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البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة المركز المالي الموحدة المعاد إصدارها

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

إيضاحات
٣١ كانون األول

٢٠٢٠
٣١ كانون األول

٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

الموجودات
٤٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٥٧٠٬٩٤١٬٤٣٦٥٧٬٧٦٤٬١٨٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٦٣٩٩٬٩٤٩٦٬٧٥٢٬٩٢٤ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٥٬٩٦١٩٬٦٦٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
١٠٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧٦٧٤٬٢٨٦٬٨٦٩تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي

٨٣٩٬٢٤٣٬٦١٠٤٣٬٩٤١٬٦٥٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٩١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

١١٢٩٬٠٣٠٬١٤١٢٩٬٥٢٥٬٨٢٩ممتلكات ومعدات - بالصافي
١٢٢٬٧٦٦٬٠٩٣٢٬٦١٥٬٦٢٠موجودات غير ملموسة

٢١١٧٬١١٨٬٢١٥١١٬٤٧٢٬٧٩٤موجودات ضريبية مؤجلة
١٣٦٤٬٦٧٠٬٤٢٣٥٦٬٥٩٣٬٨٦٠موجودات أخرى

١٤٥٬١٠٢٬١٥١٦٬٠٢١٬٨٩٢حق استخدام أصول مستأجرة
١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

١٥٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥١٢٬٩٢٣٬٥٦٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
١٦٧٦٦٬٨١٤٬٦٢٣٧٦٤٬٧٧٤٬٨٦٧ودائع عمالء
١٧٣٥٬٦٥٠٬٧٨٩٣٧٬٩٥٥٬٦٧٤تأمينات نقدية

١٨١٦٦٬٧٩٧٬٢٠٧١٣٠٬١٧٦٬٠٣٢أموال مقترضة
١٩١١٬٤١٠٬٠٠٠١٤٬٨٥٠٬٠٠٠اسناد قرض

١٤٣٬٦١١٬٨٥٢٤٬٣١٩٬٨٣٢إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
٢٠٧٦٥٬٦٦٦١٬٠٢٢٬٥٣٢مخصصات متنوعة

٢١٦٬١٨٩٬٢٨٤٥٬٨١٤٬٥٦٠مخصص ضريبة الدخل
٢١٥٬١١٧٬٧٤٣٧٬٣٣٧٬٦٠٧مطلوبات ضريبية مؤجلة

٢٢١٥٬٩٢٣٬٥٥١١٧٬٥٩٣٬٧٨٠مطلوبات أخرى
١٬٠٤٢٬٧٧٠٬٦٥٠٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

حقوق مساهمي البنك

٢٣١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المصرح به

٢٣١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به (المدفوع)
٢٤٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧االحتياطي القانوني

٢٥٨٬٥٦٠٬٢٤٧١٢٬٢٥٥٬٢٩٥احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي
٢٦٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢أرباح مدورة

١٧٨٬٥٦٧٬١٠٠١٧٧٬٣٧١٬٤٨٤مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك
٢٨٣٬١٢١٬٤٢٦٤٬٦٣٩٬٤٠٥حقوق غير المسيطرين
١٨١٬٦٨٨٬٥٢٦١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩مجموع حقوق الملكية

١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٥١ جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.
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البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المعاد إصدارها

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩إيضاحات
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٩٧٠٬٣٧٤٬٦٥٠٧٦٬٤٦٠٬١٠٩الفوائد الدائنة

(٤١٬٨٥٩٬٢٨٠)(٣٥٬٣٠٧٬٩٧٣)٣٠الفوائد المدينة

٣٥٬٠٦٦٬٦٧٧٣٤٬٦٠٠٬٨٢٩صافي إيرادات الفوائد

٣١٩٬٩٠١٬٤٣٣١٠٬٩٥٩٬٦٢٦صافي إيرادات العموالت

٤٤٬٩٦٨٬١١٠٤٥٬٥٦٠٬٤٥٥صافي إيرادات الفوائد والعموالت

٣٢٧١٩٬٠٤٧٩٥٧٬٠١٥أرباح عمالت أجنبية

٩٣٤٬٨٨٣٣٤٤٬٨٢٨أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة المطفاة

٣٣٢٥٧٬٩٠٩٣٬٦٢٥أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٨٣٬٢١١٬٩٧٤٣٬٠٧٤٬٥٧٩توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٣٤٢٬٤٦٢٬٢٩٩٣٬٥١٨٬٤١٥إيرادات أخرى

٥١٬٦٥٤٬٢٢٢٥٣٬٤٥٨٬٩١٧إجمالي الدخل

(١٥٬٧٧٨٬٤٦٤)(١٥٬١٩٧٬٧٠٤)٣٥نفقات الموظفين

(٣٬١٧٦٬٨٩٢)(٢٬٩٥٦٬٦٦٦)١١ و ١٢ و١٤استهالكات وإطفاءات

                      -(٧٣٠٬٠٠٠)تبرعات لمواجهة جائحة كورونا

(٨٬٩٥٦٬٦٩٢)(٨٬٠٣٤٬٨٧٣)٣٦مصاريف أخرى

١٦٢٬٦٦٩(٢٤١٬١٨٨)١٣

(٢٬١٥٥٬٠٦٠)(١٥٬٦٣٣٬٢٥٥)١٠

٢٧٩٬٢٢٢(٤٩٩٬٢٠١)٣٧

(٩٢٣٬١٦٥)(٤٩٦٬٩٩٩)٢٠مخصصات متنوعة

(٣٠٬٥٤٨٬٣٨٢)(٤٣٬٧٨٩٬٨٨٦)إجمالي المصروفات 

٧٬٨٦٤٬٣٣٦٢٢٬٩١٠٬٥٣٥الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

(٦٬٨١٠٬٥١٩)(١٬٨٦١٬٠٦٧)٢١ضريبة الدخل

٦٬٠٠٣٬٢٦٩١٦٬١٠٠٬٠١٦صافي الربح للسنة

العائد إلى:

٥٬٧٥٨٬٩٥٨١٥٬٦٨٣٬٨٠١مساهمي البنك

٢٨٢٤٤٬٣١١٤١٦٬٢١٥حقوق غير المسيطرين

٦٬٠٠٣٬٢٦٩١٦٬١٠٠٬٠١٦

دينــــار / ســـهمدينــــار / ســـهم

٣٨٠٫٠٥٨٠٫١٥٧

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٥١ جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٨

