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٢٨ تشرین األول ٢٠١٨

١

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

المرحلیة المختصرة وقائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلیة المختصرة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة المختصرة وقائمة التدفقات

النقدیة الموحدة المرحلیة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالیة الموحدة

. إن مسؤولیتنا هي التوصل إلى نتیجة حول هذه القوائم المالیة (التقاریر المالیة المرحلیة) المرحلیة المختصرة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي ٣٤

الموحدة المرحلیة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

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

للمنشأة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتمثل في القیام بإستفسارات بشكل أساسي 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 وفقا 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.

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

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



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة المختصرة

كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨

إیضاحات

٣٠ أیلول

٢٠١٨

٣١ كانون األول

٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار
(مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

الموجودات

٤١٨٤٬٨٥٩٬٠٤٨١٠٨٬٣٧٠٬١١٣نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٥٦٠٬٦٩٣٬٢٦٩٧١٬٦١٣٬٠٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦١١٬٠٤٨٬١٩٩١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٣٬٠٤٨٬١٥٩١٬٨٥٣٬٩٨٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٧٦٦١٬٧٨٦٬٠٣١٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٤٣٬٥٢٤٬٣٣٨٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

١١٩٬٢٤٣٬٦٥٣١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٩٬٩٤٧٬١٦٣٢٩٬٦٦٣٬٩٦٥ممتلكات ومعدات - بالصافي

٢٬٦٩٠٬١٩٢٢٬٦٣٣٬٨٨٧موجودات غیر ملموسة

١٠٬٣٦٩٬١٥٢٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

٨٥٤٬٠٣٠٬٠٢٠٥١٬٩٨٠٬٧٨٣موجودات أخرى

١٬١٨١٬٢٣٩٬٢٢٤١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات

٨٬٢٠٦٬١٢٩١٠٬٢٣٢٬٨٣٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٧٥٬٦٩٨٬٧٠١٦٧٦٬١٠٠٬٠٨٢ودائع عمالء

٤٢٬٠٩٧٬١٩٧٤١٬٤٥٨٬١٥٨تأمینات نقدیة

٩١٢٨٬١٥٥٬٥١١١٣٩٬٩٨٢٬٤٢١أموال مقترضة

١٠١٨٬٩٣٦٬٠٠٠٣٬٠٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

٧٥٧٬٩٥٢٧٠٣٬٤٥٤مخصصات متنوعة

١١٣٬٧٤٩٬٠٩٩٣٬٩٨٤٬٧٨٠مخصص ضریبة الدخل

٨٬٤٨٣٬٢٦٩٦٬١٠٣٬٢٢١مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٨٬٩٧٨٬٢٢١١٢٬٨٨٤٬١٩٩مطلوبات أخرى

١٬٠٠٥٬٠٦٢٬٠٧٩٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة

حقوق مساهمي البنك

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

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

٢٥٬٠٠٤٬٥١٣٢٥٬٠٠٤٬٥١٣االحتیاطي القانوني

٦٬٣٦٥٬٠٠٠                                           -احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة

١٥٬٧٢٢٬٨٢١١٢٬٤٧٧٬٦٥١احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي

١٢٢٠٬٣٩٣٬٢٧٦٣٠٬٠٣٣٬٢١٠أرباح مدورة

                                           -١٠٬٥١٦٬٢٢٩ربح الفترة العائد إلى مساهمي البنك

١٧١٬٦٣٦٬٨٣٩١٧٣٬٨٨٠٬٣٧٤مجموع حقوق الملكیة العائد إلى مساهمي البنك

٤٬٥٤٠٬٣٠٦٤٬٩١٦٬٦١٠حقوق غیر المسیطرین

١٧٦٬١٧٧٬١٤٥١٧٨٬٧٩٦٬٩٨٤مجموع حقوق الملكیة

١٬١٨١٬٢٣٩٬٢٢٤١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢١ 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 وللتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧إیضاحات

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

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

١٨٬٦١٠٬٠٧٠١٤٬٥٥١٬٣٠٧٥٢٬٢٨٦٬٩٩٢٤١٬١٥٤٬١٣٦الفوائد الدائنة

(١٧٬٩٩٧٬٤٧٩)(٢٧٬٩٧٢٬٢٢٣)(٦٬٥٤٣٬٨٨٤)(١٠٬٢٨٤٬٧٥١)الفوائد المدینة

٨٬٣٢٥٬٣١٩٨٬٠٠٧٬٤٢٣٢٤٬٣١٤٬٧٦٩٢٣٬١٥٦٬٦٥٧صافي إیرادات الفوائد

٢٬٩٠٨٬١٧٩٢٬١٨٧٬٧٦٤٨٬٢٥٤٬٩٠٣٦٬٦٣٨٬٧١١صافي إیرادات العموالت

١١٬٢٣٣٬٤٩٨١٠٬١٩٥٬١٨٧٣٢٬٥٦٩٬٦٧٢٢٩٬٧٩٥٬٣٦٨صافي إیرادات الفوائد والعموالت

١٥٥٬٢٨٨٣١٠٬٠٩٠٤٣٣٬٠٢٦٧٨٢٬٣٦٤أرباح عمالت أجنبیة

أرباح بیع موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة ١١٦٬٣٦٨                            -(١٬٢٥٨)                            -(خسائر)

أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ١٧٣٬٢٠٢(٣٤٠)٢٣٬٦١٨(١١٥٬٠٧٢)(خسائر)

٦٤٬٢٠٤٦٠٬٤٦٢٢٬٢٩١٬٢٠٦٢٬٠٧٤٬٠٣٦

٥٤٦٬٥٢٥١٬٣٣٨٬٩٤٩٢٬١٤٨٬٤٩١٢٬٧٢٠٬٠٤٦إیرادات أخرى

١١٬٨٨٤٬٤٤٣١١٬٩٢٧٬٠٤٨٣٧٬٤٤٢٬٠٥٥٣٥٬٦٦١٬٣٨٤إجمالي الدخل

(١١٬٢٤٠٬٨١٣)(١٢٬٢١٤٬٤٨٥)(٣٬٧٨٧٬٤٥٨)(٣٬٨٧٤٬٠٥٧)نفقات الموظفین

(٢٬٠٧٦٬١٦٥)(١٬٧٧٦٬١١٦)(٦٦٤٬٤٩٤)(٥٨٠٬٩٧٧)استهالكات وٕاطفاءات

(٦٬٨٩٩٬٠٠٤)(٧٬٢٦٧٬٦٥٦)(٢٬٢٢٨٬٢٨٨)(٢٬٤٩٨٬٢٨١)مصاریف أخرى

(١٦٥٬٧٥٩)٤٦٣٬٨٥٥(١٬٧١٤)٥٧٨٬٨٥٦

تدني التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة (٥٬٣٠٢٬٠٠٨)(٥٤٠٬٣٩٦)(١٬٧٣٣٬٧٤٥)٧٥٧٬٢٠١المردود من (مخصص)

(٨٤٣)                            -١١٬٠٠٧-                            

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

(٢٥٬٧١٩٬٢٤١)(٢١٬٤٠٥٬٠٩٧)(٨٬٤١٥٬٦٩٩)(٦٬٣٠٦٬٢٥١)إجمالي المصروفات

٥٬٥٧٨٬١٩٢٣٬٥١١٬٣٤٩١٦٬٠٣٦٬٩٥٨٩٬٩٤٢٬١٤٣ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(٢٬٧٧٤٬٩٥٤)(٥٬١٤٢٬٥٢١)(١٬١٥٦٬٣١٦)(١٬٩٨٦٬٦٧٥)١٠ضریبة دخل الفترة

٣٬٥٩١٬٥١٧٢٬٣٥٥٬٠٣٣١٠٬٨٩٤٬٤٣٧٧٬١٦٧٬١٨٩صافي ربح الفترة

العائد إلى:

٣٬٤٤٣٬٦١٥٢٬٢٥٦٬٩٠٩١٠٬٥١٦٬٢٢٩٦٬٩٠٤٬٦١٤مساهمي البنك

١٤٧٬٩٠٢٩٨٬١٢٤٣٧٨٬٢٠٨٢٦٢٬٥٧٥حقوق غیر المسیطرین

٣٬٥٩١٬٥١٧٢٬٣٥٥٬٠٣٣١٠٬٨٩٤٬٤٣٧٧٬١٦٧٬١٨٩

١٨٠٫٠٣٤٠٫٠٢٣٠٫١٠٥٠٫٠٦٩حصة السهم األساسیة والمخفضة من ربح الفترة العائدة لمساهمي البنك

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلولللثالثة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول

توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٣

مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكیتها للبنك وفاًء  (المردود من)

