدة الجدیدة خالل العام

(Repaid / Derecognized) األرصدة المسددة-                         -                         -                         -                         

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                         -                         -                         -                         -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                         -                         -                         -                         -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                         -                         -                         -                         -األرصدة المعدومة

                         -                         -                         -                         -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

-                         -                         -                         -                         

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

ــــــــار ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ ــــــــاردینـــــ دینـــــ

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

-                         -                         -                         -                         

                         -                         -                         -                         -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                         -                         -                         -                         -األرصدة المعدومة

                         -                         -                         -                         -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

                         -                         -                         -                         -إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

١٥

رصید بدایة الفترة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة



أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٥)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

بنوك ومؤسسات مصرفیة خارجیة

(٨٬٩٨٢)-                         

المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

صافي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

(٨٬٩٨٢)یطرح: خسارة التدني

صافي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

توزیع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                         -                         -المجموع

الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                         -                         -إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

األرصدة الجدیدة خالل العام

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

-                         -                         

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة رقم (٩)

١٦

٣٠ حزیران ٢٠١٨

٦٢٬٢٨٤٬٢٥٩

٦٢٬٢٧٥٬٢٧٧

 /Repaid) األرصدة المسددة

(derecognized

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

٢٠١٨

فئات التصنیف االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:

ـــــــــــار ـــــــــــاردینــ دینــ

(مدققــة)(غیر مدققــة)

٢٢٬١٧٥٬٨٦٤٢١٬٤٠٢٬٢٩٦

٤٠٬١٠٨٬٣٩٥٥٠٬٢١٠٬٧٣٨

٦٢٬٢٧٥٬٢٧٧٧١٬٦١٣٬٠٣٤

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي ال یتقاضى البنك علیها فوائد ٢٢,٦٢٦,٣١٩ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ ُمقابل

٢٩,٠٧٣,٤٣٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

                          -                          -إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٦)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

(٢٦٬١٢١)-                          

المجموع

صافي إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

(٢٦٬١٢١)یطرح: خسارة التدني

صافي اإلیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة رقم (٩)

(مدققــة)(غیر مدققــة)

رصید بدایة الفترة

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

١٠٬٩٧٥٬٢٦٥١١٬٠١٣٬٤٥٧

١٠٬٩٤٩٬١٤٤١١٬٠١٣٬٤٥٧

ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٢,٠٠١,٣١٤ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ تمثل تأمینات نقدیة مودعة من 

قبل شركات تابعة مقابل تسهیالت ائتمانیة مباشرة.

٣٠ حزیران ٢٠١٨

١٠٬٩٧٥٬٢٦٥

١٠٬٩٤٩٬١٤٤

١٧

بلغت اإلیداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة شهور ١٠,٩٧٥,٢٦٥ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

مقابل ١١,٠١٣,٤٥٧ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



توزیع إجمالي اإلیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                        -                        -المجموع

الحركة على اإلیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

األرصدة الجدیدة خالل العام

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

٢٠١٨

فئات التصنیف االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:

 /Repaid) األرصدة المسددة

(derecognized

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة

١٨

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

رصید بدایة الفترة

خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 

(Repaid /derecognized)

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى



موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل(٧)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٬٨٥٣٬٩٨٦أسهم شركات

١الصنادیق االستثماریة

المجموع

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل(٨)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

أسهم متوفرة لها أسعار سوقیة

أسهم غیر متوفرة لها أسعار سوقیة *

المجموع

تم تحدید القیمة العادلة لألسهم غیر المدرجة وفقًا للقیمة الدفتریة والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقیاس القیمة العادلة لتلك اإلستثمارات.*

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣٨٬٩٥٠٬٧٣٥

٢٬٤٩٤٬٢٧٩١٬٨٥٣٬٩٨٧

(مدققــة)

٣٤٬٧٥٥٬٣٧٣

(غیر مدققــة)

تم إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

بناًءا على تعلیمات  الدخل بقیمة ١,٨١٤,٦٧٣ دینار كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ بهدف التطبیق السلیم لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣).

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

(مدققــة)(غیر مدققــة)

٢٬٤٩٤٬٢٧٨

١

١٩

بلغت قیمة الخسائر المتحققة من بیع موجودات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ١٦١,٨٥٧ دینار للفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران 

٢٠١٨ مقابل ١٥٧,٣٧٨ للفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧ تم قیدها مباشرة ضمن األرباح المدورة في حقوق الملكیة.

بلغت توزیعات األرباح النقدیة على الموجودات المالیة أعاله ٢,٢٢٧,٠٠٢ دینار للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٢,٠١٣,٥٧٤

دینار للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧.

٢٬٨٨٢٬٦٦٩

٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢ ٤٣٬٢٢٤٬٢٢٢

٤٬٢٧٣٬٤٨٧

تم إعادة تصنیف موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إلى محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

بناًءا على  الشامل اآلخر بقیمة ٨٦,٥٦٦ دینار كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ بهدف التطبیق السلیم لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣).



تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي(٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

األفراد (التجزئة)

١٢٬١٩٢٬٢٦٣١١٬٦٧٢٬٦٣٥جاري مدین 

١١٥٬٧٨١٬٠٧٢١٠٨٬١١٢٬١٤٣قروض وكمبیاالت *

١٧٬٩٢١٬٥٧٢١٧٬٤٥٠٬٤٠٧بطاقات االئتمان

١٥١٬٤٦٩٬٣٠٦١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢القروض العقاریة

الشركات

الشركات الكبرى

٨٤٬٢٠٠٬٩٧٨٦٤٬٩٢٦٬٥٥٤جاري مدین 

٢٧١٬٩٣٤٬٤١١٢٧١٬٥٢٧٬٠٢٦قروض وكمبیاالت*

الشركات الصغیرة والمتوسطة

٦٬٥٥٣٬٣١٩٧٬٨٢٢٬٨٤٥جاري مدین 

٥١٬١٥٦٬٧٧٨٤٩٬٥٧٨٬٨١٣قروض وكمبیاالت *

٤٬٥٩٣٬٠٣٩٤٬٤٣٦٬١٥٦الحكومة والقطاع العام 

٧١٥٬٨٠٢٬٧٣٨٦٨٤٬٣٩٤٬٠٦١المجموع                                                              

ینزل: 

٣٩٬٢٥٤٬٦٦٧٣٠٬٤٧١٬٧٥٢مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة

٩٬٦٤٩٬٩٠٩٧٬٨٨٢٬٤١٥فوائد معلقة

٦٦٦٬٨٩٨٬١٦٢٦٤٦٬٠٣٩٬٨٩٤صافي التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

*

-

-

-

-

بلغـت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة بعــد تنزیل الفوائد المعلقة ٤٤,٨٣٩,١٦٦ دینــار أي ما نسبته ٦,٣٪ من رصید التسهیالت االئتمانیـة المباشــرة 

بعــد تنزیــل الفوائــد المعلقـة كمـا في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٤٠,٦٣٩,٧٣٤ دینار أي ما نسبته ٦٪ من رصید التسهیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل 

الفوائد المعلقة كما في في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغــت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة ٥٤,٤٧٢,٦٤٨ دینار أي ما نسبته ٧,٦٪ من إجمالي رصید التسهیالت االئتمانیة المباشرة كما في ٣٠

حزیران ٢٠١٨ مقابـــل ٤٨,٤١٩,٢٣٤  دینار أي ما نسبته ٧,١٪ من إجمالي رصیــد التسهیــالت االئتمانیــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

یظهر الرصید بالصافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ٢٣,٦٣١,٤٨٥ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٢٣,٩٠٤,٣٣٣

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٢٠

بلغت التسهیالت االئتمانیة الممنوحة للحكومة األردنیة و/ أو بكفالتها ٤,٥٩٣,٠٣٩ دینار كمـا في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٤,٤٣٦,١٥٦ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧.