(مخصص) مسترد من مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون 
مستحقة ومخصص العقارات المستملكة وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني

(مخصص) مسترد من خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات األخرى والبنود خارج 
قائمة المركز المالي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة المعاد إصدارها

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٬٠٠٣٬٢٦٩١٦٬١٠٠٬٠١٦صافي الربح للسنة

(١٬٥٢٨٬٢٠٢)(١٬٩٥٦٬٣٧٩)صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي بعد الضريبة

(٣٬١٧٠٬٦٠٤)(١٦٦٬١٣٥)

(١٬٦٩٤٬٣٣٧)(٥٬١٢٦٬٩٨٣)مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة

٨٧٦٬٢٨٦١٤٬٤٠٥٬٦٧٩إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

٦٣٢٬٠١٠١٣٬٩٨٨٬٦٨٢مساهمي البنك

٢٤٤٬٢٧٦٤١٦٬٩٩٧حقوق غير المسيطرين

٨٧٦٬٢٨٦١٤٬٤٠٥٬٦٧٩

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٥١ جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

٩

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح 
والخسائر في الفترات الالحقة بالصافي بعد ضريبة الدخل:

(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
منقول لألرباح المدورة أدوات ملكية - بالصافي بعد الضريبة



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المعاد إصدارها

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

االحتياطيات

دينارديناردينارديناردينارديناردينار

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧١٢٬٢٥٥٬٢٩٥٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢١٧٧٬٣٧١٬٤٨٤٤٬٦٣٩٬٤٠٥١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩كما في أول كانون الثاني ٢٠٢٠
٥٬٧٥٨٬٩٥٨٥٬٧٥٨٬٩٥٨٢٤٤٬٣١١٦٬٠٠٣٬٢٦٩                       -                      -                     -ربح السنة

-                     -                      (١٬٩٥٦٬٣٤٤)-                       (١٬٩٥٦٬٣٤٤)(٣٥)(١٬٩٥٦٬٣٧٩)

-                     -                      (١٬٧٣٨٬٧٠٤)(١٬٤٣١٬٩٠٠)(٣٬١٧٠٬٦٠٤)
-                       

(٣٬١٧٠٬٦٠٤)
٤٬٣٢٧٬٠٥٨٦٣٢٬٠١٠٢٤٤٬٢٧٦٨٧٦٬٢٨٦(٣٬٦٩٥٬٠٤٨)                      -                     -إجمالي الدخل الشامل

                     -                       -                       -(٩١٤٬٩٧٢)                       -٩١٤٬٩٧٢                     -المحول إلى االحتياطيات
(١٬١٩٨٬٦٤٩)(١٬٧٦٢٬٢٥٥)٥٦٣٬٦٠٦٥٦٣٬٦٠٦                       -                      -                     -أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩٨٬٥٦٠٬٢٤٧٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤١٧٨٬٥٦٧٬١٠٠٣٬١٢١٬٤٢٦١٨١٬٦٨٨٬٥٢٦كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥١٣٬٤٧٥٬٦٧٥٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠١٧٤٬٢٢٥٬٥٥٠٤٬٦١١٬٦٨٠١٧٨٬٨٣٧٬٢٣٠كما في أول كانون الثاني ٢٠١٩
١٥٬٦٨٣٬٨٠١١٥٬٦٨٣٬٨٠١٤١٦٬٢١٥١٦٬١٠٠٬٠١٦                       -                      -                     -ربح السنة

-                     -                      (١٬٥٢٨٬٩٨٤)-                       (١٬٥٢٨٬٩٨٤)(١٬٥٢٨٬٢٠٢)٧٨٢

-                     -                      (١٦٦٬١٣٥)                       -(١٦٦٬١٣٥)(٤٧٤٬٧٣٩)٣٠٨٬٦٠٤
١٥٬٢٠٩٬٠٦٢١٣٬٩٨٨٬٦٨٢٤١٦٬٩٩٧١٤٬٤٠٥٬٦٧٩(١٬٢٢٠٬٣٨٠)                      -                     -إجمالي الدخل الشامل

                     -                       -                       -(٢٬٤٦٥٬١٣٢)                       -٢٬٤٦٥٬١٣٢                     -المحول الى االحتياطيات
(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)                       -(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)                       -                      -                     -األرباح الموزعة (إيضاح ٢٧)

(٢٣٢٬٠٢٠)(٣٨٩٬٢٧٢)١٥٧٬٢٥٢١٥٧٬٢٥٢                       -                      -                     -أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة
١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧١٢٬٢٥٥٬٢٩٥٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢١٧٧٬٣٧١٬٤٨٤٤٬٦٣٩٬٤٠٥١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٧٫١١٨٫٢١٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقيد التصرف به بموجب تعليمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل ١١٫٤٧٢٫٧٩٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.-

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١٫٠٣٩٫٢٠٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩ يمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني.-

-

-

حقوق غير المسيطرين أرباح مدورة

(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر منقول لألرباح المدورة - أدوات ملكية - بالصافي بعد الضريبة

صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية - بالصافي بعد الضريبة

مجموع 
حقــوق الملكيـــة

رأس المال المكتتب به 
قانونيوالمدفوع

تقييم موجودات مالية - 
بالصافي

مجموع حقوق الملكية 
العائد إلى مساهمي البنك

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٥١ جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.

١٠

(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر منقول لألرباح المدورة - أدوات ملكية - بالصافي بعد الضريبة

صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية - بالصافي بعد الضريبة

م (٢٠١٨/١٣) فقد تم نقل الرصيد المتراكم لبند احتياطي المخاطر المصرفية العامة والبالغ رصيده ٦٫٣٦٥٫٠٠٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ي رق بموجب تعليمات البنك المركزي األردن
(٩)، ويحظر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص والبالغ ١٫٩٧١٫٠٥٦ دينار.

ا في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩ يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) وال يمكن التصرف به إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع، استناداً لتعليمات هيئة ار كم غ ٤١٥٫١٩٩ دين دورة مبل اح الم من األرب تتض
األوراق المالية.