لدیون مستحقة ومخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك 

المركزي األردني

تدني موجودات مالیة وبنود خارج قائمة المركز  المردود من (مخصص)

المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



البنك االستثماري

(شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

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

٣٬٥٩١٬٥١٧٢٬٣٥٥٬٠٣٣١٠٬٨٩٤٬٤٣٧٧٬١٦٧٬١٨٩صافي ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى:

٥٨٧٬١٥٢٤٬٢٧٩٬٥٧٠٣٬٤٠٣٬٩١٧(٣٩٢٬٧٩٣)صافي التغیر في احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي بعد الضریبة

بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل (٨٧٬٢٨٤)(٢٦٨٬٥٠٤)(٣١٬٥٦٤)(٩١٬٦٣٥)(خسائر)

٥٥٥٬٥٨٨٤٬٠١١٬٠٦٦٣٬٣١٦٬٦٣٣(٤٨٤٬٤٢٨)مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

٣٬١٠٧٬٠٨٩٢٬٩١٠٬٦٢١١٤٬٩٠٥٬٥٠٣١٠٬٤٨٣٬٨٢٢إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:

٢٬٩٥٩٬١٨٧٢٬٨١٢٬٤٩٧١٤٬٥٢٧٬٢٩٥١٠٬٢٢١٬٢٤٧مساهمي البنك

١٤٧٬٩٠٢٩٨٬١٢٤٣٧٨٬٢٠٨٢٦٢٬٥٧٥حقوق غیر المسیطرین

٣٬١٠٧٬٠٨٩٢٬٩١٠٬٦٢١١٤٬٩٠٥٬٥٠٣١٠٬٤٨٣٬٨٢٢

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلولللثالثة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢١ 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

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول 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

(٧٬١٩٥٬٨٩٦)(٤٢٥٬٠٦٦)(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)                                          -(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)                                          -                                          -                                          -                                          -أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩) - بالصافي بعد الضریبة

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

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

١٦٧٬١٠٩٬٥٤٤٤٬٤٩١٬٥٤٤١٧١٬٦٠١٬٠٨٨                                          -١١٬٤٧٤٬١٢٤٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧                                          -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣الرصید المعدل كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

١٠٬٥١٦٬٢٢٩١٠٬٥١٦٬٢٢٩٣٧٨٬٢٠٨١٠٬٨٩٤٬٤٣٧                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -صافي ربح الفترة

-                                          -                                          -                                          ٤٬٢٧٩٬٥٧٠                                          -٤٬٢٧٩٬٥٧٠                                          -                                          -٤٬٢٧٩٬٥٧٠

-                                          -                                          -                                          (٣٠٬٨٧٣)(٢٣٧٬٦٣١)-                                          (٢٦٨٬٥٠٤)-                                          (٢٦٨٬٥٠٤)

١٠٬٥١٦٬٢٢٩١٤٬٥٢٧٬٢٩٥٣٧٨٬٢٠٨١٤٬٩٠٥٬٥٠٣(٢٣٧٬٦٣١)٤٬٢٤٨٬٦٩٧                                          -                                          -                                          -إجمالي الدخل الشامل

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -                                          -                                          -                                          -األرباح الموزعة (إیضاح ١٢)

(٣٢٩٬٤٤٦)(٣٢٩٬٤٤٦)                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -االستثمار في شركات تابعة

١٥٬٧٢٢٬٨٢١٢٠٬٣٩٣٬٢٧٦١٠٬٥١٦٬٢٢٩١٧١٬٦٣٦٬٨٣٩٤٬٥٤٠٬٣٠٦١٧٦٬١٧٧٬١٤٥                                          -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣كما في ٣٠ أیلول 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

٦٬٩٠٤٬٦١٤٦٬٩٠٤٬٦١٤٢٦٢٬٥٧٥٧٬١٦٧٬١٨٩                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -صافي ربح الفترة

-                                          -                                          -                                          ٣٬٤٠٣٬٩١٧                                          -٣٬٤٠٣٬٩١٧                                          -                                          -٣٬٤٠٣٬٩١٧

-                                          -                                          -                                          (٨٧٬٢٨٤)                                          -(٨٧٬٢٨٤)                                          -(٢١٢٬٥٣٣)١٢٥٬٢٤٩

٦٬٩٠٤٬٦١٤١٠٬٢٢١٬٢٤٧٢٦٢٬٥٧٥١٠٬٤٨٣٬٨٢٢(٢١٢٬٥٣٣)٣٬٥٢٩٬١٦٦                                          -                                          -                                          -إجمالي الدخل الشامل

                                          -                                          -                                          -                                          -(٧٠٤٬٩٨٣)                                          -٧٠٤٬٩٨٣                                          -                                          -المحول إلى االحتیاطیات

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)                                          -                                          -                                          -                                          -األرباح الموزعة (إیضاح ١٢)

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

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٣٬٥٧٠٬٧٧١٦٬٠١٦٬٢٦٧٩٬٠٢٠٬٦٨٥١٦٬٧٤٦٬٤٠٦٦٬٩٠٤٬٦١٤١٦٢٬٢٥٨٬٧٤٣٢٬٥١٣٬٨٨١١٦٤٬٧٧٢٬٦٢٤كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٧

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٠,٣٦٩,١٥٢ دینار كما في ٣٠ أیلول 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 أیلول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي األردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.-

-

كذلك تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٠٣,٥٢٧ دینار كما في ٣٠ أیلول 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).-

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

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)

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

التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

االحتیاطیات

رأس المال المكتتب به 

صافي ربح الفترةمخاطر مصرفیة عامةقانونيوالمدفوع

مجموع حقــوق الملكیـــة العائد 

حقوق غیر المسیطرینإلى مساهمي البنك

مجموع 

حقــوق الملكیـــة

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

احتیاطي تقییم موجودات 

أرباح مدورةمالیة - بالصافي

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢١ 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

التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر 

منقول لألرباح المدورة نتیجة البیع

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 أیلول 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

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧اإلیضاحات
ـــــار ـــــ ـــــاردینـــ ـــــ دینـــ

(غیر مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

األنشطة التشغیلیة

١٦٬٠٣٦٬٩٥٨٩٬٩٤٢٬١٤٣ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

١٬٧٧٦٬١١٦٢٬٠٧٦٬١٦٥استهالكات وٕاطفاءات

٥٤٠٬٣٩٦٥٬٣٠٢٬٠٠٨مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة

٦٩٬٤٥٦٣٥٬٤٩٢مخصص قضایا مقامة على البنك

                               -٨٤٣خسائر تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)

(٢٬٦٩٣)                                 -مسترد من مخصصات متنوعة أخرى

مخصص العقارات المستملكة لمدة تزید عن ٤ سنوات ٦٦٬٢٨٥(٤٦٣٬٨٥٥)(مسترد من)

(٨٤٬٩٩٥)                                 -أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

خسائر بیع موجودات آلت ملكیتها للبنك ٦٬٩٩٨(٥٬٠٤٥)(أرباح)

١٤٤٬٣٨٠٧٧٬٨٧٦خسائر تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل غیر متحققة

(٢٬٠٧٤٬٠٣٦)(٢٬٢٩١٬٢٠٦)توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٧٣٤٬٩٩٨١٬٦٥٨٬٠٢٩صافي مصاریف الفوائد

(٣٠٬٢١٦)(٢٦٬٨٧٢)تأثیر التغیر في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

١٨٬٥١٦٬١٦٩١٦٬٩٧٣٬٠٥٦

التغیر في الموجودات والمطلوبات

(٢٬٥٠٠٬٠٠٠)(٣٤٬٧٤٢)إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة (التي تزید استحقاقاتها عن ثالثة اشهر)

٣٨٩٬٥٥٥٣٨٬٣٣٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(٨٣٬٦٧٩٬٧٣٣)(٢٥٬٩٨٥٬٨٥٧)التسهیالت االئتمانیة المباشرة

٤٬١٤٥٬٩٣٤(١٬٣٦٢٬٩٦١)الموجودات األخرى

٩٩٬٥٩٨٬٦١٩١٧٬٢٣٣٬٤٦٨ودائع العمالء

٦٣٩٬٠٣٩٤٬٦٨٥٬١٥٠التأمینات النقدیة

(١٤١٬٠٤٣)٢٬٢٦٨٬٢٠٦المطلوبات األخرى

(٤٣٬٢٤٤٬٨٣٦)٩٤٬٠٢٨٬٠٢٨

(٧٦٬٣٠٠)(٣٥٬١٩٢)المدفوع من مخصص القضایا

(٦٬٩١٣٬٤٤٠)(٥٬٠٩٩٬٢٧٢)ضریبة الدخل المدفوعة

األنشطة التشغیلیة (٥٠٬٢٣٤٬٥٧٦)٨٨٬٨٩٣٬٥٦٤صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في)