وقیمتها ١٩,٧١١,٥٣٠ دینار  إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة (كمبیاالت وشیكات)

كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل ٣١,٧٧٢,٣٣٧ دینار كما في ٣١ كانون األول 

.٢٠١٧



مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة:

فیما یلي الحركة على مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)

ـــــــــــــارللفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین دین

٨٬٧٦٠٬١٨٨١٬٩٢٨٬١٣٦١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١٣٠٬٤٧١٬٧٥٢الرصید كما في بدایة الفترة

٢٬٩٦٨٬٨٠٧٢٬٣٢٣٬٧٩٦٢٬٩٧٠٬٢٠١٧٥٠٬٨٥٧٩٬٠١٣٬٦٦١أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

اإلیرادات خالل الفترة ١٥٩٬٣٢٢٢٢٧٬٧٨٢٣٧٬٦٤٦٢٦٤٬٠١٢(١٦٠٬٧٣٨)المقتطع من (المردود إلى)

(٤٩٤٬٧٥٨)(٤٤٩٬٥٦٣)                           -(٣٠٬٧٣١)(١٤٬٤٦٤)المستخدم من المخصص خالل الفترة (الدیون المشطوبة)

١١٬٥٥٣٬٧٩٣٤٬٣٨٠٬٥٢٣١٧٬٢٣٤٬٣٤٠٦٬٠٨٦٬٠١١٣٩٬٢٥٤٬٦٦٧الرصید في نهایة الفترة

(مدققة)

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

٦٬٦٢٥٬٧٣٣١٬٤٦١٬٥١٣١٠٬٠٨١٬١٩٥٥٬١٤٦٬٢٥٥٢٣٬٣١٤٬٦٩٦الرصید في بدایة السنة

٤٨١٬٣١١٢٬٦٨٤٬٢٠١                           -١٬٧٢٤٬٢٢٠٤٧٨٬٦٧٠أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

اإلیرادات خالل السنة ٤٬٢٠٧٬١٤٢١٢٢٬٢١٢٤٬٧٥٠٬٠١٣(١٢٬٠٤٧)٤٣٢٬٧٠٦المقتطع من (المردود إلى)

(٢٧٧٬١٥٨)(٢٬٧٠٧)(٢٥١٬٩٨٠)                           -(٢٢٬٤٧١)المستخدم من المخصص خالل السنة (الدیون المشطوبة)

٨٬٧٦٠٬١٨٨١٬٩٢٨٬١٣٦١٤٬٠٣٦٬٣٥٧٥٬٧٤٧٬٠٧١٣٠٬٤٧١٬٧٥٢الرصید في نهایة السنة

توزیع إجمالي التسهیالت حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

-                           -                           

                           -                           -المجموع

الحركة على إجمالي التسهیالت:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                                -                           -إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

                                -                           -األرصدة الجدیدة خالل العام

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة-                           -                                

                                -                           -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                            -                                -                           -                           -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                            -                                -                           -                           -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                            -                                -                           -                           -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                            -                                -                           -                           -األرصدة المعدومة

                            -                                -                           -                           -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

-                           -                                

٢١

الشركات

٢٠١٨

فئات التصنیف االئتماني بناًء على نظام 

البنك الداخلي:

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة



الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                                -                            -رصید بدایة الفترة

                                -                            -خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

-                            -                                

                             -                                -                            -                            -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

                             -                                -                            -                            -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                             -                                -                            -                            -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

-                            -                            -                                -                             

                             -                                -                            -                            -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                             -                                -                            -                            -األرصدة المعدومة

                             -                                -                            -                            -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

                                -                            -إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

-

-

-

الفوائد المعلقة

فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)

ــــارللفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ ـــــ ــــاردینــــ ـــــ ــــاردینــــ ـــــ ــــاردینــــ ـــــ ــــاردینــــ ـــــ دینــــ

٢٬٣٩٨٬٥٣٤٧٦٨٬٣٣١٣٬٠٦٩٬٢٩٦١٬٦٤٦٬٢٥٤٧٬٨٨٢٬٤١٥الرصید كما في بدایة الفترة

٥٨٢٬٨٨٧٢٣٢٬٤٥١٧٦٠٬٥٧٢٥٢٩٬١٤٩٢٬١٠٥٬٠٥٩الفوائد المعلقة خالل الفترة

(٢٥٥٬٨٩٠)(٥٠٬٣٤٩)(١٢٬٨٩٣)(٨٢٬١٥٢)(١١٠٬٤٩٦)الفوائد المحولة لإلیرادات 

(٨١٬٦٧٥)(٤٨٬٤١٢)                            -(١٦٬٢٤٤)(١٧٬٠١٩)الفوائد المعلقة التي تم شطبها

٢٬٨٥٣٬٩٠٦٩٠٢٬٣٨٦٣٬٨١٦٬٩٧٥٢٬٠٧٦٬٦٤٢٩٬٦٤٩٬٩٠٩الرصید في نهایة الفترة

(مدققة)

للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٬٧١٠٬٤٣٥٦٢٦٬٤٣٤٢٬٨٣٤٬٨٨٨١٬١٦٠٬٤٨٢٦٬٣٣٢٬٢٣٩الرصید كما في بدایة السنة

٧٥٥٬٧١١٢٩٩٬٠٨٨٥٨٩٬٦٠١٥٩٤٬٢٦٤٢٬٢٣٨٬٦٦٤الفوائد المعلقة خالل السنة

(٤٢٧٬٣٣٤)(١٠٧٬٧٥٢)(٢٣٧٬٢٨١)(٣٤٬٧٤٨)(٤٧٬٥٥٣)الفوائد المحولة لإلیرادات 

(٢٦١٬١٥٤)(٧٤٠)(١١٧٬٩١٢)(١٢٢٬٤٤٣)(٢٠٬٠٥٩)الفوائد المعلقة التي تم شطبها

٢٬٣٩٨٬٥٣٤٧٦٨٬٣٣١٣٬٠٦٩٬٢٩٦١٬٦٤٦٬٢٥٤٧٬٨٨٢٬٤١٥الرصید في نهایة السنة

Repaid) المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة

(derecognized/

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة تغییر 

التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة

٢٢

بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون غیر العاملة ٢٧,٦٨٧,٢٩٣ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٣٠,١٤٥,٥٣٦ دینار كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧، كما بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون تحت المراقبة ٤٤٧,٦٧٨ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٣٢٦,٢١٦

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغت قیمة مخصصات التدني للدیون غیر العاملة والدیون تحت المراقبة التي انتفت الحاجة إلیها نتیجة تسویات أو تسدید دیون وحولت إزاء 

دیون أخرى مبلغ ٢,١٦٥,٩٦٠ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ دینار مقابل ٥,٤٤٤,٣٧٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

تم احتساب مخصص تدني التسهیالت غیر العاملة والتسهیالت تحت المراقبة على أساس العمیل الواحد كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨. وتم 

احتساب مخصص تدني التسهیالت غیر العاملة والتسهیالت تحت المراقبة على أساس العمیل الواحد كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ .

الشركات



*

  تتوزع التسهیالت االئتمانیة المباشرة حسب القطاع اإلقتصادي كما یلي، علمًا بأن كافة هذه التسهیالت ممنوحة لجهات داخل المملكة:

٤٠٬٤٩٥٬٧٤٨٤٠٬٣٧١٬٤٥٥مالي 

٩٣٬٣٨١٬١٠٣٨٩٬٠٨٨٬٩٥٠صناعة وتعدین

١٤٥٬١٩٠٬٠٠٩١٣٦٬٧١١٬٧٠٥تجارة 

١٥١٬٤٦٩٬٣٠٦١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢عقارات

٤٢٬٧٢٧٬٥٥٠٤٣٬٩٥٩٬٢٧٦انشاءات 

٥٦٧٬١٠٣٦٥٠٬٩٣٧زراعة

٨٣٬٠٢٦٬٧٠٨٧١٬٤٧٥٬٨٧٢سیاحة ومطاعم ومرافق عامة

١٤٬٧١٨٬٦٢١١٤٬٤١٨٬١٣٦أسهم

٤٬٥٩٣٬٠٣٩٤٬٤٣٦٬١٥٦حكومة وقطاع عام

١٣٩٬٦٣٣٬٥٥١١٣٤٬٤١٤٬٠٩٢أفراد / أخرى

المجموع

موجودات مالیة بالتكلفة الُمطفأة(١٠)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

موجودات مالیة لها أسعار سوقیة:

٣٩٬٣٢٢٬١٨١سندات وأذونات خزینة حكومیة

١٣٬٠٦٠٬٧٩٠سندات واسناد قرض شركات

المجموع

موجودات مالیة غیر متوفر لها أسعار سوقیة:

٤٢٬٥٧٨٬١٩٠سندات خزینة حكومیة

٣٠٬٩٠٠٬٠٠٠سندات واسناد قرض شركات

المجموع

(٣٤٥٬٥٩٣)-                          

مجموع الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

تحلیل السندات واألذونات

٥٨٬١٩٣٬٢٢٤ذات عائد ثابت

٦٧٬٣٢٢٬٣٤٤ذات عائد متغیر

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

(٩)

(مدققــة)

٦٨٤٬٣٩٤٬٠٦١

دینـــــــــــــار

٦٣٬٢٢٣٬٣٣٦

١٦٬٠٠٣٬٨٦٤

٤٢٬٥٧٧٬٨٣٣

٣٣٬٩٠٠٬٠٠٠

١٣٬٠٦٦٬٣٨٦

٢٩٬٠٧٠٬٢٥٠ ٥٢٬٣٨٢٬٩٧١

بناءًا على قرارات مجلس إدارة البنك وهیئات مدیري الشركات التابعة تم شطب دیون غیر عاملة باإلضافة إلى فوائدها والمعد مقابلها مخصص 

وفوائد معلقة بمبلغ ٥٨٢,٧٥٦ دینار خالل الفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٥٣٨,٣١٢ دینار خالل السنة المنتهیة في ٣١

كانون األول ٢٠١٧.