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المعاد إصدارها

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٢٠٢٠٢٠١٩اإليضاحات
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

األنشطة التشغيلية

٧٬٨٦٤٬٣٣٦٢٢٬٩١٠٬٥٣٥ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:

١١٢٬٩٥٦٬٦٦٦٣٬١٧٦٬٨٩٢ و ١٢ و١٤استهالكات وإطفاءات
١٠١٥٬٦٣٣٬٢٥٥٢٬١٥٥٬٠٦٠مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة

٤٬١٤٠(١٬٥٦٠)٢٠(مسترد من) مخصص تعويض نهاية الخدمة
٢٠٤٣٠٬٤٠٤٨٦٣٬٣٠٧مخصص قضايا مقامة على البنك

(٢٧٩٬٢٢٢)٣٧٤٩٩٬٢٠١
(١٦٢٬٦٦٩)١٣٢٤١٬١٨٨مخصص (مسترد من) مخصص العقارات المستملكة لمدة تزيد عن ٤ سنوات

٢٠٦٨٬١٥٥٥٥٬٧١٨مخصصات متنوعة أخرى
(١٧٬٦٢٠)٤٠٥خسائر (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات

                     -١٤٨٬٠١٢صافي أثر إلغاء عقود تأجير تشغيلي
(٣٤٤٬٨٢٨)(٣٤٬٨٨٣)٩أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

(٧٩٬٨٤٩)(٣٠٤٬٠١٢)٣٤أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك
١٤٢١٣٬٨٦٠٢٥٨٬٧٧٢فوائد مدينة على إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

٣٣٣٬٧٠٥١٠٨
٣٧٬٤٥٣(١٬٩٢٢٬٨٩٨)صافي (إيرادات) مصاريف الفوائد

(٢٧٬١٧٥)(١٥٬٩٢١)٣٢تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٢٥٬٦٣٩٬٩١٣٢٨٬٥٥٠٬٦٢٢

التغير في الموجودات والمطلوبات
(٩٦١٬٨٨٣)٦٦٬٣٧٢٬٥٠٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة اشهر)

٧١١٬٨٧٨٬١٠٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
١٢٬٥٠٥٬٦٨٧(٧٣٬٢٧٨٬٣٩٣)١٠تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

(٣٬٤٨٠٬٦٥٦)(٧٬٩٩٨٬١٠٣)١٣الموجودات األخرى
١٦٢٬٠٣٩٬٧٥٦١٧٬٢٥٥٬٣٧٦ودائع العمالء

(١٥٬٦٥٦٬٩٦٠)(٢٬٣٠٤٬٨٨٥)١٧التأمينات النقدية
٢٢٢٢١٬٠٩٦٤٦٠٬٠٦٩المطلوبات األخرى

(٤٩٬٣٠٨٬١١٥)٤٠٬٥٥٠٬٣٦٣
(٥٬٩٢١٬٤٠٣)(٧٬٨٨٥٬٦٢٩)٢٠ و ٢١ضريبة الدخل والمخصصات المدفوعة

٣٤٬٦٢٨٬٩٦٠(٥٧٬١٩٣٬٧٤٤)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(٧٬٣٨١٬١٦٦)(٤٬٣٨٧٬٤٤٢)شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٬٧٣٨٬٧٠٤٣٬٨٠٩٬٩٢٣بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
٩٧٬١٢٤٬٨٨٣١٥٬٢١٦٬٨٤٢متحصل بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

(٦٩٬٢٢١٬١٩٣)(٤١٬٠٢٨٬٦٨٢)شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
٢٩٬٥٣٤٬٥٣٨٨٬١٣٧٬٦٩٨استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

(١٬٤٨٨٬٢٨٥)(١٬١١٢٬٨١٤)١١شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
٦٠٢٤٧٬٣٧٩المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(٤٦٠٬٧٧٦)(٥٤٠٬٤٠٨)١٢شراء موجودات غير ملموسة
(٢٣٢٬٠٢٠)(١٬١٩٨٬٦٤٩)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في شراء حصة إضافية في شركات تابعة

(٥١٬٥٧١٬٥٩٨)(٩٬٨٦٩٬٢٦٨)صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)                        -٢٧أرباح موزعة

(١٬٠٩٧٬٤١٣)(٩٦٩٬٣٤٧)١٤دفعات إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
١٨٣٦٬٦٢١٬١٧٥١٥٬٢٠٤٬٨١٥صافي التغير في األموال المقترضة

(١٬٢٥٠٬٠٠٠)(٣٬٤٤٠٬٠٠٠)١٩تسديد أسناد قرض
٣٢٬٢١١٬٨٢٨١٬٨٥٧٬٤٠٢صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

٣٢١٥٬٩٢١٢٧٬١٧٥تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
(١٥٬٠٥٨٬٠٦١)(٣٤٬٨٣٥٬٢٦٣)صافي النقص في النقد وما في حكمه

١٦٥٬٦٦٥٬٣٧٦١٨٠٬٧٢٣٬٤٣٧النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
٣٩١٣٠٬٨٣٠٬١١٣١٦٥٬٦٦٥٬٣٧٦النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون األول

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر متوقعة موجودات مالية وبنود خارج قائمة المركز المالي 
وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (٩)

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل المدفوعة 
والمخصصات المدفوعة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى ٥١ جزًءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها.

١١

خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المعاد إصدارها

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

معلومات عامة(١)

-

-

-

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

-

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة(٢)

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل البنك في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة٢-١

-

إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم إعتماده من قبل البنك المركزي األردني تتمثل في ما يلي: 

-

•

م (١٧٣) بتاريخ ١٢ آب ١٩٨٢ بموجب قانون الشركات رقم ك) هو شركة مساهمة عامة أردنية محدودة تأسست تحت رق تثماري (البن ك االس البن

هم الواحد. تمت زيادة ى ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار للس ار موزع عل داره ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دين ال مق رأس م نة ١٩٦٤ ب (١٢) لس

ي ٣١ كانون االول ٢٠١٠، كما تمت زيادة رأس مال البنك خالل العام ا ف ار / سهم كم غ ٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠ دين تى بل ك عدة مرات ح ال البن رأس م

غ ١٤٫٧٥٠٫٠٠٠ دينار ك بمبل ال للبن ادة رأس الم هم. كذلك تمت زي ار / س دفوع ٨٥٫٢٥٠٫٠٠٠ دين ه والم ب ب ال المكتت بح رأس الم ٢٠١١ ليص

بتاريخ ١٠ نيسان ٢٠١٢ ليصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع ١٠٠ مليون دينار/ سهم.