األنشطة االستثماریة

(٣٬٤٠٣٬١٧٥)(٣٬٧٢٩٬٧٧٢)شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٤٦٥٬٨٣٠٥٤١٬٥٥٨بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٢٩١٬٢٠٦٢٬٠٧٤٬٠٣٦توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٣٬٧٨٣٬٣٩٢(١٤٬٠٤١٬١٦٩)موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(٢٬٤٥٩٬٦٨٥)(١٬٦٦١٬٧١١)شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ

٥٩٬١٠٠                                 -المتحصل من بیع ممتلكات ومعدات

(٣٦٥٬١٩٠)(٤٥٣٬٩٠٨)شراء موجودات غیر ملموسة

(٥٤٬٠٠٠)(٣٠٤٬١٢٧)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في شراء حصة إضافیة في شركة تابعة

من األنشطة االستثماریة ٢٠٬١٧٦٬٠٣٦(١٥٬٤٣٣٬٦٥١)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

األنشطة التمویلیة

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)أرباح موزعة

١٧٬٥٩٩٬٩٢٩(١١٬٨٢٦٬٩١٠)األموال المقترضة

                               -١٥٬٩٣٦٬٠٠٠اسناد القرض

من األنشطة التمویلیة ٧٬٥٩٩٬٩٢٩(٥٬٨٩٠٬٩١٠)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

٢٦٬٨٧٢٣٠٬٢١٦تأثیر تغیر أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

في النقد وما في حكمه (٢٢٬٤٢٨٬٣٩٥)٦٧٬٥٩٥٬٨٧٥صافي الزیادة (النقص)

١٤١٦٩٬٧٥٠٬٣١٣١٦٢٬٧١٩٬٥١٧النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

١٤٢٣٧٬٣٤٦٬١٨٨١٤٠٬٢٩١٬١٢٢النقد وما في حكمه في ٣٠ أیلول

األنشطة التشغیلیة قبل ضریبة الدخل  صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في)

تعتبر اإلیضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٢١ جزًءا من هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وتقرأ معها ومع تقریر المراجعة المرفق.

٦

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول



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.

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 التسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ ال تمثل بالضرورة مؤشًرا دقیًقا على النتائج المتوقعة للسنة

المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، كما لم یتم إجراء تخصیص على أرباح الفترة للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ والتي یتم

إجراؤها في نهایة السنة.

٧

بتاریخ ١٢ آب ١٩٨٢ بموجب قانون الشركات 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 الواحد. تمت رقم (١٢)

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

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

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

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

١١١٩٥  المملكة األردنیة الهاشمیة.

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

خالل الشركات التابعة له.

تـــم إقرار القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة مـن قبـل مجلـس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاریخ ١٧ تشرین األول ٢٠١٨.

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

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  - 

-

-

التعدیالت السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة للدورة ٢٠١٢- ٢٠١٤.

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:

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"

٨

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.

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

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.

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

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.

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) .



التصنیف والقیاس للمطلوبات المالیة:ب -

-

-

محاسبة التحوط:ج  - 

تدني الموجودات المالیة:د -

االفصاحات:هـ -

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

والخسائر االئتمانیة المتوقعة.

٩

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.

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

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

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

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



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 االئتمانیة 

(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

 -                                             ١٠٬٩٨٧٬٢٣٨(٢٦٬٢١٩) -                                           ١١٬٠١٣٬٤٥٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة
ایداعات لدى بنوك 

ومؤسسات مصرفیة

تسهیالت ائتمانیة مباشرة -                                             ٦٣٦٬٣٤٠٬٥٧٠(٩٬٠١٣٬٦٥٩) -                                           ٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة

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

-                                   ٨٦٬٥٦٦-                                         -                                           -                                          

٣٥٬٨٢٣٬٣٦٩١٬٠٠٣٬٥٢٧                                         -(١٬٨١٤٬٦٧٣)٣٧٬٦٣٨٬٠٤٢

-                                   ١٬٨١٤٬٦٧٣-                                         -                                           -                                          

١٠٥٬٢٠٢٬٤٨٤(٣٤٥٬٥٩٩) -                                           ١٠٥٬٥٤٨٬٠٨٣                                             - 

موجودات مالیة بالتكلفة 

المطفأة

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

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

 -                                             (٣٧٧٬٥٢٩)(٣٧٧٬٥٢٩) -                                            -                                     منه: سقوف مباشرة

 -                                             (٢٤٩٬٥٠٨)(٢٤٩٬٥٠٨) -                                            -                                     منه: سقوف غیر مباشرة

مطلوبات أخرى -                                             ١٤٬٢٠٨٬٠٣١(١٤٬٠٢٢) -                                           ١٤٬٢٢٢٬٠٥٣اعتمادات مستندیه وقبوالت سحوبات مصرفیة

موجودات أخرى -                                             ٤٬٨٠٢٬٣٢٥(٤٬٩٨٤) -                                           ٤٬٨٠٧٬٣٠٩أخرى

- .(IFRS 9) یوضح الجدول التالي التعدیل الحاصل على األرصدة االفتتاحیة للموجودات الضریبیة المؤجلة وبنود حقوق الملكیة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ نتیجة تطبیق الـ

المبلغ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧

أثر التطبیق الناتج عن 

إعادة التصنیف

أثر التطبیق الناتج عن 

الخسارة االئتمانیة 

(ECL) المتوقعة

أثر التطبیق الناتج المحول 

من االحتیاطیات

الرصید كما في ١ كانون 

الثاني ٢٠١٨ بعد تطبیق 

(IFRS 9) الـ

١٠٬٦٥٠٬٠٢٠ -                                             ٣٬٠٧٣٬٤٦٧ -                                           ٧٬٥٧٦٬٥٥٣موجودات ضریبیة مؤجلة

 -                                             (٦٬٣٦٥٬٠٠٠) -                                            -                                           ٦٬٣٦٥٬٠٠٠احتیاطي المخاطر المصرفیة العامة

٦٬٣٦٥٬٠٠٠٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧(٦٬٧٧٠٬٨٣٠)٣٠٬٠٣٣٬٢١٠١٬٠٠٣٬٥٢٧أرباح مدورة

٤٬٤٩١٬٥٤٤ -                                             (٤٢٥٬٠٦٦) -                                           ٤٬٩١٦٬٦١٠حقوق غیر المسیطرین

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

٤٩٬٦٣٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٢٦٬٢١٩ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٩٬٠١٣٬٦٥٩تسهیالت ائتمانیة مباشرة

٣٤٥٬٥٩٩

١٨٨٬٢٠٣كفاالت مالیة 

٦٢٧٬٠٣٧سقوف غیر مستغلة

١٤٬٠٢٢اعتمادات مستندیه وقبوالت سحوبات مصرفیة

٤٬٩٨٤أخرى

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 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
موجودات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل قائمة 

الدخل وموجودات مالیة 

بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل

FVOCI المحول إلى

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

FVPL المحول إلى

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة بالكلفة 

المطفأة

مطلوبات أخرى

البند 

مبلغ المخصصات الحاليالبند 
(Re-measurement) الفرق نتیجة إعادة احتساب

(IFRS 9) الرصید وفق

-                                                                                   ٦٢٧٬٠٣٧

-                                                                                   ٤٩٬٦٣٩

-                                                                                   ٢٦٬٢١٩

٣٠٬٤٧١٬٧٥٢٣٩٬٤٨٥٬٤١١

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة بالكلفة 

٣٤٥٬٥٩٩                                                                                   -المطفأة

-                                                                                   ١٨٨٬٢٠٣

-                                                                                   ١٤٬٠٢٢

-                                                                                   ٤٬٩٨٤

١٠



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

تجمیعيإفراديتجمیعيإفرادي

٦٬٣٨٩ -                                     -                                     -                                     -                                    ٦٬٣٨٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة

٣١٬١١٦ -                                     -                                     -                                     -                                    ٣١٬١١٦إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة

٣٧٦٬٦٧١٣٬٠٦٧٬٧٨٤٢٬١٢٤٬٢٠٩١٬٦٣١٬٢٠٨١٤٬٩٠١٬٦٧٥٢٢٬١٠١٬٥٤٧تسهیالت مباشرة

أدوات دین ضمن محفظة موجودات مالیة 

بالتكلفة المطفأة
٣٤٥٬٥٩١

-                                  -                                  
                                    - 

-                                  
٣٤٥٬٥٩١

٨١٬٥١٨١٬٦٩٠٥١٬٨٤٠٥٣٥٧٬٢٦٧١٩٢٬٣٦٨كفاالت مالیة

٢١٩٬٦٤٠٦٦٠٬٩٥٣                                  -١٦٨٬٨٧١٤٣٢٢٧٢٬٠١٠سقوف غیر مستغلة

٢٠٬١٢٩                                  -                                  -٧٬٧٤٥٥٬٢٥٥٧٬١٢٩إعتمادات مستندیة

١٬٠١٧٬٩٠١٣٬٠٧٥٬١٦١٢٬٤٥٥٬١٨٨١٬٦٣١٬٢٦١١٥٬١٧٨٬٥٨٢٢٣٬٣٥٨٬٠٩٣المجموع

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

١١

المجموعالمرحلة الثالثة

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

بقائمة المركز المالي، حیث تم إزالة التمییز بین عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي. بموجب هذا المعیار، سوف یتم االعتراف باألصل (الحق في

وااللتزام المالي مقابل دفعات االیجارات. باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة. فیما یتعلق بمحاسبة المؤجرین استخدام البند المؤجر)

فإنه ال یوجد تغییر ملحوظ علیها.