٧٣٬٤٧٨٬١٩٠٧٦٬٤٧٧٬٨٣٣

٣٠ حزیران ٢٠١٨

(غیر مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠١٧

(مدققــة)

دینـــــــــــــار

٣٠ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٧

٧١٥٬٨٠٢٬٧٣٨

(غیر مدققــة)

١٢٥٬٥١٥٬٥٦٨١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣

٢٣

١٢٥٬٥١٥٬٥٦٨١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣

٤٢٬٣٢٤٬٧٤٧



توزیع إجمالي الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

المجموع

الحركة على الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

القیمة كما في بدایة الفترة

االستثمارات الجدیدة خالل العام

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

األرصدة المعدومة

تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

٢٠١٨

ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة 

تغییر التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة

فئات التصنیف االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:

 /Matured) االستثمارات المستحقة

(derecognized

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

٢٤

رصید بدایة الفترة

خسارة التدني على االستثمارات الجدیدة خالل العام

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة 

(Matured /derecognized)



موجودات أخرى(١١)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

ـــــــار ـــــــاردینــــــ دینــــــ

(مدققــة)(غیر مدققــة)

٢٬٠١٤٬٥٠٢١٬٥٧٧٬١٧١فوائد وٕایرادات برسم القبض

٤٬١٤٥٬٨٨٨٣٬٢٧٨٬٠٤٠مصروفات مدفوعة مقدمًا *

٣٩٬٢٨٥٬٨٣٩٣٩٬٢٨٨٬٧٠٥موجودات آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة  **

٤٤٦٬٤٥٧٥١١٬٩٧٤تأمینات مستردة

٥٧٦٬٩٤٧٢١٬٥٠١شیكات مقاصة

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠أرصدة عائدة لعملیات غیر نظامیة - بالصافي ***

٦٬٠٤٣٬٢٠٢١٬٠٦٦٬٧١٠سحوبات مشتراة

٤٬٧٨٥٬٤٣٢٤٬٥١١٬٨١٧أخرى

٥٨٬٣٣٧٬٤٦٧٥١٬٢٩٥٬١١٨المجموع

*

**

یمثل هذا البند صافي الرصید العائد لعملیات غیر نظامیة، بعد أن تم طرح المخصص المعد مقابلها كما یلي:***

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

ـــــــار ـــــــاردینــــــ دینــــــ

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٢٬٩٧٤٬٧٠٠١٢٬٩٧٤٬٧٠٠الرصید العائد لعملیات غیر نظامیة

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠١٠٬٤٣٥٬٥٠٠ینزل: المخصص المعد مقابل هذا الرصید

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠ینزل: المتحصل من شركة التأمین

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠الرصید في نهایة الفترة / السنة

تعرض البنك لعملیات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة أخرى أدت إلى فقدان مبالغ قدرت بحوالي ١٢,٩

ملیون دینار تعود بشكل أساسي إلى احتمالیة وجود تواطؤ بین بعض موظفي البنك بتحایلهم على إجراءات الرقابة والضبط الداخلي. تم أخذ

االجراءات القانونیة الالزمة من قبل إدارة البنك وتم رصد مخصص بمبلغ ١٠,٤ ملیون دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول

٢٠١٧ بعد استبعاد المبالغ المتوقع استردادها من الموجودات المتحفظ علیها، وطرح المبالغ المستردة من شركة التأمین بقیمة ١,٥ ملیون دینار،

علمًا بأن القضیة منظورة حالیا أمام محكمة جنایات عّمان، حیث انتهت اإلجراءات من أمام المدعي العام.

٢٥

تتضمن المصروفات المدفوعة مقدًما ١,٦ ملیون دینار تمثل إیجار فرع البنك في منطقة عبدون، حیث تم دفع كامل قیمة اإلیجار لمدة ١٨

سنة مقدماً .

بموجب قانون البنوك یتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة على العمالء خالل سنتین من تاریخ

استمالكها، وللبنك المركزي األردني في حاالت استثنائیة أن یمدد هذه المدة لسنتین متتالیتین كحد أقصى. تظهر هذه الموجودات بالصافي

بعد تنزیل مخصص تدني القیمة بمبلغ ٣٤,٣٩٢ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ ومخصص العقارات

المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني بمبلغ ٢,١٣٣,٣٦٣ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٢,٠١٨,٣٦٢ دینار كما في

٣١ كانون األول ٢٠١٧.



ودائع عمالء(١٢)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

شركات كبرىأفراد

مؤسسات صغیرة 

ومتوسطة

الحكومة والقطاع 

المجموعالعام

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(غیر مدققة)

٣٠ حزیران ٢٠١٨

٧٦٬٦٧٦٬٨٩٢٥٨٬٧٦٠٬٠٦٩١٧٬١٣٥٬٣٠٩٥٬٣١٦٬٩١٩١٥٧٬٨٨٩٬١٨٩حسابات جاریة وتحت الطلب

٣١٬٥٩٢٬٤٩٤                              -٣٠٬٣٥٨٬١٨٣١٬٠٧٢٬٣٣٠١٦١٬٩٨١ودائع التوفیر

٣٢٠٬٤٩١٬٠٥٦١٤٠٬٥٥٥٬٩٨٩١١٬٣٨٣٬٧٣٤٣٠٬١٧٤٬٧٥٨٥٠٢٬٦٠٥٬٥٣٧ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٢٧٬٥٢٦٬١٣١٢٠٠٬٣٨٨٬٣٨٨٢٨٬٦٨١٬٠٢٤٣٥٬٤٩١٬٦٧٧٦٩٢٬٠٨٧٬٢٢٠المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠١٧

٧٣٬٨٦٠٬٠٣٩٦٥٬٢٩٦٬٣٠٨١٤٬٨٧٦٬٢١٧٥٬٥٠٢٬٨١٧١٥٩٬٥٣٥٬٣٨١حسابات جاریة وتحت الطلب

٣١٬٠٣٦٬٢٦١                              -٢٩٬٩٤١٬٠٣٨٧٩٢٬٤٧٣٣٠٢٬٧٥٠ودائع التوفیر

٢٩٦٬١٠٢٬٦٨٦١٥٤٬٦٤١٬٨٥٥١٠٬٩٩٦٬٩٧٢٢٣٬٧٨٦٬٩٢٧٤٨٥٬٥٢٨٬٤٤٠ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٣٩٩٬٩٠٣٬٧٦٣٢٢٠٬٧٣٠٬٦٣٦٢٦٬١٧٥٬٩٣٩٢٩٬٢٨٩٬٧٤٤٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢المجموع

-

-

-

بلغت قیمة الودائع الجامدة ٢,٩١٣,٧٤١ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٦,٢٧٢,٢١٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.-

بلغت قیمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد ١٧٦,٥٠٢,١٦٣ دینار أي ما نسبته ٢٥,٥٪ من إجمالي الودائع كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل 

١٨٧,٩٠٠,٩٨٤ دینار أي ما نسبته ٢٧,٨٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٩,٥٠٤,٥٥٤ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ أي ما نسبته ١,٤٪ مقابل ٩,٦٥٨,١٠٥ دینار   بلغت قیمة الودائع المحجوزة (مقیدة السحب)

أي ما نسبته ١,٤٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٢٦

بلغت ودائع الحكومة والقطاع العام ٣٥,٤٩١,٦٧٧ دینار أي ما نسبته ٥,١٪ من إجمالي الودائع كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل 

٢٩,٢٨٩,٧٤٤ دینار أي ما نسبته ٤,٣٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



أموال مقترضة(١٣)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

المتبقیةالكلیة

ـــــــــــــار(غیر مدققة) ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین ـــــــــــــاردین دین

٣٠ حزیران ٢٠١٨

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٣٦١٬١٠٤٧٠٥٥اقتراض من البنك المركزي األردني

١٣٣٬٥٤٣٬٥٦٥٢٬١٩٠١٬٤١٠اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة

شهریة وربع سنویة 

ونصف سنویة وعند 

االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٥٪ إلى ٨,٧٥٪

١٣٤٬٩٠٤٬٦٦٩المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٥٠٦٬٩٤٠٧٠٦١اقتراض من البنك المركزي األردني

١٣٨٬٤٧٥٬٤٨١٢٬٥٧٦١٬٨٥١اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة

شهریة وربع سنویة 

ونصف سنویة وعند 

االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٣ ٪ إلى ١٠٪

١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١المجموع

-

-

-

-

-

٢٧

كما یتضمن المبلغ أعاله مبالغ مقترضة من الشركة األردنیة إلعادة تمویل الرهن العقاري بمبلغ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ دینار، وقد تم إعادة تمویل قروض 

سكنیة بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي ٨,٣٪.