ان اتف ٥٠٠١٥٠٠ ص.ب. ٩٥٠٦٠١ عم رف ه د ش د الحمي ارع عب اني، ش ة الشميس ي منطق ان ف ة عمــ ي مدين ك ف ي للبن ركز الرئيس ع الم يق

١١١٩٥  المملكة األردنية الهاشمية.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ للبنك وشركاته التابعة (معاً "المجموعة") وفقاً للمعايير الصادرة عن ة ف نة المنتهي دة للس ة الموح وائم المالي داد الق تم إع

ا ة كم بة الدولي ايير المحاس س مع ن مجل ة ع ة المنبثق مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولي

تم تعديلها من قبل البنك المركزي األردني.

ارير دولي للتق ار ال ق المعي م (٢٠١٨/١٣) "تطبي ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفق ة المتوقع ائر اإلئتماني ات الخس وين مخصص م تك يت

ة ات الجوهري د ، أن الفروق ا أش ك  أيهم ا البن ل فيه تي يعم دان ال ي البل ة ف ات السلطات الرقابي زيران ٢٠١٨ ووفقاً لتعليم اريخ ٦ ح ة (٩)" ت المالي

تتمثل فيما يلي:

الل ن خ اً وم نى عشر فرع يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها إث

الشركات التابعة له.

١٢

م ٢٠٢١/٠١ والمنعقدة بتاريخ ١٠ شباط ٢٠٢١، وهي خاضعة لموافقة ته رق ي جلس س اإلدارة ف ل مجلـ ن قبـ دة مـ تـــم إقرار القوائم المالية الموح

الهيئة العامة للمساهمين.

ا دون ة وبكفالته ة األردني ى الحكوم ة عل ات االئتماني تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرض

خسائر ائتمانية.



•

-

تسهيالت ائتمانية متدنية المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:أ -

(١

(٢

(٣

تسهيالت ائتمانية مقبولة المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:ب -

مراكز مالية قوية وتدفقات نقدية كافية.١)

موثقة بعقود ومغطاة بضمانات مقبولة حسب األُصول.٢)

وجود مصادر جيدة للسداد.٣)

حركة حساب نشطة وانتظام السداد ألصل المبلغ والفوائد٤)

إدارة كفؤة للعميل.٥)

تسهيالت ائتمانية تحت المراقبة (تتطلب عناية خاصة) ويتم احتساب مخصصات تدني عليها بنسبة تتراوح من (١٫٥٪ - ١٥٪):جـ -

وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من ما يلي:

وجود مستحقات لفترة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم ألصل التسهيالت االئتمانية و/أو فوائدها.١)

تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف المقرر بنسبة (١٠٪) فأكثر ولفترة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم.٢)

(٣

التسهيالت االئتمانية مقبولة المخاطر والتي تمت هيكلتها مرتين خالل سنة.٤)

التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم ولمُ تجدد.٥)

هذا باالضافة الى شروط اخرى مذكورة بشكل تفصيلي بالتعليمات.

ة ير العامل ة غ هيالت االئتماني ار التس ن إط ت م ة وأُخرج ير عامل ة غ هيالت ائتماني نفت كتس التسهيالت االئتمانية التي سبق وأن ُص

بموجب جدولة أُصولية.

١٣

م (٩) ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ا للمعي عند احتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفق

انون األول ٢٠٠٩  لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج األشد ويتم اريخ ١٠ ك م (٢٠٠٩/٤٧) ت ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ع تعليم م

تصنيفها وفقًا لمتطلبات البنك المركزي األردني بهذا الخصوص.

م (٢٠٠٩/٤٧) الصادرة دني رق ص الت اب مخص ة واحتس هيالت االئتماني نيف التس ة بتص ي الخاص ركزي األردن ك الم ات البن اً لتعليم وفق

بتاريخ ١٠ كانون االول ٢٠٠٩ ، تم تصنيف التسهيالت االئتمانية إلى الفئات التالية:

ذه ون ه ى أن تك ا عل روع فيه ة ف وك األُردني د للبن تي يوج دان ال ات البل ذلك لحكوم ا، وك ة وبكفالته ة األُردني ة للحكوم الممنوح

التسهيالت ممنوحة بنفس عملة البلد الُمضيف.

المضمونة بتأمينات نقدية بنسبة (١٠٠٪) من الرصيد القائم بأي وقت من األوقات.

المكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة (١٠٠٪).



د)

وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من الصفات التالية:

(١

نسبة المخصص للسنة األولىعدد أيام التجاوزالتصنيف

من (٩٠) يوم إلى (١٧٩) يومالتسهيالت االئتمانية دون المستوى

من (١٨٠) يوم إلى (٣٥٩) يومالتسهيالت االئتمانية المشكوك في تحصيلها

من (٣٦٠) يوم فأكثرالتسهيالت االئتمانية الهالكة

الجاري مدين المتجاوز للسقف الممنوح بنسبة (١٠٪) فأكثر ولمدة (٩٠) يوم فأكثر.٢)

التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة (٩٠) يوم فأكثر ولم تجدد.٣)

التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي شركة تم إعالن وضعها تحت التصفية.٤)

التسهيالت االئتمانية التي تمت هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.٥)

الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة لمدة (٩٠) يوم فأكثر.٦)

قيمة الكفاالت المدفوعة نيابة عن العمالء ولم ُتقيّد على حساباتهم ومضى على دفعها (٩٠) يوم فأكثر.٧)

-

-

٪١٠٠

ات ٢٠٠٩/٤٧  لهذه الفئة من التسهيالت وفقا للنسب أعاله وولمبلغ ا  لتعليم يتم احتساب مخصص تدني على التسهيالت االئتمانية وفق

ى بنسة ٢٥٪ غ المغط اب المخصص للمبل م استكمال احتس ى ، بينما يت نة األول الل الس ة خ مانات مقبول هيالت غير المغطى بض التس

وعلى مدار أربعة سنوات.

١٤

التسهيالت االئتمانية غير العاملة:

غ و/أو الفوائد أو جمود حساب الجاري مدين ل المبل داد ألص ام الس دم انتظ د أقساطها أو ع مضى على استحقاقها أو استحقاق أح
المدد التالية:

٪٢٥

٪٥٠

ا ي ووفق ركزي األردن ك الم ات البن اً لتعيلم الء وفق ة للعم ة الممنوح ير العامل ة غ هيالت اإلئتماني ى التس والت عل د والعم ق الفوائ م تعلي يت

لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.