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

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

سریانه. هذا وتعتزم 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.

المرحلة الثانیةالمرحلة األولى
البند 



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.*

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

١٢

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.



االفصاحات الوصفیة (معیار ٩):٢-٤

مهام ومسؤولیات مجلس اإلدارة (واللجان ذات العالقة المنبثقة عنه):

توفیر هیكل الحاكمیة المناسب لضمان التطبیق السلیم لمتطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)، وبما یشتمل على:-

تحدید أدوار مجلس اإلدارة واللجان والدوائر ووحدات العمل في البنك وضمان تكاملیة العمل فیما بینها وتوفیر البنیة التحتیة المناسبة.*

التحقق من وجود وتطبیق سیاسات مالئمة إلدارة مخاطر اإلئتمان.*

*

-

اعتماد اهداف واسس اقتناء وتصنیف األدوات المالیة وبما یضمن التكامل مع متطلبات العمل االخرى.-

-

المرصودة من قبل البنك- تقوم لجنة التدقیق بالتحقق من كفایة الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة (خسارة التدني)

شرح مّفصل عن نظام التصنیف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلیة عمله:

من خالل النظام یتم الحصول على التصنیف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

الشركات الكبرى•

الشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم•

-

تحلیل مخاطر المقترض حسب القطاع االقتصادي، اإلدارة، الوضع المالي، الخبرة... الخ-

تحلیل البیانات والقوائم المالیة الخاصة بالعمیل إلستخراج أهم النسب المالیة والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانیة.-

حیث یتم ربط التصنیف مع احتمالیة التعثر المقابلة لهذا التصنیف.- (Moody’s) توجد مصفوفة محددة لكل تصنیف ائتماني على النظام

ضمان قیام الوحدات الرقابیة في البنك وتحدیدًا إدارة المخاطر وٕادارة التدقیق الداخلي بكافة األعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجیات واألنظمة

والعمل على توفیر الدعم الالزم لهذه الوحدات الرقابیة. المستخدمة في إطار تطبیق المعیار (٩)

یقوم البنك بتطبیق نظام لتصنیف مخاطر اإلئتمان من شركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجاریة ، والذي من شأنه أن ینعكس على جودة

المحفظة اإلئتمانیة والمساعدة في إتخاذ القرارت اإلئتمانیة المناسبة وكاآلتي:

(شركة مصنفة غیر الى ١٠ (شركات ذات جودة عالیة ومخاطر قلیلة) تصنیف العمالء على النظام إلى عشرة مستویات حیث تتوزع درجات التصنیف من ١

عاملة)، حیث یتضمن نظام التصنیف تصنیف الدیون العاملة ضمن (٧) درجات وغیر العاملة ضمن (٣) درجات.

١٣

التحقق من وجود وتطبیق أنظمة رقابة داخلیة فعالة وانظمة تصنیف ائتماني داخلیة وأنظمة آلیة إلحتساب الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة وٕاجراءات الفحص

والتحقق المناسبة بحیث تكون هذه المنظومة قادرة على الوصول الى النتائج ضمن التحوط الكافي مقابل مخاطر اإلئتمان المتوقعة.

التأكد من وجود جهة مستقلة تكون صاحبة الصالحیة في اتخاذ القرار في االستثناء أو التعدیل وان تعرض هذه الحاالت على مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة

عنه في أول إجتماع لها والحصول على موافقتها.



موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل-

یتم قید األرباح الموزعة أوالفوائد المتحققة في قائمة الدخل الموحدة.

ال یجوز إعادة تصنیف أي موجودات مالیة من / إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

ال یجوز تصنیف أي موجودات مالیة لیس لها أسعار في أسواق نشطة وتداوالت نشطة في هذا البند.

ال تخضع أدوات الدین ضمن هذه المحفظة إلى قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة عادةً .

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل-

تمثل هذه الموجودات المالیة االستثمارات في أدوات الملكیة بغرض االحتفاظ بها على المدى الطویل.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

یتم قید األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.

١٤

االفصاحات الخاصة بكل من (محفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومحفظة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل الشامل اآلخر ومحفظة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة).

هي الموجودات المالیة التي قام البنك بشرائها لغرض بیعها في المستقبل القریب وتحقیق األرباح من تقلبات األسعار السوقیة قصیرة األجل أو هامش أرباح

المتاجرة.

ویعاد تقییمها الحقًا بالقیمة العادلة، یتم إثبات هذه الموجودات بالقیمة العادلة عند الشراء (تقید مصاریف االقتناء في قائمة الدخل الموحدة عند الشراء)

ویظهر التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة بما فیها التغیر في القیمة العادلة الناتج عن تحویل الموجودات المالیة بالعمالت األجنبیة، وفي

حال بیع هذه الموجودات أوجزء منها یتم أخذ األرباح أوالخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة.

یتم اثبات هذه الموجودات بالقیمة العادلة مضافًا إلیها مصاریف االقتناء عند الشراء ویعاد تقییمها الحقًا بالقیمة العادلـة، ویظهر التغیر في القیمة العادلة

في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكیة الموحدة بما فیها التغیر في القیمة العادلة الناتج عن فروقات تحویل بنود الموجودات غیر النقدیة

بالعمالت األجنبیة، وفي حال بیع هذه الموجودات أوجزء منها یتم أخذ األرباح أوالخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق

الملكیة الموحدة ویتم تحویل رصید احتیاطي تقییم الموجودات المالیة المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر المدورة ولیس من خالل قائمة الدخل الموحدة.

وفقًا لما هو منصوص علیه في متطلبات تطبیق المعیار (٩) تخضع أدوات الدین ضمن هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)

ووفق هذه التعلیمات حیث تسجل الخسارة االئتمانیة المتوقعة في قائمة الدخل.

نظرًا ألن أدوات الدین تسجل بالقیمة العادلة وتخضع في ذات الوقت الحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة فإن هناك تقاص یتم بین التغیر في القیمة

األولویة في االعتراف/التسجیل. العادلة والخسارة االئتمانیة المتوقعة وبحیث یكون للتدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)



موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة-

اإلطار العام لتطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩):

التعاقد مع شركة متخصصة للقیام بتقدیم االستشارات الالزمة حول تطبیق المعیار.١.

شراء نظام آلي متخصص لتطبیق متطلبات المعیار.٢.

تطویر وثیقة االطار العام لتطبیق المعیار واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.٣.

جمیع التعرضات اإلئتمانیة / أدوات الدین التي تخضع لقیاس واحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة ضمن إحدى المراحل التالیة:٤. إدراج (تصنیف)

-

o مخاطر تعثر منخفضة. 

o المدین له مقدرة عالیة في األجل القصیر على الوفاء بإلتزاماته. 

-

واستنادًا الى تعلیمات البنك انطالقًا من حرص البنك اإلستثماري على اإللتزام بالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بخصوص المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

فقد قام البنك االستثماري بتطبیق المعیار ضمن المعطیات التالیة: المركزي االردني بخصوص تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

شهر القادمة، المرحلة األولى (Stage 1): وتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة مرجحة باحتمالیة التعثر للتعرض اإلئتماني / ألداة الدین خالل (١٢)

حیث تم إدراج ضمن هذا البند التعرضات اإلئتمانیة / أدوات الدین التي لم یحصل زیادة مهمة أو مؤثرة في مخاطرها االئتمانیة منذ اإلعتراف األولي

بالتعرض/ األداة أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد البیانات المالیة وتعتبر مخاطر اإلئتمان منخفضة في حال توفرت الشروط الواردة

ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار، ومن االمثلة على هذه المؤشرات ما یلي:

/ أدوات الدین التي حصل زیادة مؤثرة في مخاطرها اإلئتمانیة منذ : حیث تتضمن هذه المرحلة التعرضات اإلئتمانیة  (Stage 2) المرحلة الثانیة

اإلعتراف األولي بها، إال أنه لم تصل الى مرحلة التعثر بعد نظرًا لعدم وجود دلیل موضوعي یؤكد حصول التعثر. وتحتسب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة

لكامل عمر التعرض اإلئتماني / أداة الدین وهي تمثل الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة الناتجة عن كل احتماالت التعثر خالل المدة الزمنیة المتبقیة من عمر

التعرض اإلئتماني / أداة الدین.