تبلغ قیمة القروض ذات الفائدة الثابتة ٦٦,٠٩٧,٣٧١ دینار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغیرة ٦٧,٤٤٦,١٩٤ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨، 

مقابل القروض ذات الفائدة الثابتة بمبلغ ٧٨,١٨٩,٦٧٠ دینار والقروض ذات الفائدة المتغیرة ٦٠,٢٨٥,٨١١ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

وقیمتها ١٩,٧١١,٥٣٠ دینار  إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة (كمبیاالت وشیكات)

كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل ٣١,٧٧٢,٣٣٧ دینار كما في ٣١ كانون األول 

.٢٠١٧

المبلغ

دوریة استحقاق عدد األقساط

األقساط
سعر فائدة اإلقتراضالضمانات

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من بنوك محلیة بمبلغ ١٠٣,٠٤٣,٥٦٥ دینار والمتمثل في حسابات جاري مدین وقروض دوارة ممنوحة 

للشركات التابعة (شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد وشركة تمكین للتأجیر التمویلي وشركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة 

واالستثمار).

تمثل األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والبالغة ١,٣٦١,١٠٤ دینار مبالغ مقترضة إلعادة تمویل قروض عمالء ضمن برامج تمویل متوسطة 

األجل تم إعادة إقراضها.



ضریبة الدخل(١٤)

 مخصص ضریبة الدخلأ)

إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل هي كما یلي:

٣٬٩٨٤٬٧٨٠٦٬٥٠١٬٤٥٤رصید بدایة السنة

٤٤١٬٧١٢                       -أرصدة ناتجة عن استثمارات في شركات تابعة

(٦٬٩٢١٬٩٦٨)(٣٬٨٨٧٬٢٨٩)إجمالي ضریبة الدخل المدفوعة

(٦٨٬٨٥٧)                       -مسترد من ضریبة دخل سنوات سابقة

٧٨٥٥٠٬٤٥٨ضریبة الدخل عن سنوات سابقة

٢٬٩٨٣٬٨٠٩٣٬٩٨١٬٩٨١ضریبة الدخل للفترة / للسنة

رصید نهایة السنة

یتم احتساب ضریبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانین النافذة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة.

تمثل ضریبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما یلي:ب)

١٬٢٠٧٬٧١٣ضریبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة

١٬٧٣٥ضریبة دخل سنوات سابقة

(٥٤٦٬٠٠٨)(٤٩٤٬٢٦٨)اضافات موجودات ضریبیة مؤجلة للفترة

٦٦٦٬٧٦٢٩٥٥٬١٩٨إطفاء موجودات ضریبیة مؤجلة للفترة

                                -(١٬٩٤٦)(إطفاء مطلوبات ضریبیة مؤجلة)

الوضع الضریبي للبنك:

-

-

-

٣٠ حزیران ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٢٨

٣٬١٥٥٬١٤٢١٬٦١٨٬٦٣٨

(مدققــة)(غیر مدققــة)

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٢٬٩٨٣٬٨٠٩

٣٬٠٨٢٬٠٨٥٣٬٩٨٤٬٧٨٠

٧٨٥

تم تقدیم اإلقرار الضریبي للبنك عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانوًنا ولم یتم مراجعة الحسابات من قبل دائرة ضریبة 

الدخل والمبیعات حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للسنوات المالیة حتى نهایة عام ٢٠١٥.

وفي رأي اإلدارة والمستشار الضریبي للبنك فإن المخصصات المعّدة كافیة لتغطیة االلتزامات الضریبیة حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.



الوضع الضریبي لشركة الموارد للوساطة المالیة (شركة تابعة):

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.-

الوضع الضریبي لشركة تمكین للتأجیر التمویلي (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

الوضع الضریبي لشركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للسنوات المالیة حتى نهایة عام ٢٠١٠.-

-

-

-

-

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الّدخل والمبیعات للفترة منذ التأسیس بتاریخ ٥ حزیران ٢٠٠٦ حتى نهایة عام ٢٠١٤ حیث تم قبول

إقرار ضریبة الدخل عن األعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ دون أیة تعدیالت.

لم تقم الشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي للفترة منذ التأسیس بتاریخ ٣١ تشرین األول ٢٠٠٦ وحتى ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ كونها

لم تمارس نشاطها في تلك السنوات.

٢٩

لألعوام منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ ضمن المدة القانونیة قامت الشركة بتقدیم إقرارات ضریبة الدخل السنویة (كشوفات ضریبة الدخل السنویة)

وقامت بتسدید كافة االلتزامات المعلنة ضمن المدة القانونیة وقد تم قبولها جمیًعا من قبل دائرة ضریبة الدخل والمبیعات وكما هي وبدون إجراء

أیة تعدیالت علیه.

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات

بمراجعة السجالت حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الّدخل والمبیعات فیما یتعلق بضریبة الدخل عن األعوام منذ ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٥.

عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قامت الشركة بتقدیم إقرار ضریبة الدخل السنویة (كشف ضریبة الدخل السنویة)

قانوًنا ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذ القوائم المالیة.

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات

بمراجعة السجالت حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق

إقرارات الضریبة العامة على المبیعات حتى ٣١ آب ٢٠١٥.

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا وال یوجد علیها أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ

إعداد هذه القوائم المالیة.

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.



الوضع الضریبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

-

الوضع الضریبي لشركة التسهیالت التجاریة األردنیة (شركة تابعة):

-

-

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٦، وتم تقدیم  قامت الشركة التابعة (شركة راكین لالستثمار)

اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ ودفع الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على شركة بندار للتجارة واالستثمار وشركاتها التابعة أیة إلتزامات تفوق المخصص 

المأخوذ حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.

٣٠

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نهایة العام ٢٠١١ باستثناء عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠.

فیما یخص ضریبة عام ٢٠٠٩ فقد تقدمت الشركة بدعوى أمام المحكمة الدستوریة تطالب بها بعدم دستوریة المادة  ٦٦/ج من قانون الضریبة

وسوف یتم الفصل بالطعن المقدم من الشركة أمام محكمة التمییز والقاضي بإلزام الشركة  بأداء الضریبة بعد صدور قرار المحكمة الدستوریة حول

دستوریة المادة ٦٦/ج.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام  قامت الشركة التابعة (شركة أعیان للتجارة والوكاالت واالستثمار)

٢٠١٦، وتم تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ ودفع الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات لشركة بندار للتجارة واالستثمار حتى نهایة عام ٢٠١٥.

تم تقدیم اإلقرار الضریبي للشركة عن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانوًنا ولم یتم مراجعة الحسابات من قبل دائرة 

ضریبة الدخل والمبیعات حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

تم تدقیق إقرارات الضریبة العامة على المبیعات حتى نهایة عام ٢٠١٥، وتم تقدیم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانوًنا ودفع الضریبة 

المستحقة حتى ٣١ كانون األول ٢٠١٧ وال یوجد على الشركة أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٦، وتم  قامت الشركة التابعة (شركة بندار للتأجیر التمویلي)

تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ ودفع الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

بالتسجیل في ضریبة المبیعات اعتباًرا من ١ كانون الثاني ٢٠١٧ و تم تقدیم االقرارات الضریبیة وال یوجد  قامت (شركة بندار للتأجیر التمویلي)

على الشركة أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.



-

-

-

-

-

-

-

-

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:جـ)

١٠٬٤٥٨٬٢٥٩٦٬٤٣٠٬٧٩٤الربح المحاسبي

(٦٬٥٢٠٬٠٤٨)أرباح غیر خاضعة للضریبة

٤٬٨٤٤٬٥٣٣مصروفات غیر مقبولة ضریبیاً 

الربح الضریبي

نسبة ضریبة الدخل للبنك *

نسبة الضریبة المؤجلة للبنك * 

نسبة ضریبة الدخل للشركات التابعة

نسبة الضریبة المؤجلة للشركات التابعة

* باستثناء األرباح المتحققة من أسهم مستثمر بها خارج المملكة، حیث تخضع للضریبة بنسبة ١٠٪.

٣٠ حزیران ٢٠١٧ ٣٠ حزیران ٢٠١٨

٪٣٥

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

بتقدیم كشوفات التقدیر الذاتي حتى نهایة عام ٢٠١٤ وتم قبولها من قبل دائرة  قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

ضریبة الدخل والمبیعات بنظام العینات دون تعدیل كما تم تقدیم كشوفات التقدیر الذاتي للعامین ٢٠١٥ و٢٠١٦ وتم قبولها من قبل دائرة ضریبة 

الدخل والمبیعات حسب نظام العینات دون تعدیل.

بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت  قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق اإلقرارات المقدمة حتى عام ٢٠١٣.