ك أو ا للبن ت ملكيته تي آل ة ال تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن موجودات أخرى وذلك بالقيم

ربح ة ال ي قائم ارة ف القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل إفرادي، ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخس

اوز ذي ال يتج د ال ى الح دة إل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ة ف ادة الالحق ذ الزي م أخ أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد يت

ون ام ٢٠١٥ احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء دي ة الع ن بداي اراً م م إعتب ا ت ابقاً، كم جيله س م تس ذي ت دني ال ة الت قيم

م ٤٠٧٦/١/١٥ تاريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ ي رق ركزي األردن ك الم م البن ن ٤ سنوات استناداً لتعمي د ع ترة تزي تمالكها ف ى إس ى عل تي مض وال

م ١٣٩٦٧/١/١٠ بتاريخ ٢٥ تشرين م رق در تعمي د أص ي ق ركزي األردن ك الم باط ٢٠١٧. علماً بأن البن اريخ ١٤ ش م ٢٥١٠/١/١٠ ت ورق

ص اب المخص ل إحتس انون األول ٢٠١٧، حيث أكد فيه تأجي اريخ ١٧ ك م ١٦٦٠٧/١/١٠ بت التعميم رق ل ب د العم ه تمدي ر في اول ٢٠١٨ اق

اني ٢٠١٩ يتم إستكمال اقتطاع رين الث اريخ ٢١ تش م ١٦٢٣٩/١/١٠ بت ركزي رق ك الم م البن ب تعمي ذا وبموج ام ٢٠١٩. ه ة الع تى نهاي ح

ع (٥٪) من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها) تملكة وبواق المخصصات المطلوبة مقابل العقارات المس

وذلك اعتبارا من العام ٢٠٢١ وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (٥٠٪) من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.



-

-

-

-

إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.-

-

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢-٢

-

أ-

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( ١) " عرض القوائم المالية "-

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ( ٣) "إندماج األعمال"-

١٥

اورة  ان دول المج ض ال ي بع ك ف ة للبن تثمارات الخارجي يتم إحتساب مخصصات إضافية في القوائم المالية الموحدة مقابل بعض اإلس

وجدت، وبناءا على طلب البنك المركزي األردني.

ربح أو ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ودات المالي تثناء الموج ة، باس ة التاريخي دأ التكلف اً لمب دة وفق ة الموح وائم المالي داد الق تم إع

دة، ة الموح وائم المالي اريخ الق ة بت ة العادل الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تظهر بالقيم

كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.

ي ن ف و مبي ا ه ا كم بة عنه م المحاس دة ويت ة الموح وائم المالي ذه الق راض ه ة ألغ كذلك تظهر االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلف

إيضاح (٢-٣).

انون األول ٢٠٢٠ متماثلة مع السياسات ي ٣١ ك ة ف نة المنتهي دة للس ة الموح وائم المالي داد الق ي إع ة ف بية المتبع ات المحاس إن السياس

المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٩، باستثناء ما هو وارد في إيضاح (٢-٢).

ر داد آخ ي إع ا ف م اتباعه تي ت بية ال ات المحاس ع السياس إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متماثلة م

انون األول ٢٠١٩ باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير ي ٣١ ك ة ف نة المنتهي ة للس دة للمجموع ة موح وائم مالي ق

الحالية كما هو مذكور أدناه.

نة ي الس ق ف ذة التطبي رة والناف ة ألول م ل المجموع ن قب ا م م تطبيقه تي ت درت وال تي ص ة ال دة والمعدل المعايير والتفسيرات الجدي

المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني ٢٠٢٠:

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

ارير داد التق اهيمي إلع ار المف ة "اإلط بة الدولي ايير المحاس س مع ر مجل ث نش ال حي ريف األعم ديالت تع ذه التع يح ه توض
اء اس وإلغ أن القي دة بش ادات جدي ى إرش افة إل ات باإلض ودات والمطلوب ة للموج دل. يشمل ذلك التعريفات المعدل ة" المع المالي

االعتراف والعرض واإلفصاح.

ار ة باإلط راجع الخاص ى الم ديالت عل دل، تع اهيمي المع ار المف ب اإلط ى جان ة، إل بة الدولي ايير المحاس س مع در مجل أص

داد ة إلع ايير الدولي المفاهيمي في معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، حيث تحتوي الوثيقة على تعديالت على المع

ايير ة المع يرات لجن ١ و٨ و٣٤ و٣٧ و٣٨) وتفس ام (ـ ة أرق بية الدولي ايير المحاس ٢ و٣ و٦ و١٤) والمع ة (ـ ارير المالي التق

جل من أ م (٣٢)  ايير رق ير المع مة لتفس نة الدائ سير اللج ٢٠ و٢٢) وتف ير و(ـ ١٢ و١٩) وتفس ام (ـ ة أرق ارير المالي ة للتق الدولي

ن ة م تحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشير إليه من نسخة مختلف

اإلطار المفاهيمي.

ك ات البن ا لتعليم حب وفق دة الس دة مقي ل أرص يتضمن بند نقد وأرصدة لدى البنك المركزي، بند متطلبات االحتياطي النقدي والذي يمث

المركزي ووفقا لتعليمات السلطة الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.



-

ب-

امتيازات االيجار المتعلقة بفيروس الكورونا (تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ١٦)-

-

-

التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠.-

-

المرجع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ٣).-

تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١).-

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧ "عقود التأمين" و التعديالت على المعيار الدولي للتقاريير المالية رقم ١٧ "عقود التأمين"-

-

أسس توحيد القوائم المالية:

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات الخاضعة لسيطرته (الشركات التابعة له)، وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك

القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها؛•

تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو له الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاته مع المنشأة المستثَمر بها؛•

وله القدرة على استعمال سلطته للتأثير على عوائد المنشأة المستثَمر بها.•

١٦

بة ار المحاس ى معي دات (تعديالت عل ات والمع ن الممتلك ود م وب أو المقص ل االستخدام المطل دات: المتحصل قب ات والمع الممتلك

الدولي رقم ١٦).