١٥

هي الموجودات المالیة التي تهدف إدارة البنك وفقًا لنموذج أعمالها االحتفاظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي تتمثل بالدفعات من أصل الدین والفائدة

على رصید الدین القائم.

یتم إثبات الموجودات المالیة عند الشراء بالتكلفة مضافًا إلیها مصاریف االقتناء، وتطفأ العالوة / الخصم بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة، قیدًا على أو لحساب

الفائدة، وینزل أیة مخصصات ناتجة عن التدني في قیمتها یؤدي إلى عدم إمكانیة استرداد األصل أو جزء منـه في قائمة الدخل الموحدة وتظهر الحقًا بالتكلفة

المطفأة بعد تخفیضها بخسائر التدني.

یمثل مبلغ التدني في قیمة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الفرق بین القیمة المثبتة في السجالت والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بسعر

الفائدة الفعلي األصلي.

ال یجوز إعادة تصنیف أي موجودات مالیة من/ إلى هذا البند إال في الحاالت المحددة في معاییر التقاریر المالیة الدولیة (وفي حال بیع أي من هذه الموجودات

قبل تاریخ استحقاقها یتم تسجیل نتیجة البیع ضمن قائمة الدخل الموحدة في بند مستقل واإلفصاح عن ذلك وفقًا لمتطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولي

بالخصوص).

وفقًا لما هو منصوص علیه في متطلبات تطبیق المعیار (٩) تخضع أدوات الدین المدرجة في هذه المحفظة إلى احتساب التدني (الخسارة االئتمانیة المتوقعة)

وتسجل الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي یتم قیاسها في قائمة الدخل الموحدة.

تستثنى أدوات الدین الصادرة عن الحكومة األردنیة أو بكفالتها وكما هو منصوص علیه في فقرة قیاس احتمالیة التعثر ضمن متطلبات تطبیق المعیار (٩).



-

یوم. o عدم االلتزام بالشروط التعاقدیة مثل وجود مستحقات تساوي أو تزید عن (٩٠)

o وجود مؤشرات واضحة تدل على قرب إفالس الطرف المدین. 

o باإلضافة الى المؤشرات التي وردت بتعلیمات البنك المركزي رقم (٢٠٠٩/٤٧).

على األدوات المالیة ولكل بند على حده:٥. (ECL) اآللیة المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

-

ECL: الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة 

PD: إحتمالیة التعثر

EAD: التعرض االئتماني عند التعثر

LGD: نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

نطاق التطبیق/الخسارة االئتمانیة المتوقعة:-

القروض والتسهیالت االئتمانیة (المباشرة وغیر المباشرة).•

أدوات الدین المسجلة بالتكلفة المطفأة.•

أدوات الدین المسجلة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.•

الكفاالت المالیة المنصوص علیها وفق متطلبات المعیار (٩).•

والمعیار الدولي للتقاریر المالیة (١٦). • الذمم المدینة المرتبطة بعقود اإلیجار ضمن متطلبات المعیار المحاسبي الدولي (١٧)

الذمم المدینة التجاریة. •

باستثناء األرصدة الجاریة التي تستعمل لتغطیة عملیات البنك مثل الحواالت، الكفاالت• التعرضات االئتمانیة على البنوك والمؤسسات المالیة [

.[ واالعتمادات خالل فترة زمنیة قصیرة جدًا (أیام)

١٦

علمًا بأن البنك یقوم باألخذ بعین اإلعتبار المؤشرات الواردة ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار عند تصنیف التعرضات

اإلئتمانیة/ أدوات الدین ضمن هذه المرحلة.

: حیث تتضمن هذه المرحلة  أدوات الدین التي یتوفر دلیل/أدلة على أنها أصبحت متعثرة وفي هذه الحالة تحتسب الخسارة (Stage 3) المرحلة الثالثة

اإلئتمانیة المتوقعة لكامل عمر التعرض اإلئتماني/أداة الدین حیث تعلق الفائدة/العائد على الحسابات المدرجة ضمن هذه المرحلة ویستمر البنك بالتعلیق طالما

بقیت الحسابات ضمن هذه المرحلة.

علمًا بأن البنك یقوم باألخذ بعین اإلعتبار المؤشرات الواردة ضمن تعلیمات البنك المركزي األردني المستندة الى متطلبات المعیار عند تصنیف التعرضات

اإلئتمانیة/ أدوات الدین ضمن هذه المرحلة، ومن االمثلة على هذه المؤشرات ما یلي:

والتي تحتسب وفقًا للمخاطر االئتمانیة والعوامل ( Probability of Default إن احتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة یعتمد على احتمالیة التعثر (

والتي تعتمد على القیمة التحصیلیة للضمانات، وقیمة التعرض عند التعثر (Loss Given Default االقتصادیة، ونسبة الخسارة بإفتراض التعثر (

حیث یتم تطبیق وبناًء علیه فقد قام البنك بتبني النموذج الریاضي التالي إلحتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة وفق المعیار (٩) (Exposure at Default )

المعادلة التالیة على جمیع التعرضات وكاآلتي:

ECL = PD% x EAD (JOD) x LGD%

یطبق نموذج قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة ضمن اإلطار التالي (باستثناء ما تم قیاسه منها بالقیمة العادلة من خالل قائمة وفقًا لمتطلبات المعیار (٩)

الدخل):



حیث قام البنك بإحتساب احتمالیة التعثر وفق المعطیات التالیة:٦. (PD) احتساب احتمالیة التعثر

-

-

-

• نوع المنتج.

• نوعیة الضمانات.

• القطاع.

.٧

نوع التعرض اإلئتماني.-

رصید التعرض اإلئتماني.-

-.(Credit Conversion Factor - CCF) معامل التحویل اإلئتماني

.٨

١٧

تم األخذ بعین اإلعتبار المؤشرات االقتصادیة وعوامل اإلقتصاد الكلي (الناتج المحلي اإلجمالي و معدالت البطالة والتضخم، أسعار

.(PD) ألغراض استخدامها في احتساب الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة الفوائد الحقیقیة)

فیما یتعلق بالعمالء المصنفین من خالل نظام التصنیف اإلئتماني فقد تم االعتماد على احتمالیة التعثر المستخرجة من نظام التصنیف

لنسب التعثر الموجودة على النظام لتتوافق مع متطلبات المعیار وبعد األخذ بعین (Calibration) االئتماني حیث تم اجراء معایرة

اإلعتبار بیانات التعثر التاریخیة للبنك.

إلحتساب نسبة الخسارة المستقبلیة عند التعثر (Roll Rate) أما فیما یتعلق بالعمالء غیر مصنفین فقد تم العمل على تبني منهجیة

حیث تم االعتماد على دراسة بیانات البنك التاریخیة من خالل االخذ بعین االعتبار تحلیل نتائج المنهجیة على مستوى تجمیعي

للتعرضات اإلئتمانیة التي تحمل صفات ائتمان متشابهة  من خالل األخذ بعین االعتبار مجموعة من العوامل (Collective Basis)

وفیما یلي أهمها:

حیث قام البنك بعملیة االحتساب من خالل تحلیل البیانات التاریخیة لمعدالت التحصیالت (LGD) احتساب نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

وذلك بعد االخذ بعین االعتبار مجموعة من العوامل أهمها طبیعة الضمانات والمنتجات وتصنیف العمیل وبناءً  (Recovery Rates) للبنك

علیه فقد تم تطویر نسب (LGD)  إما على مستوى إفرادي للعمالء المصنفین من خالل نظام التصنیف اإلئتماني أو على مستوى تجمیعي

للتعرضات التي تحمل صفات متشابهة للعمالء غیر المصنفین على نظام التصنیف اإلئتماني. (Collective Basis)

حیث قام البنك بأخذ المعطیات التالیة بعین االعتبار عند احتساب التعرض االئتماني عند (EAD) احتساب التعرض اإلئتماني عند التعثر

التعثر:



استخدام التقدیرات(٣)

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 أیلول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

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

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

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

. وبشكل واإلجتهادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة

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)

٥١٬٦٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ أیلول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٢٬٢٩٢٬٨٧١

١٬٨٧٤٬٠٩٦

٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٤٬٠٩٢٬٠٨١

١٨

١٨٤٬٨٥٩٬٠٤٨١٠٨٬٣٧٠٬١١٣



أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٥)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

بنوك ومؤسسات مصرفیة خارجیة

(٦٬٣٨٩)-                        

المجموع

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

إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٦)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

(٣١٬١١٦)-                        

١١٬٠١٣٬٤٥٧المجموع

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

قبل شركات تابعة مقابل تسهیالت ائتمانیة مباشرة.