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركتها التابعة أیة إلتزامات تفوق المخصص 

المأخوذ حتى ٣٠ حزیران ٢٠١٨.

قامت الشركة بتقدیم إقرارات الضریبة العامة على المبیعات في الموعد المحدد قانوًنا، وقد قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق اإلقرارات المقدمة 

عن األعوام من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣.

وفیما یخص ضریبة عام ٢٠١٠ فأنه وبرأي محامي الشركة والمستشار الضریبي للشركة ال یوجد أیة التزامات مالیة محتملة على الشركة.

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات عن األعوام منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٤.

قامت الشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة ضریبة الدخل والمبیعات 

بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذ القوائم المالیة.

بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن عام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، ولم تقم دائرة  قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

ضریبة الدخل والمبیعات بمراجعة سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

٣١

دینـــــــــــــار دینـــــــــــــار

٪٢٤٪٢٤

٪٢٤٪٢٤

٪٣٥

(٦٬٢٣٤٬٤٥٨)

٥٬٧٨١٬٦٦٠

١٠٬٠٠٥٬٤٦١٤٬٧٥٥٬٢٨٠

٪٣٥٪٣٥



مطلوبات أخرى(١٥)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٬٢٧٤٬٩٩٨١٬٣٢٧٬٥١٤شیكات مقبولة ومصدقة

٦٬١٦٢٬١٣٧٥٬٠٢٦٬٩٦٤فوائد برسم الدفع

٢٬٨٦٤٬٥٧٣١٬٤٣٢٬٠٦٢دائنون متفرقون

٤٣٤٬٩٩٤٤٣٧٬٦٥٧ذمم دائنة لعمالء الوساطة المالیة

٢٤١٬٧٢٤٢٨١٬٢٤٧توزیعات أرباح غیر مدفوعة

١٤١٬٧٤٣١٣٨٬٦٧٨تأمینات صنادیق حدیدیة

١٬٠٨٤٬٥٩٧١٬٣٤٣٬٢٧٩مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة

٣٬١٧٥٬٩٤٢٢٬٨٩٦٬٧٩٨مطلوبات أخرى

٨٨٦٬٨٥٧-                     

المجموع

 االحتیاطیات(١٦)

إن تفاصیل اإلحتیاطیات كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ هي كما یلي:

إحتیاطي قانوني:أ)

إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة:ب)

إن اإلحتیاطیات المقید التصرف بها هي كما یلي:ج)

اســم االحتیاطــي
٣٠ حزیران

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧
طبیعـة التقییــد

مقید التصرف به بموجب قانون البنوك وقانون الشركات.٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٢٥٬٠٠٤٬٥١٣إحتیاطي قانوني

مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني.٦٬٣٦٥٬٠٠٠                      -إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

٣٢

١٦٬٢٦٧٬٥٦٥١٢٬٨٨٤٬١٩٩

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحویله من االرباح السنویة قبل الضرائب بنسبة ١٠٪ وفقًا لقانون الشركات وقانون البنوك وهو 

غیر قابل للتوزیع على المساهمین.

یمثل هذا البند إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة وفقًا لتعلیمات البنك المركزي األردني فیما یتعلق بالتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة 

وبالنسب المحددة من قبل البنك المركزي األردني.

فقد تم نقل الرصید المتراكم لبند احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة والبالغ رصیده بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣)

٦,٣٦٥,٠٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، ویحضر

التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص.

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة رقم (٩)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)



احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي(١٧)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما یلي:

٥٬٤٩١٬٥١٩الرصید في بدایة السنة

أرباح أسهم غیر متحققة 

مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٢١٦٬٩٦١

الرصید في نهایة السنة

على احتیاطي تقییم الموجودات المالیة: أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

الرصید كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٦١٬٨٥٧

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل اآلخر منقولة لألرباح المدورة نتیجة البیع

١٦٬١٣١٬٤٧٥

(اثر إعادة  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

تصنیف الموجودات المالیة)

٧٬١٠٤٬٩١٥

(٢٬٦٠٩٬٤٢١) مطلوبات ضریبیة مؤجلة 

الرصید في نهایة السنة

أرباح أسهم غیر متحققة 

خسائر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

الشامل اآلخر منقولة لألرباح المدورة نتیجة البیع

٣١ كانون األول ٢٠١٧

ـــــــار ـــــ دینـ

(١٬١١٥٬٠٣٠)

١١١٬٥٠٣

١١٬٤٧٤٬١٢٤

٣٣

١٢٬٤٧٧٬٦٥١

(مدققــة)

١٠٬٠٥٧٬٥٩٦

(٣٬٢٨٨٬٤٢٥)

٣٠ حزیران ٢٠١٨

الرصید في بدایة السنة المعدل كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

على  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

الموجودات/المطلوبات الضریبیة المؤجلة

(غیر مدققــة)

ـــــــار ـــــ دینـ

١٢٬٤٧٧٬٦٥١



األرباح المدورة(١٨)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة بما یلي:

الرصید في بدایة السنة

الربح للفترة / للسنة

إلى االحتیاطیات (المحول)

أرباح موزعة*

الرصید في نهایة السنة

أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩ على األرباح المدورة:

رصید األرباح المدورة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات نتیجة تطبیق 

المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

(اثر  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

إعادة تصنیف الموجودات المالیة)

على  أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

الموجودات/المطلوبات الضریبیة المؤجلة

كما في ١ رصید األرباح المدورة (الرصید االفتتاحي)

كانون الثاني ٢٠١٨

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  (خسائر)

قائمة الدخل الشامل

أرباح موزعة

الرصید في نهایة الفترة

٣٠ حزیران ٢٠١٨

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

٢٠٬٧٥٨٬٣٦٠

٣٤

٣١ كانون األول ٢٠١٧

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  (خسائر)

الدخل الشامل

دینـــــــــــــار

(مدققــة)

٣٠٬٩٢٠٬٢١٧

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

٢٧٬٦٦٣٬٩٢٢

١٥٬٠٧٣٬٧٠٧

(٢٬٤٨٧٬٤٥٨)

(٢١٦٬٩٦١)

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

(٩٬٢٦٤٬٩٧٢)

١٬١١٥٬٠٣٠

٢٬٦٧١٬٩٤٩

٦٬٣٦٥٬٠٠٠

دینـــــــــــــار

(غیر مدققــة)

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

(١٦١٬٨٥٧)



على الموجودات/المطلوبات الضریبیة المؤجلة: أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

البند

الخسائر االئتمانیة المتوقعة  الزیادة (النقص)

(ECL) إعادة تصنیف الموجودات المالیةللموجودات

-

-

-

-

-

*

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ مقید التصرف به بناًء على طلب البنك المركزي 

األردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٤١٨,٨١٢ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ یمثل أثر التطبیق 

وال یمكن التصرف به إال بمقدار ما یتحقق منه فعًال من خالل عملیات البیع، استنادًا لتعلیمات هیئة األوراق  المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

المالیة.

إن رصید األرباح المدورة یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقیمة ٣,٦٥٥ دینار كما في ٣٠ حزیران 

٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بموجب قرار الهیئة العامة للمساهمین بتاریخ ٢٥ نیسان ٢٠١٨ تم توزیع ١٠ ملیون دینار من األرباح المدورة خالل عام ٢٠١٨ عن عام ٢٠١٧ وبما یعادل 

١٠٪ من رأس مال البنك، كما أنه وبموجب قرار الهیئة العامة للمساهمین بتاریخ ٢٤ نیسان ٢٠١٧ تم توزیع ١٠ ملیون دینار من األرباح المدورة عن العام 

٢٠١٦ وبما یعادل ١٠٪ من رأس مال البنك.