م ٩، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩، والمعيار ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل دة (تع عار الفائ ار أس ديل معي تع

الدولي للتقارير المالية رقم ٧، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦)

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:

م ٣٩، والمعيار دولي رق بة ال ار المحاس م ٩، ومعي ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل دة (تع عار الفائ ار أس ديل معي تع

الدولي للتقارير المالية رقم ٧، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦)

ا ول عليه ن الحص تي يمك ادية ال ة االقتص ن المنفع ى م د أعل اء بالعق رة (عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوبة للوف ود الخاس العق

منه)  - تكلفة تنفيذ العقد (تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم ٣٧)

م ١٠ ة رق ترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي ة أو مشروع مش ركة الحليف تثمر وش ن المس ول بي ح األص ع أو من بي

ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨)

د أو ى واح ويعيد البنك تقديراته بشأن ما إذا كان يسيطر على المنشآت المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغيرات عل

أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله.

يطرة ى الس درة عل ه الق ون ل ا ، فيك تثمر به آت المس وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت في أي من المنش
د. ويأخذ البنك في االعتبار ب واح ن جان لة م ة ذات الص أة التابع طة المنش ه أنش ى توجي درة عل عندما تكفي حقوق التصويت لمنح البنك الق
دمها. ن ع جميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للبنك حقوق تصويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحه القدرة على السيطرة م

ومن بين تلك الحقائق والظروف:



حجم حقوق تصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛•

حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛•

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و•

•

١٧

ات ع السياس تخدمة م بية المس اتها المحاس ى سياس رورة ، لتتماش د الض ة ، عن آت التابع ة للمنش وائم المالي ى الق ديالت عل راء تع م إج يت
المحاسبية المتبعة في البنك.

آت ك والمنش ن البن ا بي امالت واألرصدة فيم ة بالمع ويتم استبعاد جميع األصول والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصاريف المتعلق
التابعة عند التوحيد.

آت. إن حصص المساهمين ذه المنش ي ه ك ف ة البن وق ملكي ن حق يتم تحديد حصص غير المسيطرين في المنشآت التابعة بشكل منفصل ع

م د يت د التصفية ق ودات عن الكيهم بحصة متناسبة من صافي الموج ة لم ودة حالياً بحقوق الملكية الممنوح م والموج يطر عليه غير المس

رف على ل للتع ة للصافي القاب يطرين في القيمة العادل ير المس ص غ ة أو بالحصة التناسبية لحقوق حص ة بالقيمة العادل قياسها في البداي

د ة. بع ة العادل دئيًا بالقيم يطرة مب ير المس رى غ ص األخ اس الحص م قي تحواذ. يت اس االس ى أس اس عل ار القي م اختي ول. يت راء. األص الش

ير ص غ ى حصة الحص افة إل دئي باإلض تراف المب الحيازة، فإن القيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلع

ة. يعود إجمالي الدخل الشامل إلى حصص غير المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى وجود وق الملكي المسيطرة من التغيرات الالحقة في حق

عجز في رصيد حصص غير المسيطرين.

ت لة وق طة ذات الص ه األنش ة لتوجي ؤولية حالي ه، مس ب علي ك، أو ال يترت ب للبن ه يترت ى أن ير إل أية حقائق وظروف إضافية تش

اتخاذ القرارات المطلوبة، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.

ة. وبالتحديد، إن أة التابع ى المنش يطرة عل ك الس د البن دما يفق ف عن ة وتتوق أة التابع ى المنش يتم توحيد المنشأة التابعة عند سيطرة البنك عل

اريخ ن ت دة م ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم نتائج عمليات المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو التي تم استبعادها خالل العام متضمنة ف

تحقق السيطرة وحتى تاريخ فقدان السيطرة على المنشأة التابعة.

امل دخل الش ع ال م توزي يتم توزيع األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل الى المالكين في المنشأة وحصة غير المسيطرين، يت

ة يد حص ي رص ز ف ور عج ى ظه يؤدي ال للمنشآت التابعة الى المالكين في المنشأة وحصة غير المسيطرين حتى وان كان هذا التوزيع س

غير المسيطرين.

ة. يتم تعديل وق ملكي امالت حق يطرة كمع دان الس ا فق ج عنه يتم المحاسبة عن التغيرات في حصص البنك في المنشآت التابعة والتي ال ينت

ة. يتم إثبات أي فرق آت التابع ي المنش بية ف ها النس ي حصص يرات ف القيمة الحالية لحصص البنك وحصص غير المسيطرين لتعكس التغ

ة وق الملكي ي حق رة ف تلم مباش دفوع أو المس ل الم ة للمقاب ة العادل يطرين والقيم ير المس ص غ ديل حص ه تع ن خالل م م ذي يت غ ال بين المبل

وينسب إلى مالكي البنك.

دة ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم تبعاد ف ارة الناتجة عن االس ربح أو الخس م احتساب ال عندما يفقد البنك السيطرة على منشأة تابعة، يت

ة و (٢) القيمة الحالية السابقة لألصول (بما في ص متبقي ة ألي حص ة العادل تلم والقيم ن (١) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المس الفرق بي ب

ذلك الشهرة)، مطروًحا منها مطلوبات المنشأة التابعة وأي حصص لغير المسيطرين.



رأس المال المدفوعاسم الشركة
نسبة ملكية 

تاريخ التملكمقر الشركةطبيعة نشاط الشركةالبنك

 (دينار أردني)

٢٠٠٦عمانوساطة مالية١٠٠٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة الموارد للوساطة المالية *

٢٠٠٦عمانالتأجير التمويلي٩٧٫٥٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٩٤٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد
إدارة وتشغيل 

مستودعات البوندد
٢٠١٠عمان

٢٠١١عمانتخصيم ذمم١٠٠٪١٬٥٠٠٬٠٠٠الشركة األردنية للتخصيم **

٢٠١٦عمانمنح القروض والتسهيالت٩٥٪١٦٬٥٠٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

٢٠١٦عمانالتأجير التمويلي٩٥٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهيالت٩٦٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٩٦٪٥٠٬٠٠٠شركة ربوع الشرق العقارية
بيع األراضي 

والعقارات المملوكة 
٢٠١٧عمان

٩٦٪٣٠٬٠٠٠شركة راكين العقارية
بيع األراضي 

والعقارات المملوكة 
٢٠١٧عمان

٢٠١٧عمانالتأجير التمويلي٩٦٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجير التمويلي

*

**

ن التخلص م رة ب ام مباش ك ق و أن البن ا ل ة كم ركة التابع ك الش ق بتل ا يتعل ر فيم امل اآلخ دخل الش ي ال  يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقًا ف

الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بالمنشأة التابعة.