بلغت اإلیداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة شهور ١١,٠٧٩,٣١٥ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل 

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

٢٧٬٢٧٦٬٩٥٨٢١٬٤٠٢٬٢٩٦

٣٣٬٤٢٢٬٧٠٠٥٠٬٢١٠٬٧٣٨

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة رقم (٩)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ أیلول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٩

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي ال یتقاضى البنك علیها فوائد ٢٣,٩٠٠,٦٠٩ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ ُمقابل 

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

٦٠٬٦٩٣٬٢٦٩٧١٬٦١٣٬٠٣٤

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ أیلول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١١٬٠٧٩٬٣١٥١١٬٠١٣٬٤٥٧

مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي 

للتقاریر المالیة رقم (٩)

١١٬٠٤٨٬١٩٩



تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي(٧)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ حزیران ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

األفراد (التجزئة)

١٢٬٤٥٥٬٦٥٨١١٬٦٧٢٬٦٣٥جاري مدین 

١٢٠٬٣٥١٬٤٨٤١٠٨٬١١٢٬١٤٣قروض وكمبیاالت *

١٨٬٩٤٣٬٢٤٩١٧٬٤٥٠٬٤٠٧بطاقات االئتمان

١٤٦٬٨٢٤٬٨١٣١٤٨٬٨٦٧٬٤٨٢القروض العقاریة

الشركات

الشركات الكبرى

٨١٬٦٠١٬٤١٣٦٤٬٢٤٠٬٨٨٩جاري مدین 

٢٧٠٬٦٨٤٬٢٦٧٢٧١٬٥٢٧٬٠٢٦قروض وكمبیاالت*

الشركات الصغیرة والمتوسطة

٥٬٧٥١٬٥٥٠٧٬٨٢٢٬٨٤٥جاري مدین 

٥٠٬١١٠٬٧٢٨٤٩٬٥٧٨٬٨١٣قروض وكمبیاالت *

٤٬٧٧٧٬٩٣٨٤٬٤٣٦٬١٥٦الحكومة والقطاع العام 

٧١١٬٥٠١٬١٠٠٦٨٣٬٧٠٨٬٣٩٦المجموع                                                              

ینزل: 

٣٩٬٣٩٥٬٦٤٨٣٠٬٤٧١٬٧٥٢مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة

١٠٬٣١٩٬٤٢٠٧٬٨٨٢٬٤١٥فوائد معلقة

٦٦١٬٧٨٦٬٠٣٢٦٤٥٬٣٥٤٬٢٢٩صافي التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

*

-

-

-

-

٢٠

یظهر الرصید بالصافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ٢٣,١٩٥,١٦٨ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل ٢٣,٩٠٤,٣٣٣

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغــت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني ٥٥,٧٩٥,٣٧٩ دینار أي ما نسبته ٧,٨٪ من إجمالي رصید التسهیالت

االئتمانیة المباشرة كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابـــل ٤٨,٤١٩,٢٣٤ دینار أي ما نسبته ٧,١٪ من إجمالي رصیــد التسهیــالت االئتمانیــة المباشــرة كما

في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

بلغـت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني بعــد تنزیل الفوائد المعلقة ٤٥,٥٣٧,٣٠٢ دینــار أي ما نسبته ٨٪ من

رصید التسهیالت االئتمانیـة المباشــرة بعــد تنزیــل الفوائــد المعلقـة كمـا في ٣٠ أیلول 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.

بلغت التسهیالت االئتمانیة الممنوحة للحكومة األردنیة و/ أو بكفالتها ٤,٧٧٧,٩٣٨ دینار كمـا في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل ٤,٤٣٦,١٥٦ كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٧.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار (كمبیاالت وشیكات)

وقیمتها ١٩,٥٠٩,٨٣٢ دینار كما في ٣٠ أیلول 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)

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــارللفترة المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨

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

٢٬٩٦٨٬٨٠٦٢٬٣٢٣٬٧٩٥٢٬٩٧٠٬٢٠١٧٥٠٬٨٥٧٩٬٠١٣٬٦٥٩أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

اإلیرادات خالل الفترة ٥٤٠٬٣٩٦(٣١٩٬١٠٣)٥٢٨٬٣٦٧١٥٬٣١٦٣١٥٬٨١٦المقتطع من (المردود إلى)

(٦٣٠٬١٥٩)(٣٧٩٬٨٩١)(١٢٨٬٢٣٦)(١٠٠٬٧١٢)(٢١٬٣٢٠)المستخدم من المخصص خالل الفترة (الدیون المشطوبة)

١٢٬٢٣٦٬٠٤١٤٬١٦٦٬٥٣٥١٧٬١٩٤٬١٣٨٥٬٧٩٨٬٩٣٤٣٩٬٣٩٥٬٦٤٨الرصید 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

الفوائد المعلقة

فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)

ــــــــارللفترة المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ ــــــــاردینـ ــــ دینـ

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

٩٥٢٬١٤١٣٧٨٬٣٤٣١٬٠٤١٬٧١٣٥٦٨٬٠٨٧٢٬٩٤٠٬٢٨٤الفوائد المعلقة خالل الفترة

(٤٠٣٬٨٢٧)(٧٩٬٧٤٦)(٧١٬٢٠٨)(١٠٥٬٨٤٧)(١٤٧٬٠٢٦)الفوائد المحولة لإلیرادات 

(٩٩٬٤٥٢)(٥٣٬٧٧٠)(١٨٬٢١٤)(٢٧٬٤٦٨)الفوائد المعلقة التي تم شطبها

٣٬١٧٦٬١٨١١٬٠٢٢٬٦١٣٤٬٠٣٩٬٨٠١٢٬٠٨٠٬٨٢٥١٠٬٣١٩٬٤٢٠الرصید 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

*

٢١

الشركات

الشركات

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

٧٢٩,٦١١ دینار خالل الفترة المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل مبلغ ٥٣٨,٣١٢ دینار خالل السنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.



موجودات أخرى(٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٬٥٧٧٬١٧١فوائد وٕایرادات برسم القبض

٣٬٢٧٨٬٠٤٠مصروفات مدفوعة مقدمًا *

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

٥١١٬٩٧٤تأمینات مستردة

٢١٬٥٠١شیكات مقاصة

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

١٬٠٦٦٬٧١٠سحوبات مشتراة

٥٬١٩٧٬٤٨٢أخرى

المجموع

*

**

***

٢٢

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 .

٣٠ أیلول ٢٠١٨

ـــــــــار دینــــ

٥٤٬٠٣٠٬٠٢٠

ـــــــــار دینــــ

٣١ كانون األول ٢٠١٧

١٬٧٩٤٬٥٤٦

٣٬٦٠١٬٢٣١

٤١٬٦٦٠٬١٢٥

٤٣٦٬٩٥٦

٢٦٦٬١٩٠

١٬٠٣٩٬٢٠٠

١٬٣٥١٬٧٧٦

٣٬٨٧٩٬٩٩٦

٥١٬٩٨٠٬٧٨٣

(مدققــة)(غیر مدققــة)

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 أیلول ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ ومخصص

العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني بمبلغ ١,٥٥٤,٥٠٧ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل ٢,٠١٨,٣٦٢

دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

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 أیلول

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.



أموال مقترضة(٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

المتبقیةالكلیة

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(غیر مدققة)

٣٠ أیلول ٢٠١٨

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٢٨٨٬١٨٦٧٠٥٢اقتراض من البنك المركزي األردني

١٢٦٬٨٦٧٬٣٢٥٢٬٤٩٢١٬٤١٣اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة

شهریة وربع سنویة 

ونصف سنویة وعند 

االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٦٪ إلى ٨,٧٥٪

١٢٨٬١٥٥٬٥١١المجموع

(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

-

-

-

-

-

اسناد قرض(١٠)

یمثل هذا البند اسناد قرض صادرة عن الشركات التابعة كما یلي:

الشركة التابعة

قیمة االسناد 

تاریخ االستحقاقسعر الفائدةالمصدرة

٧ حزیران ٧,٢٥٢٠١٩٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد

٥ حزیران ٧٢٠١٩٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكین للتأجیر التمویلي

٣ شباط ٦,٧٥٢٠١٩٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٥ تشرین األول ٦,٦٢٠٢١٪٢٬٨٣٦٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

١٠ آذار ٨,٩٢٠٢٠٪ *٢٬١٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٦ حزیران ٧,٢٥٢٠١٩٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

١٨٬٩٣٦٬٠٠٠المجموع

*

٢٣

المبلغ

دوریة استحقاق عدد األقساط

سعر فائدة اإلقتراضالضماناتاألقساط

تمثل األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والبالغة ١,٢٨٨,١٨٦ دینار مبالغ مقترضة إلعادة تمویل قروض عمالء ضمن برامج تمویل متوسطة 

األجل تم إعادة إقراضها.