٣٥

فقد تم نقل الرصید المتراكم لبند احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة والبالغ رصیده ٦,٣٦٥,٠٠٠ بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠١٨/١٣)

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)، ویحضر التصرف بالفائض من المبلغ 

بعد التقاص.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٠,٣٢١,٧٥٣ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات 

ضریبیة مؤجلة مقابل ٧,٥٧٦,٥٥٣ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

٢٬٧٨٣٬٤٥٢

مطلوبات ضریبیة مؤجلةموجودات ضریبیة مؤجلة

١١١٬٥٠٣

-                                                 

-                                                      



الفوائد الدائنة(١٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

تسهیالت ائتمانیة مباشرة:

لألفراد (التجزئة) :

قروض وكمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

بطاقات االئتمان

القروض العقاریة

الشركات الكبرى:

قروض و كمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

الشركات الصغیرة والمتوسطة

قروض و كمبیاالت

حسابات جاریة ومدینة

الحكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

أرصدة وٕایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

موجودات مالیة بالتكلفة الُمطفأة

المجمـــوع

الفوائد المدینة(٢٠)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٣٦٬١٢١١٣١٬٢٧٨ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

ودائع عمالء:

٩٨٬٩٠٧٢٠٢٬٠٥٩حسابات جاریة وتحت الطلب

١٢١٬٩٢٣١٣٣٬٩١٤ودائع توفیر

٧٬١٧٣٬٦٧٥ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

١٬٧٩٦                     -شهادات إیداع

٣٧٩٬٣٧٩٢٧٩٬٧٨٩تأمینات نقدیة

٤٬٨٩٧٬٩٥١٢٬٩٣٢٬٥٧٢أموال مقترضة

٦٤١٬٦٦٠٥٩٨٬٥١٢رسوم ضمان الودائع

المجمـــوع

٢٬٩٥٣٬٢٦٨

١٬٩١٨٬٣٢٨

٤٥٢٬٥٠٢

٥٬١٢٧٬٠٩٦

٨٬٧١٥٬٥٩٩

٢٬٦٠٧٬٢٥٢

٣١٨٬٨٠٣

١٠٬٦٣١٬٤٥٢

٣٬٤٣٥٬٣٤٨

٣٬٤٨٧٬٧٢٨

٥٦٩٬٥٧٨

٩٥٨٬٠٦٢

٣٠ حزیران ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨
ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٤٬٤٠٧٬٩٨٢

٥٣٢٬٦٧١

١٬١٤٩٬٤٠٣

٥٬٦٨٢٬٨٩٧

٣٦

١٧٬٦٨٧٬٤٧٢١١٬٤٥٣٬٥٩٥

٢٬٦٩٦٬٢٥٦

٤٩٤٬٢٠٣

٨٣٥٬٩٣٧٤١٣٬٧١٢

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٣٣٬٦٧٦٬٩٢٢٢٦٬٦٠٢٬٨٢٩

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

٢٬١٤٢٬٨٩٨

١١٬٤١١٬٥٣١

١٥١٬٢٢٧

٤٣١٬٩٤٥

٣٠ حزیران ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

١٦٥٬٦٠٤



أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل(٢١)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

(غیر مدققة)

٣٠ حزیران ٢٠١٨

٣٬٧٩٦١٤٬٧١٩أسهم شركات 

المجموع

(غیر مدققة)

٣٠ حزیران ٢٠١٧

أسهم شركات 

صنادیق إستثماریة

١٧٤٬٥٦٣المجموع

إدارة رأس المال(٢٢)

وصف لما یتم إعتباره كرأس مال:(أ)

 یتكون رأس المال التنظیمي المؤهل من العناصر التالیة:

(Going Concern)، وتتكون مما یلي:• (رأس المال لضمان استمراریة عمل البنك) (Tier 1) الشریحة األولى من رأس المال

-١.(CET1)Common Equity Tier1  حقوق حملة االسهم العادیة

-٢.(AT1)Additional Tier 1  رأس المال اإلضافي

•.(Gone Concern) وهو رأس المال الذي یستخدم في حال عدم االستمراریة (التصفیة) (T2)Tier 2  الشریحة الثانیة

•

متطلبات الجهات الرقابیة بخصوص رأس المال، وكیفیة اإلیفاء بهذه المتطلبات:(ب)

یجب على البنوك ان تلبي الحد االدنى من المتطلبات الرأسمالیة نسبة الى الموجودات المرجحة بالمخاطر، ویجب ان تكون كما یلي:

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.١- عن (٦٪) (CET1) أن ال یقل الحد االدنى لحقوق حملة األسهم العادیة

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٢- عن (٧,٥٪) (Tier 1) أن ال یقل الحد االدنى لراس المال االساسي

من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٣- عن (١٢٪) (CAR) أن ال یقل الحد األدنى لرأس المال التنظیمي

٣٧

١١٤٬٧٣٢

٣٬٧٩٦

٣٣٬٠٣٠

٩٦٬٢١٧

٩٦٬٢١٧

١١٤٬٧٣٢

من قانون البنوك بأن یقتطع سنوًیا لحساب االحتیاطي القانوني ما نسبته ١٠٪ من أرباحه الصافیة كما یلتزم البنك حسب المادة (٦٢)

ویستمر في االقتطاع حتى یبلغ االحتیاطي ما یعادل رأس مال البنك المكتتب به.

مجموعة محددة من المعاییر التي یجب أن تحققها األداة المالیة (CET1,AT1,T2) لكل نوع من األنواع الثالثة من رأس المال

قبل تضمینها في الفئة ذات الصلة.

١٤٬٧١٩

٣٣٬٠٣٠ (٥٨٬٠٠٩)

(٢٨٬٤٤٣)

عوائد 

المجمـوعتوزیعات أسهـم

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

أرباح

متحققـة

أرباح (خسائر)

غیر متحققـة

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

١٧٩٬١٥٠ ١٧٤٬٥٦٣

١٤٩٬٥٨٤

-                                      (٢٩٬٥٦٦)(٢٩٬٥٦٦) -                                     



كیفیة تحقیق أهداف إدارة رأس المال:(جـ)

المبلغ الذي یعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفایة رأس المال وفق الجدول التالي:(د)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

ــــار ـــــ ــــاردینــــ ـــــ دینــــ

بنود رأس المال األساسي لألسهم العادیة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به (المدفوع)

بعد طرح أي مبالغ مقیدة التصرف) ١٢٬٩٧٦٬٨٢٢األرباح المدورة (

احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي حسب المعیار الدولي 

١٦٬١٣١٬٤٧٥١٢٬٤٧٧٬٦٥١للتقاریر المالیة رقم (٩)

٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٢٥٬٠٠٤٬٥١٣االحتیاطي القانوني

١٤١٬١٣٥٬٩٨٨١٥٠٬٤٥٨٬٩٨٦اجمالي رأس المال االساسي لالسهم العادیة

التعدیالت الرقابیة (الطروحات من رأس المال):

(٢٬٦٣٣٬٨٨٧)(٢٬٥٣٦٬١٥٥)الشهرة والموجودات غیر الملموسة

(٧٬٥٧٦٬٥٥٣)(١٠٬٣٢١٬٧٥٣)الموجودات الضریبیة المؤجلة الناتجة عن مخصصات دیون

االستثمارات في رؤس أموال الشركات التابعة غیر الموحدة 

حساباتها مع حسابات البنك
-                                              -                                              

١٢٨٬٢٧٨٬٠٨٠١٤٠٬٢٤٨٬٥٤٦صافي حقوق حملة االسهم العادیة

الشریحة الثانیة من رأس المال 

احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة (على ان ال تزید عن ١,٢٥٪)

من الموجودات المرجحة بالمخاطر
٦٬٣٦٥٬٠٠٠

٦٬٣٦٥٬٠٠٠اجمالي رأس المال المساند

التعدیالت الرقابیة (الطروحات من رأس المال):

االستثمارات في رؤس أموال الشركات التابعة غیر الموحدة 

حساباتها مع حسابات البنك
-                                              -                                              

٦٬٣٦٥٬٠٠٠صافي رأس المال المساند (الشریحة الثانیة من رأس المال)

١٢٨٬٢٧٨٬٠٨٠١٤٦٬٦١٣٬٥٤٦مجموع رأس المال التنظیمي

٨٨٤٬٣٣١٬٤٤٩٩٥٩٬٨٧٧٬٥٤٤مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٥٫٢٧٪نسبة كفایة رأس المال (٪)

١٤٫٦١٪نسبة حقوق حملة األسهم العادیة (٪)

١٤٫٦١٪نسبة رأس المال األساسي (٪)

٣٨

ویتم أخذ التأثیرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفایة رأس المال ویراقب رأس المال وكفایته بشكل دوري حیث یتم احتساب نسبة كفایة رأس المال من

قبل إدارة المخاطر.

تهدف إدارة البنك إلى تحقیق أهداف إدارة رأس مال البنك وتحقیق فائض في األرباح التشغیلیة واإلیرادات والتشغیل األمثل لمصادر األموال المتاحة بما یحقق النمو

المستهدف في حقوق المساهمین من خالل النمو في اإلحتیاطي القانوني ومن األرباح المتحققة واألرباح المدورة.

تم احتساب نسبة كفایة رأس المال وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات بازل III كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.



التحلیل القطاعي(٢٣)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك:(أ)

حسابات األفراد: یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهیالت االئتمانیة والبطاقات االئتمانیة وخدمات أخرى.-

حسابات المؤسسات: یشمل متابعة الودائع والتسهیالت االئتمانیة الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.-

الخزینة: یشمل هذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وٕادارة أموال البنك.-

٣٩

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة والتي یتم استخدامها من قبل المدیر العام وصانعي القرار لدى البنك من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة موضحة 

أدناه، كما یمتلك البنك أربعة شركات تابعة تختص األولى بخدمات الوساطة المالیة والثانیة بخدمات التأجیر التمویلي والثالثة بتشغیل وٕادارة مستودعات 

البوندد واألخیرة بتخصیم الذمم، علًما بأنها لم تباشر أعمالها بعد.



  فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

٢٠١٨٢٠١٧أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٥٬٥٥٧٬٦١٢٢٣٬٧٣٤٬٣٣٦(٥١٬٧٥٥)٩٬٠٣٥٬١٣٢٩٬٩٣٩٬٨٢٣٣٬٥٧١٬٩٠٥٨٩١٬٤٨٩٤٧٥٬٤٣٣١٬٦٩٥٬٥٨٥إجمالي الدخل

(٣٨٨٬٩٧٥)(٣٬٥٦٨٬٢٦٣)(٢٦٤٬٠١٢)                                        -(١٬٥٣١)(٢٤٠٬٣٠١)٥٬٨٤٠                                        -٣٦٠٬٩٥٥

-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (٤٥٦٬٩٤٢)(٤٥٦٬٩٤٢)-                                        

(٣٥٬٤٩٢)(٦٩٬٤٥٦)(٦٩٬٤٥٦)                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -مخصصات متنوعة

٢٤٬٧٦٧٬٢٠٢٢٠٬١٣٠٬٥٨١(٥٧٨٬١٥٣)٨٬٦٤٦٬١٥٧١٠٬٣٠٠٬٧٧٨٣٬٥٧١٬٩٠٥٨٩٧٬٣٢٩٢٣٥٬١٣٢١٬٦٩٤٬٠٥٤نتائج أعمال القطاع

(١٣٬٦٩٩٬٧٨٧)(١٤٬٣٠٨٬٩٤٣)(١٢٬٣٧٨٬١٤٤)(٩٤٤٬٥٨٨)(٥٩٨٬٤٥٤)(٣٨٧٬٧٥٧)                                        -                                        -                                        -ینزل: مصاریف غیر موزعة

١٠٬٤٥٨٬٢٥٩٦٬٤٣٠٬٧٩٤(١٢٬٩٥٦٬٢٩٧)٧٤٩٬٤٦٦(٣٦٣٬٣٢٢)٨٬٦٤٦٬١٥٧١٠٬٣٠٠٬٧٧٨٣٬٥٧١٬٩٠٥٥٠٩٬٥٧٢الربح قبل الضرائب

(١٬٦١٨٬٦٣٨)(٣٬١٥٥٬١٤٢)(٢٬٦٧٥٬٦٥١)(١٧٩٬٨٦٥)(١٧٥٬٧٥٧)(١٢٣٬٨٦٩)                                        -                                        -                                        -ضریبة الدخل

٧٬٣٠٣٬١١٧٤٬٨١٢٬١٥٦(١٥٬٦٣١٬٩٤٨)٥٦٩٬٦٠١(٥٣٩٬٠٧٩)٨٬٦٤٦٬١٥٧١٠٬٣٠٠٬٧٧٨٣٬٥٧١٬٩٠٥٣٨٥٬٧٠٣صافي ربح الفترة

٣١ كانون األول٣٠ حزیران

٢٠١٨٢٠١٧أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

(مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٬٠٦٥٬٦٧٧٬٣٢٠١٬٠٤٠٬٣٩٨٬٤٧٨                                        -٢١٥٬٥١٠٬٦٧٦٣٧٥٬٤٢٧٬٨٧٤٣٣٧٬٣٣٣٬٠٤٢١٥٬٠٦٧٬١٤٩٨٦٬٩٦٥٬٣٦٧٣٥٬٣٧٣٬٢١٢موجودات القطاع

٣٨٬٦٤٦٬٩٩٦٣٨٬٦٤٦٬٩٩٦٣٢٬٨٤٧٬٦٥٥                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -موجودات غیر موزعة على القطاعات

٢١٥٬٥١٠٬٦٧٦٣٧٥٬٤٢٧٬٨٧٤٣٣٧٬٣٣٣٬٠٤٢١٥٬٠٦٧٬١٤٩٨٦٬٩٦٥٬٣٦٧٣٥٬٣٧٣٬٢١٢٣٨٬٦٤٦٬٩٩٦١٬١٠٤٬٣٢٤٬٣١٦١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات

٨٨٦٬٤٥٨٬٦٠٣٨٥٢٬٦١٨٬٨٦٩                                        -٤٤٦٬٤٤٤٬٦٣٨٢٩١٬٠٩٧٬٧٥٣٤٦٬٥٦٩٬٦٦٩٥٩٨٬٠٦٤٧٢٬٥٨١٬٥٦٤٢٩٬١٦٦٬٩١٥مطلوبات القطاع

٤٤٬٤١٤٬٣٤٣٤٤٬٤١٤٬٣٤٣٤١٬٨٣٠٬٢٨٠                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

٤٤٦٬٤٤٤٬٦٣٨٢٩١٬٠٩٧٬٧٥٣٤٦٬٥٦٩٬٦٦٩٥٩٨٬٠٦٤٧٢٬٥٨١٬٥٦٤٢٩٬١٦٦٬٩١٥٤٤٬٤١٤٬٣٤٣٩٣٠٬٨٧٢٬٩٤٦٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات

٢٠١٨٢٠١٧
دینــــــــــاردینــــــــــار

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٬٢٩٦٬٩٢٠٢٬٠٢١٬٠٩٩مصاریف رأسمالیة

١٬١٩٥٬١٣٩١٬٤١١٬٦٧١استهالكات وٕاطفاءات

معلومات التوزیع الجغرافي(ب)

یمارس البنك نشاطاته بشكــل رئیسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلیة لذلك فإن معظم اإلیرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالیة داخل المملكة.

٣٠ حزیران

٤٠

المجموع

٣٠ حزیران

المردود من مخصص تدني التسهیالت  (مخصص)

اإلئتمانیة المباشرة الممنوحة للعمالء

خسائر تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز 

المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



معامالت مع اطراف ذات العالقة(٢٤)

فیما یلي ملخص المعامالت واالرصدة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:

الشركات التابعة

أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا

ـــار ــــ ــــ ـــاردینــ ــــ ــــ دینــ

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٢٬٧٨٥٬٠٠٩٤٬٠٩٣٬٩٨٢التسهیالت اإلئتمانیة

                               -                                      -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة مباشرة

                               -١٬٤٠٠٬٠٠٠موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٣٬٦٥٧٬٠٥٥٥٬٠٦٠٬٢٢٧الودائع والحسابات الجاریة والتأمینات النقدیة

بنود خارج قائمة المركز المالي:

                               -                                      -اعتمادات

١٬١٠٩٬٥٠٠٨٣٣٬٩٨١كفاالت

عناصر قائمة الدخل:

٣٢١٬٣٢٥١٠٠٬٣٥٧فوائد وعموالت دائنة  

٧٧٬٧٩٧٢٠٠٬٧٦٤فوائد وعموالت مدینة 

                               -                                      -مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة

تم استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالیة الموحدة وتظهر للتوضیح فقط.*

٢,٢٥٪أدنى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالدینار األردني٢١٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالدینار األردني

٥,٣٪أدنى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة

٠٪أدنى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني٦,١٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني

٠٪أدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة١,٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة

٠٪أدنى عمولة على التسهیالت١,٠٪أعلى عمولة على التسهیالت

 النقد وما في حكمه(٢٥)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

یضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفیة تستحق خالل ثالثة أشهر

ینزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل ثالثة أشهر

(غیر مدققة)

٦٬٨٦٠٬٥١٤

١٣٦٬٩٨٤٬٥٠٥١٥٥٬٥٨٤٬٤٣٣

٦٢٬٢٨٤٬٢٥٩٧٩٬٦٩٣٬٨٩٩

١٧٬٢٠٨٬٥٦٥٢٠٬٤٢٤٬٠٥٨

٥٨٬٨١٩٬١١٦

٨٣٤٬٩٦١

٣١٬٤٦٢٬١١٤

قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركات التابعة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا وكبار المساهمین ضمن النشاطات االعتیادیة للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت 

التجاریة، إن جمیع التسهیالت اإلئتمانیة الممنوحة للشركات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم یؤخذ لها مخصصات باستثناء ما ورد أدناه.

أخرى (الموظفین وأقربائهم 

وأقرباء أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفیذیة العلیا والشركات 

المسیطر علیها)

٣٠ حزیران

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧

ـــار ــــ ــــ ـــاردینــ ــــ ــــ ـــاردینــ ــــ ــــ دینــ

٤١

٥٨٩٬٣١٩

٩٨٬٧١٢

٨٦٧٬٨٨٠

٩٨٬٧١٢

٥٢٢٬٩٣٤

٢٣٬٨٥٠

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك والشركات التابعة ما مجموعه ٢,١٣٤,٩٩٧ دینار للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ١,٩٢٤,٢٤٩ دینار لنفس 

الفترة من العام ٢٠١٧.