غ ة بمبل اطة المالي وارد للوس ركة الم مال ش ض رأس باط ٢٠٢٠ تم تخفي ي ١١ ش د ف ادي المنعق ير الع ا غ ي اجتماعه ة ف ة العام رار الهيئ ى ق اًءا عل بن

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار، وقد استكملت إجراءات التخفيض بتاريخ ٩ آذار ٢٠٢٠.

انون األول ٢٠١١، وبناًءا على قرار الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد في ٩ آذار ٢٠٢٠ ي ٢١ ك يم ف ة للتخص ركة األردني ت الش أسس

ن ٣٠٫٠٠٠ دينار ليصبح ١٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار، وقد استكملت إجراءات رفع رأس دفوع م ه والم رح ب ركة المص مال الش ع رأس ى رف ة عل م الموافق ت

المال بتاريخ ٢٣ حزيران ٢٠٢٠، وقد باشرت الشركة أعمالها في ٢٢ أيلول ٢٠٢٠.

١٨

دئي تراف المب د اإلع ة عن ة عادل يطرة كقيم دان الس اريخ فق ي ت ابقة ف ة الس ركة التابع ي الش ه ف اظ ب م االحتف ذي يت تثمار ال ة لالس ة العادل بر القيم  تعت

م (٩) األدوات المالية عندما تنطبق احكام المعيار، أو تكلفة اإلعتراف المبدئي ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال ب المعي ة بموج بة الالحق للمحاس

باإلستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة البنك وشركاته التابعة التالية كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠:



في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات

صافي ايرادات الفوائد

صافي إيرادات العموالت

نفة تقات المص ة للمش ة العادل يرات القيم ن تغ ال م ا الجزء الفع تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للبنك أيًض

اريف ول مص دة ح عار الفائ ة لمخاطر أس ة العادل دة. وبخصوص تحوطات القيم عر الفائ اطر س ة لمخ دفقات النقدي ات الت ي تحوط وط ف أدوات تح ك

ددة اطر المح ة للمخ ة العادل يرات القيم ذلك تغ درج ك ددة ، وت وإيرادات الفوائد ، يُدرج أيضاً الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المح

للبند المتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد، كما وتتضمن مصاريف الفوائد قيمة الفوائد مقابل إلتزامات عقود اإليجار.

ال . كما تتضمن العموالت دة الفع دل الفائ ن مع زًءا ال يتجزأ م كل ج تي تش وم ال ير الرس والت رسوًما غ يتضمن صافي إيرادات ومصروفات العم

تخدام دم االس والت ع ة القرض ، وعم ى خدم والت المفروضة عل ك العم د للبن دة الموح المدرجة في هذا الجزء من قائمة الربح أو الخسارة الموح

المتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد لإلقراض وعموالت التمويل المشترك للقروض.

١٩

ك. وفي حال كانت ل البن ن قب تخدمة م بية المس ات المحاس س السياس تخدام نف ك باس ة للبن نة المالي يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الس

ع ق م ة لتتواف ركات التابع ة للش وائم المالي ى الق ة عل ديالت الالزم راء التع م إج ة يت ة مختلف ركات التابع ل الش ن قب ة م بية المتبع ات المحاس السياس

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل البنك.

ك ن تل ف ع د تختل اطر وعوائ عة لمخ دمات خاض ات أو خ ديم منتج قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معاً في تق
المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل االدارة التنفيذية وصناع القرار في البنك.

ل ات تعم ة بقطاع ك المتعلق ن تل ف ع د تختل القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائ
في بيئات اقتصادية أخرى.

ة ة العادل ددة بالقيم يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو المح

د" كـ "إيرادات فوائد" و "مصروفات فوائد " في قائمة الربح أو الخسارة رادات الفوائ افي إي ي "ص دة ف ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ م

ارة الموحدة ربح أو الخس ة ال الل قائم ة. كما تُدرج الفوائد على األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خ دة الفعال ة الفائ تخدام طريق الموحدة باس

الموحد ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفترة.

اء، د اإلقتن ة أو، عن ألداة المالي ع ل ر المتوق الل العم ة خ معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالي

ة. كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع الشروط التعاقدية ات المالي الي أو المطلوب ل الم ة لألص ة الدفتري لفترة أقصر، إلى صافي القيم

لألداة.

ير ة غ ودات المالي ة للموج ة اإلجمالي ة الدفتري ى القيم ال عل دة الفع دل الفائ دأ مع ل بمب الل العم ن خ د / مصروفات الفوائد م رادات الفوائ ب إي تُحتس

أة ة المطف ى التكلف ة) أو إل ة متوقع ارة ائتماني ص خس وية ألي مخص ل التس الي قب ل الم أة لألص ة المطف اس التكلف ى أس اً (أي عل ة إئتماني المتدني

ة ى التكلف ال عل دة الفع دل الفائ ق مع ن خالل تطبي د م رادات الفوائ ب إي اً ، تُحتس ة إئتماني ة. وبخصوص الموجودات المالية المتدني ات المالي للمطلوب

وص ا بخص ة). أم ان المتوقع ائر اإلئتم ص خس ه مخص اً من ة مطروح ة الدفتري الي القيم اً (أي إجم ة إئتماني ة المتدني ودات المالي أة للموج المطف

د ي تحدي ة ف ة المتوقع ائر اإلئتماني س الخس ال يعك دة الفع دل الفائ إن مع الموجودات المالية التي نشأت أو تم األستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانياً ، ف

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من األصل المالي.



تُحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات

صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

إيراد توزيعات األرباح:

يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم، أي:

•

•

األدوات الماليـة

االعتـراف المبدئـي والقياس:

إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي ، فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي:

•

 •

ربح أو ة ال ي قائم هم ف اح األس درج أرب ر ، تُ امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل نفة بالقيم ة المص وق الملكي وص أدوات حق بخص

الخسارة الموحدة ضمن بند توزيعات ارباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

٢٠

م (٩) أو (١٥)، في ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال له بالمعي العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعتراف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا ص

م (٩) والجزء المتبقي يتم االعتراف به حسب ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ص المعي ذي يخ الجزء ال العموالت ب تراف ب م االع ة يت هذه الحال

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٥).