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من بنوك محلیة بمبلغ ٩٦,٣٦٧,٣٢٥ 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).

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 ٦٤,٣٠١,٥١٢ دینار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغیرة ٦٢,٥٦٥,٨١٣ دینار كما في ٣٠ أیلول 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.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار (كمبیاالت وشیكات)

وقیمتها ١٩,٥٠٩,٨٣٢ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل ٣١,٧٧٢,٣٣٧ دینار كما 

تم إصدار االسناد بتاریخ ١٠ آذار ٢٠١٥ بسعر فائدة ٨,٩٪ ألول سنتین ومتغیرة كل ستة أشهر للفترة المتبقیة حسب معدل سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لدى بنوك المرجع 

مضاًفا إلیها هامش مخاطر١٪.



ضریبة الدخل(١١)

الوضع الضریبي للبنك:

-

-

-

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 أیلول ٢٠١٨.-

الوضع الضریبي لشركة تمكین للتأجیر التمویلي (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

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

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.

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

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

.٢٠١٨

٢٤

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.

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.

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.

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

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.

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.



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

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

-

-

-

-

الوضع الضریبي لشركة التسهیالت التجاریة األردنیة (شركة تابعة):

-

-

بناًءا على كتاب المحامي بتاریخ ٢٧ أیلول ٢٠١٨ بخصوص ضریبة عام ٢٠١٠ فأنه 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.-

-

-

-

٢٥

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

بناًءا على كتاب المحامي بتاریخ ١ تشرین األول ٢٠١٨ بخصوص ضریبة الدخل لعام ٢٠٠٩ فان الدعوى مازالت منظورة امام محكمة 

التمییز ولم یصدر بشانها قرار.

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

القانونیة 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.

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 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 أیلول ٢٠١٨.

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.

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.

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

دائرة 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.



-

-

-

الوضع الضریبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

وتم تقدیم 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 أیلول ٢٠١٨.

٢٦

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

وقد قامت 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 أیلول ٢٠١٨.

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 المتعلقة بها حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

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

٢٠١٦، وتم تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ وال یوجد على الشركة أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخه.

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

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

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

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



األرباح المدورة(١٢)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ بما یلي:

الرصید في بدایة السنة

الربح للسنة

إلى االحتیاطیات (المحول)

أرباح موزعة*

الرصید في نهایة السنة

أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩ على األرباح المدورة كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨:

رصید األرباح المدورة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات نتیجة تطبیق 

المعیار الدولي للتقاریر المالیة (٩)

تحویل رصید 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

دینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٧

دینـــــــــــــار

(مدققــة)

٢٧٬٦٦٣٬٩٢٢

١٥٬٠٧٣٬٧٠٧

(٢٬٤٨٧٬٤٥٨)

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة  (خسائر)

(٢١٦٬٩٦١)الدخل الشامل

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

٣٠ أیلول ٢٠١٨

٢٧

(غیر مدققــة)

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

(٩٬٧١٠٬٠٦٤)

٦٬٣٦٥٬٠٠٠

١٬١١٥٬٠٣٠

٢٬٨٢٧٬٧٣١

٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧

(٢٣٧٬٦٣١)

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

٢٠٬٣٩٣٬٢٧٦



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

البند

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات  الزیادة (النقص)

(ECL)إعادة تصنیف الموجودات المالیة

-

-

-

-

-

*

التحلیل القطاعي(١٣)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:(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.-

مطلوبات ضریبیة مؤجلةموجودات ضریبیة مؤجلة

٢٬٩٣٩٬٢٣٤-                                                 

-                                                      ١١١٬٥٠٣

٢٨

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.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٠,٣٦٩,١٥٢ دینار كما في ٣٠ أیلول 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 أیلول 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 أیلول 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 أیلول

٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧.

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.

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.



 فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

ــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد ٢٠١٨٢٠١٧أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــ

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

١٣٬٠٥٢٬٦٦٩١٤٬٣٩٠٬٣٩٤٥٬٠٦٨٬٥٠٢١٬٢٧٠٬٥٧٢٦٦٧٬٨١٧٢٬٥٧٧٬١١٩٤١٤٬٩٨٢٣٧٬٤٤٢٬٠٥٥٣٥٬٦٦١٬٣٨٤إجمالي الدخل

(٥٬٣٠٢٬٠٠٨)(٥٤٠٬٣٩٦)(٩٩٤٬٥٧٤)(١٤٬٧٠٢)(٥١٧٬٢٩٥)٣٣٨٬٨٢٦                                 -(٩٠٥٬٥٠٣)١٬٥٥٢٬٨٥٢

(٣٥٬٤٩٢)(٧٠٬٢٩٩)(٧٠٬٢٩٩)                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -مخصصات متنوعة

٣٦٬٨٣١٬٣٦٠٣٠٬٣٢٣٬٨٨٤(٦٤٩٬٨٩١)١٤٬٦٠٥٬٥٢١١٣٬٤٨٤٬٨٩١٥٬٠٦٨٬٥٠٢١٬٦٠٩٬٣٩٨١٥٠٬٥٢٢٢٬٥٦٢٬٤١٧نتائج أعمال القطاع

(٢٠٬٣٨١٬٧٤١)(٢٠٬٧٩٤٬٤٠٢)(١٧٬٨٥٣٬٠١٢)(١٬٤٤٨٬٨٨٦)(٩١٧٬٠٤٥)(٥٧٥٬٤٥٩)                                 -                                 -                                 -مصاریف غیر موزعة على القطاعات

١٦٬٠٣٦٬٩٥٨٩٬٩٤٢٬١٤٣(١٨٬٥٠٢٬٩٠٣)١٬١١٣٬٥٣١(٧٦٦٬٥٢٣)١٤٬٦٠٥٬٥٢١١٣٬٤٨٤٬٨٩١٥٬٠٦٨٬٥٠٢١٬٠٣٣٬٩٣٩ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(٢٬٧٧٤٬٩٥٤)(٥٬١٤٢٬٥٢١)(٤٬٣٩١٬٥٣٤)(٢٦٧٬٢٤٠)(٢٣٣٬٣٩٨)(٢٥٠٬٣٤٩)                                 -                                 -                                 -ضریبة الدخل

١٠٬٨٩٤٬٤٣٧٧٬١٦٧٬١٨٩(٢٢٬٨٩٤٬٤٣٧)٨٤٦٬٢٩١(٩٩٩٬٩٢١)١٤٬٦٠٥٬٥٢١١٣٬٤٨٤٬٨٩١٥٬٠٦٨٬٥٠٢٧٨٣٬٥٩٠ربح الفترة

ـــــراد ـــ ــــاتاألف ـــــةالمؤسســـ ـــ ـــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــ ـــ ٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ أیلول ٢٠١٨أخــ

ــــار ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ دین

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٬١٤٤٬٦٠٢٬٦٤١١٬٠٤٠٬٣٩٨٬٤٧٨                                 -٢٠٩٬٦٢٢٬٢٥١٣٧٧٬٠١٦٬٩٧٩٤٢٣٬١٨٣٬١٨٤١٥٬٤٠٠٬٩٩٠٨٤٬٣٢٥٬٣٩١٣٥٬٠٥٣٬٨٤٦موجودات القطاع 

٣٦٬٦٣٦٬٥٨٣٣٦٬٦٣٦٬٥٨٣٣٢٬٨٤٧٬٦٥٥                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -موجودات غیر موزعة على القطاعات

٢٠٩٬٦٢٢٬٢٥١٣٧٧٬٠١٦٬٩٧٩٤٢٣٬١٨٣٬١٨٤١٥٬٤٠٠٬٩٩٠٨٤٬٣٢٥٬٣٩١٣٥٬٠٥٣٬٨٤٦٣٦٬٦٣٦٬٥٨٣١٬١٨١٬٢٣٩٬٢٢٤١٬٠٧٣٬٢٤٦٬١٣٣مجموع الموجودات 

٩٥٨٬٧٠٩٬٥٤٤٨٥٢٬٦١٨٬٨٦٩                                 -٤٩٢٬٨٠٢٬٠٨٣٣٣٠٬٢٢٦٬٢١٦٣٦٬٢٠٦٬١٢٩٥٣٤٬٠١٨٧٠٬٣٧٠٬٢٣٧٢٨٬٥٧٠٬٨٦١مطلوبات القطاع 

٤٦٬٣٥٢٬٥٣٥٤٦٬٣٥٢٬٥٣٥٤١٬٨٣٠٬٢٨٠                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

٤٩٢٬٨٠٢٬٠٨٣٣٣٠٬٢٢٦٬٢١٦٣٦٬٢٠٦٬١٢٩٥٣٤٬٠١٨٧٠٬٣٧٠٬٢٣٧٢٨٬٥٧٠٬٨٦١٤٦٬٣٥٢٬٥٣٥١٬٠٠٥٬٠٦٢٬٠٧٩٨٩٤٬٤٤٩٬١٤٩مجموع المطلوبات 

٢٠١٨٢٠١٧

دینــــــــــاردینــــــــــار

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٢٬١١٥٬٦١٩٢٬٠٢١٬٠٩٩مصاریف رأسمالیة

١٬٧٧٦٬١١٦١٬٤١١٬٦٧١استهالكات وٕاطفاءات

معلومات التوزیع الجغرافي(ب)

یمارس البنك وشركاته التابعة نشاطاتهم بشكــل رئیسي في المملكة والتي تمثل األعمال المحلیة لذلك فإن معظم اإلیرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالیة داخل المملكة.