٩١٬٩٠٨٬٨١١٩٦٬٣١٤٬٥٩٢

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٣٠ حزیران ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

(مدققة)(غیر مدققة)

(غیر مدققة)

ـــار ــــ ــــ دینــ ـــار ــــ ــــ دینــ

(غیر مدققة)

للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

٧١٧٬٦٩٢

٣٧٬٧٣٢٬٨٦٠

٤٨٬٥٥٤

٢٠١٧

٦٨٬٥٧٣

٢٠١٨

٨٬٨٠٣٬٩٩٥

٦٢٬٥٥٥٬٣٣٠

٩٬١٤٢٬٤٦٠

٢٬٠٥٢٬١٩٣ ٢٬١١٩٬١٠٣٢٬٥٤٠٬٧٨٥

٥١٬٩٤٠٬١٢٥

٨٣٤٬٩٦١

٢٢٬٧٤٤٬٨٣٢

٦٨٬٥٧٣

٨٬٤٠٠٬٠٠٠ ٦٬٤٠٠٬٠٠٠٧٬٨٠٠٬٠٠٠



مستویات القیمة العادلة(٢٦)

یمثل الجدول التالي األدوات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة استنادًا إلى طریقة التقییم، حیث یتم تعریف المستویات المختلفة على النحو التالي:

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١(غیر مدققــة)

ـــــــــار٣٠ حزیران ٢٠١٨ ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ دینــــ

٣٢٨٬٨٠٦٢٬٤٩٤٬٢٧٩                             -٢٬١٦٥٬٤٧٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٤٬٢٧٣٬٤٨٧٤٣٬٢٢٤٬٢٢٢                             -٣٨٬٩٥٠٬٧٣٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٤٬٦٠٢٬٢٩٣٤٥٬٧١٨٬٥٠١                             -٤١٬١١٦٬٢٠٨

-                              

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١(مدققــة)

ـــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٧ ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ دینــــ

٣٣٠٬٢١٧١٬٨٥٣٬٩٨٧                             -١٬٥٢٣٬٧٧٠موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٢٬٨٨٢٬٦٦٩٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢                             -٣٤٬٧٥٥٬٣٧٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٣٬٢١٢٬٨٨٦٣٩٬٤٩٢٬٠٢٩                             -٣٦٬٢٧٩٬١٤٣

-                              

القیمة العادلة لألدوات المالیة(٢٧)

٤٢

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم قیاسها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة العادلة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة

. كما أن القیمة العادلة للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة واالستثمارات المالیة بالكلفة المطفأة وودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة وودائع العمالء والتأمینات الموحدة

النقدیة واألموال المقترضة والتي تدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة بسبب عدم وجود اختالف جوهري

. إن بأسعار الفوائد السائدة في السوق لألدوات المالیة المشابهة لألسعار المتعاقد علیها، وكذلك بسبب الفترات القصیرة فیما یتعلق بودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة

القیمة العادلة المدرجة بالتكلفة المطفأة تحدد عن طریق األسعار المعلنة للسوق عند توفرها أو عن طریق نماذج تقییم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة

ثابتة.

ألصول أو التزامات في أسواق نشطة، إن معظم الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل هي في المستوى ١: األسعار المعلنة (غیر المعدلة)

سوق عمان المالي وسوق فلسطین واألسواق الدولیة.

المستوى ٣: طرق التسعیر التي ال تكون فیها جمیع المعطیات الجوهریة مبنیة على معلومات سوقیة یمكن مالحظتها، وقد قام البنك باستخدام القیمة الدفتریة والتي

تعتبر أفضل أداة متوفرة لقیاس القیمة العادلة لتلك االستثمارات.

المستوى ٢: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابهة، أو طرق تقییم أسعار أخرى تكون المعطیات الجوهریة لها مبنیة على معلومات

سوقیة.



حصة السهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك(٢٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:
للستة أشهر المنتهیة في ٣٠ حزیران

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــــار ـــــ ـــــــاردینـ ـــــ دینـ

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٤٬٦٤٧٬٧٠٥صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠٫٠٤٦حصة السهم األساسیة والمخفضة من صافي ربح الفترة

 ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي)(٢٩)

ارتباطات والتزامات ائتمانیة(أ)

٣٠ حزیران

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققة)(غیر مدققة)

٧٬٩٤٥٬٩٨٩١٤٬١١٣٬٣٣٦اعتمادات 

٦٬٢٧٦٬٠٦٤٥٬٨٤٧٬١٦٢قبوالت وسحوبات زمنیة

كفاالت:

٣٥٬٩٦٠٬٤٩٠٣٥٬٥١٠٬٤١٦دفع

٤٢٬٤٠٥٬٦٤٣٤٣٬٣١٣٬٤٤٧حسن تنفیذ

١٨٬٢٤٤٬٨٣٠١٤٬٧٩٥٬٧٨٨أخرى

٣٢٬٠٠٤٬٥٤٢٤٣٬١٠٦٬٠٢٧سقوف تسهیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

١٤٢٬٨٣٧٬٥٥٨١٥٦٬٦٨٦٬١٧٦     المجمـــوع

توزیع االرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب فئات التصنیف االئتماني الداخلي للبنك:

٢٠١٧

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

-                                 -                              

                              -                                 -المجموع

٧٬٠٧٢٬٨١١

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠٫٠٧١

٢٠١٨

إن الحصة األساسیة للسهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك مساویة للحصة المخفضة حیث أن البنك لم یصدر أیة أدوات مالیة لها تأثیر 

على الحصة األساسیة للسهم.

٤٣

فئات التصنیف االئتماني بناًء على نظام 

البنك الداخلي:



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                                 -                             -إجمالي الرصید كما في بدایة الفترة

                                 -                             -األرصدة الجدیدة خالل العام

(Matured/ derecognized) األرصدة المستحقة-                             -                                 

                                 -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى 

                              -                                 -                             -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                              -                                 -                             -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

                              -                                 -                             -                             -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                              -                                 -                             -                             -األرصدة المعدومة

                              -                                 -                             -                             -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

-                             -                                 

الحركة على مخصص التدني:

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانیة

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

                                 -                             -رصید بدایة الفترة

                                 -                             -خسارة التدني على األرصدة الجدیدة خالل العام

-                             -                                 

                              -                                 -                             -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة األولى

                              -                                 -                             -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة الثانیة

                              -                                 -                             -                             -ما تم تحویله إلى المرحلة الثالثة

-                             -                             -                                 -                              

                              -                                 -                             -                             -التغیرات الناتجة عن تعدیالت 

                              -                                 -                             -                             -األرصدة المعدومة

                              -                                 -                             -                             -تعدیالت نتیجة تغییر أسعار الصرف 

                                 -                             -إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

٤٤

إجمالي الرصید كما في نهایة الفترة

Repaid) المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة

(derecognized/

األثر على المخصص - كما في نهایة الفترة - نتیجة تغییر 

التصنیف بین المراحل الثالث خالل الفترة



القضایا المقامة على البنك(٣٠)

أرقام المقارنة(٣١)

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة بندار للتجارة واالستثمار ١١٥,٦٢٥ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧، فیما بلغ 

رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٢٨,٨٨٥ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل صفر دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة شركة بندار للتأجیر التمویلي وشركة أعیان للتجارة والوكاالت واالستثمار وشركة راكین لالستثمار (شركات تابعة 

كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨. لشركة بندار للتجارة واالستثمار)

تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٧ وللسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ لتتناسب مع التبویب للقوائم 

المالیة للفترة المنتهیة في ٣٠ حزیران ٢٠١٨.

٤٥

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد البنك ٥,٧٥٣,٩٤٧ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٤,٤٦٢,٨٥٠ دینار كما في ٣١ كانون 

األول ٢٠١٧. فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٦٢٠,١٢٠ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٥٧٠,٣١٢ دینار 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧. وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن یترتب على البنك أیة التزامات إضافیة لقاء هذه 

القضایا.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة الموارد للوساطة المالیة، وشركة تمكین للتأجیر التمویلي والشركة األردنیة للتخصیم كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨

و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٣,٠٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول 

٢٠١٧، وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه ال داعي ألخذ مخصص مقابل هذه القضیة في هذه المرحلة.

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة التسهیالت التجاریة األردنیة ١٤,٢٠٠ دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٣٩,٥٠٠ دینار ٣١ كانون 

األول ٢٠١٧. فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا صفر دینار كما في ٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٢٩,٢٠٠ دینار كما في ٣١ كانون 

األول ٢٠١٧. وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

مبلغ ٢٠,١٤٦ دینار كما في  بلغت قیمة القضایا المقامة على شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي (شركة تابعة لشركة التسهیالت التجاریة)

٣٠ حزیران ٢٠١٨ مقابل ٣٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧، وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة 

أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.