المجموع

مخصص تدني التسهیالت اإلئتمانیة 

المباشرة

المجموع

٢٩

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول



معامالت مع أطراف ذات العالقة(١٤)

فیما یلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

الشركات التابعة *

أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا

أخرى (الموظفین وأقربائهم وأقرباء 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا والشركات المسیطر 

علیها)

٣٠ أیلول

٢٠١٨

٣١ كانون األول 

٢٠١٧

ـــــــــار ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ ـــــــــاردینــــ دینــــ

(مدققــة)(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٥٬٧٦٤٬٧٥٩٤٬٢٣٣٬١٥٤٥٠٬٦٦١٬٤٣٢٦٢٬٥٥٥٬٣٣٠التسهیالت اإلئتمانیة

٧٣٬٨٩٢٧١٧٬٦٩٢                                -                                      -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة مباشرة

٦٬٤٠٠٬٠٠٠٨٬٤٠٠٬٠٠٠                                -١٬٤٠٠٬٠٠٠موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٣٬٩٤٣٬٧٣٧٤٬٦١٤٬٦٩٩٢٠٬٤٧٥٬٦٦٤٣٧٬٧٣٢٬٨٦٠الودائع والحسابات الجاریة والتأمینات النقدیة

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٢٤٬٨٥١٤٨٬٥٥٤                                -                                      -اعتمادات

١٬١٠٩٬٥٠٠٨٧٠٬٩٢٤٣٬١٩٩٬٣٦٥٩٬١٤٢٬٤٦٠كفاالت

٢٠١٨٢٠١٧

ـــــــــار ـــــــــاردینــــ دینــــ

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)عناصر قائمة الدخل :

٤٤٦٬٤٨٤١٥٩٬٧٤٨٣٬٢١٧٬٠٥٢٢٬٦٥٢٬٧٩٤فوائد وعموالت دائنة

١١١٬٩٥١٣٠٤٬٢٣٧٨٠٦٬٣٦٦٧٨٢٬٠٠٥فوائد وعموالت مدینة

٢١٬٠٣٤(٦٢٣٬٥٠٨)(٦٢٣٬٥٠٨)                                -                                      -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 األردني٢١,٠٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالدینار األردني

٦٪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

٦٠٬٦٥٩٬٣٤٥

ـــــــــار دینــــ

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا والشركات التابعة وكبار المساهمین ضمن النشاطات االعتیادیة للبنك وباستخدام أسعار

الفوائد والعموالت التجاریة.

المجموع الجهة ذات العالقة

٢٩٬٠٣٤٬١٠٠

٧٣٬٨٩٢

٧٬٨٠٠٬٠٠٠

٢٤٬٨٥١

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول

٣٠

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك والشركات التابعة ما مجموعه ٢,٨٤٨,٢٣٣ دینار للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل

٢,٥٧٥,٦٧٥ دینار لنفس الفترة من العام ٢٠١٧.

٥٬١٧٩٬٧٨٩

٣٬٨٢٣٬٢٨٥

١٬٢٢٢٬٥٥٤



 النقد وما في حكمه(١٥)

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

مستویات القیمة العادلة(١٦)

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

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(غیر مدققــة)

٣٠ أیلول ٢٠١٨

٣٣٧٬٥٤٤٣٬٠٤٨٬١٥٩                         -٢٬٧١٠٬٦١٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٬٠٢٣٬٨٩٦٤٣٬٥٢٤٬٣٣٨                         -٣٨٬٥٠٠٬٤٤٢موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٥٬٣٦١٬٤٤٠٤٦٬٥٧٢٬٤٩٧                         -٤١٬٢١١٬٠٥٧

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠١٧

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

٢٠١٨٢٠١٧

كما في ٣٠ أیلول

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققــة) (غیر مدققــة)

٣١

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

في 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 بإستخدام 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.

١٤٠٬٢٩١٬١٢٢ ٢٣٧٬٣٤٦٬١٨٨

١٨٤٬٨٥٩٬٠٤٨

٦٠٬٦٩٣٬٢٦٩

٨٬٢٠٦٬١٢٩

# ####################

١٠٢٬١٠٨٬٢٦٠

٥٠٬١٣٩٬٤٠٦

١١٬٩٥٦٬٥٤٤



القیمة العادلة لألدوات المالیة(١٧)

حصة السهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك(١٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

صافي الربح للفترة العائد لمساهمي البنك

المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠٫١٠٥٠٫٠٦٩حصة السهم األساسیة والمخفضة من صافي ربح الفترة

ارتباطات والتزامات محتملة(١٩)

١٤٬١١٣٬٣٣٦اعتمادات 

٥٬٨٤٧٬١٦٢قبوالت وسحوبات زمنیة

كفاالت:

٣٥٬٥١٠٬٤١٦دفع

٤٣٬٣١٣٬٤٤٧حسن تنفیذ

١٤٬٧٩٥٬٧٨٨أخرى

٤٣٬١٠٦٬٠٢٧سقوف تسهیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

١٥٦٬٦٨٦٬١٧٦   المجمـــوع

٣٢٬٢٥٧٬٢١٠

٤٢٬٩٠٠٬٠٣٤

١٨٬٧٤٤٬٢٠٥

٣٣٬٨٧١٬٣٤٢

١٤١٬٤١٩٬٣٣٨

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٣٠٢٠١٧ أیلول ٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٠٬٥١٦٬٢٢٩

٣٢

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

العمالء والتأمینات النقدیة واألموال المقترضة والتي تدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهریًا عن القیمة الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة بسبب 

عدم وجود اختالف جوهري بأسعار الفوائد السائدة في السوق لألدوات المالیة المشابهة لألسعار المتعاقد علیها، وكذلك بسبب الفترات القصیرة فیما یتعلق 

بودائع البنوك والمؤسسات المصرفیة. إن القیمة العادلة المدرجة بالتكلفة المطفأة تحدد عن طریق األسعار المعلنة للسوق عند توفرها أوعن طریق نماذج 

تقییم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة.

٢٠١٧ ٢٠١٨

للتسعة أشهر المنتهیة في ٣٠ أیلول

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

٦٬٨٥٣٬٦١٥

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٦٬٧٩٢٬٩٣١

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.

٦٬٩٠٤٬٦١٤



القضایا المقامة على البنك(٢٠)

أرقام المقارنة(٢١)

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

كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨. لشركة بندار للتجارة واالستثمار)

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

المالیة للفترة المنتهیة في ٣٠ أیلول ٢٠١٨.

٣٣

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد البنك ٥,٧٥٣,٩٤٧ دینار كما في ٣٠ أیلول 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 أیلول 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 أیلول ٢٠١٨ و٣١

كانون األول ٢٠١٧.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد كما في ٣٠ أیلول 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 أیلول ٢٠١٨ مقابل ٣٩,٥٠٠ دینار ٣١ كانون

األول ٢٠١٧. فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا صفر دینار كما في ٣٠ أیلول 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 ٢٠,٤٤٦ دینار كما في بلغت قیمة القضایا المقامة على شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي (شركة تابعة لشركة التسهیالت التجاریة)

٣٠ أیلول 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.

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة بندار للتجارة واالستثمار ١١٣,٧٢٥ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ و١١٥,٦٢٥ كما في ٣١ كانون األول

٢٠١٧، فیما بلغ رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٢٨,٨٨٥ دینار كما في ٣٠ أیلول ٢٠١٨ مقابل صفر دینار كما في ٣١ كانون األول

.٢٠١٧