ن ة ع ائر الناتج اح والخس ع األرب دة جمي ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ن األدوات المالي دخل م افي ال مل ص يش

دة. لقد اختار البنك ارة الموح ربح أو الخس ة ال التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائم

د، بما ة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في هذا البن ات بالقيمة العادل ودات والمطلوب ل للموج ة بالكام ة بالقيمة العادل رض الحرك ع

في ذلك إريادات الفوائد والمصروفات وأرباح األسهم ذات الصلة.

ذي اريخ ال ادةً الت ة ، وع هم المدرج اح األس اريخ السابق ألرب و الت دفوعات ، وه ق استالم الم ات ح تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثب

يوافق فيه المساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير المدرجة.

ة ي قائم اح ف ات األرب رادات توزيع درج إي ارة الموحدة، ت ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ا م بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ به

الربح أو الخسارة الموحدة ضمن بند ارباح (خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

م ألداة ويت ة ل ام التعاقدي ي األحك ا ف ك طرفً بح البن دما يص ك عن د للبن الي الموح ركز الم ة الم يُعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائم
االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء.

دار واذ أو إصـ ى االستحـ رة إل ود مباش ي تع امالت التـ اليف المع اف تك ادلة، وتض ة العـ دئياً بالقيم ة مب ات المالي ودات والمطلوب اس الموج تُق

راف د االعتـ رورة، عن ب الض ا، حس مها منه ة، أو خص موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات الماليـ

ربح أو ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ات مالي ة أو مطلوب اء موجودات مالي رة باقتن ة مباش ة المتعلق اليف المعامل ت تك ا تُثب ي، كم المبدئـ

الخسارة الموحدة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

دخالت ط م تخدم فق م يس لوب تقيي ى أس اًء عل ة أو بن ات متماثل ودات أو مطلوب إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموج

يمكن مالحظتها في السوق، فإنه يُعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح أو خسارة اليوم األول).

ة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول من خالل عر المعامل ع س ة لتتماشى م ة العادل دل القيم رى ، تُع في جميع الحاالت األخ

تضمينه/ تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).

ذي د ال ى الح ط إل ي، فق اس منطق ى أس دة عل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ى قائم ة إل بعد اإلعتراف األولي، سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجل
اء ت) يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام أو عند الغ ك الوق ي ذل ا ف ل (بم ي عام ير ف ن تغي ه ع أ في ينش

االعتراف من تلك األداة.



الموجودات المالية:

اإلعتراف المبدئي:

القياس الالحق:

وعلى وجه التحديد:

 •

 •

 •

ومع ذلك، يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصل المالي على أساس كل أصل على حدى كما يلي:

 •

 •

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك إلدارة األصل.

الي ل الم ليم األص روطه تس ب ش يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطل

ة ودات المالي ك الموج ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق المعني، ويتم قياسه مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باستثناء تل

ة تحواذ الموجودات المالي رة بإس ة مباش ة المتعلق اليف المعامل تراف بتك م االع دة. يت ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ة ف ة العادل المصنفة بالقيم

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة.

م (٩) الحقاً بالتكلفة المطفأة أو ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال اق المعي من نط ع ض تي تق ا وال ترف به يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المع

القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

ة ة تعاقدي دفقات نقدي ا ت ون له تي يك ة، وال ة التعاقدي دفقات النقدي يل الت ى تحص أدوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إل

تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.

تي دين، وال ع أدوات ال ة وبي ة التعاقدي دفقات النقدي يل الت ن تحص الً م ى ك دف إل ذي يه ال ال وذج األعم من نم أدوات التمويل المحتفظ بها ض

ة ة العادل اً بالقيم ها الحق م قياس ائم، ويت لي الق غ األص ى المبل دة عل دين والفائ يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل ال

من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ع) واإلستثمارات في ا للبي ظ به ة ، أو المحتف ة العادل ى أساس القيم دارة عل دين الم ل أدوات ال رى (مث ل األخ ع أدوات التموي اس جمي م قي يت

حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

٢١

ظ ير المحتف ة غ وق الملكي ي حق تثمار ف ة لالس ة العادل ي القيم يمكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة ف

ة ارير المالي دولي للتق ار ال ا المعي ق عليه تي ينطب ال ال دماج األعم من إن بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ض

رقم (٣) ، في الدخل الشامل اآلخر.

امل دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل أة أو القيم ة المطف ايير التكلف تي تستوفي مع ل ال اء أدوات التموي ل لاللغ يمكن للبنك تحديد بشكل غير قاب

ي ابق ف ير عدم التط ض بشكل كب اء أو يخف وم بإلغ ك يق ان ذل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إذا ك

المحاسبة (المشار إليها بخيار القيمة العادلة).

ؤدي ي أن ت بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقدية ينبغ
إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

ائم (SPPI)، فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف لي الق غ األص ى المبل دة عل دين والفائ ل ال دفوعات أص ار م ات اختب لغاي

الي (على سبيل المثال؛ إذا كان هناك تسديد ألصل الدين). تتكون الفائدة من ل الم ر األص دى عم ى م ي عل غ األساس ذا المبل ير ه د يتغ ي. ق األول

راض اطر اإلق ارات ومخ ت وخي ن الوق ة م ترة معين الل ف ائم خ لي الق المبلغ األص ة ب ان المرتبط اطر االئتم ود، ولمخ ة للنق ة الزمني دل للقيم الب

ا وم به ة المق ائم بالعمل لي الق غ األص ى المبل دة عل دين والفائ ل ال ربح. يتم إجراء تقييم لمدفوعات أص امش ال ى ه افة إل رى، باإلض ية األخ األساس

األصل المالي.



تقييم نموذج االعمال:

 •

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين بذلك.• 

 •

 •

تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الختبار التدني.

د ل تولي ن أج ة م ه المالي ك لموجودات ة إدارة البن س كيفي تي تعك ة ال ه المالي د إلدارة أدوات ال واح وذج أعم ن نم ثر م ك أك نى البن يتب

ع ة أو بي ة التعاقدي دفقات النقدي يل الت ن تحص ج ع وف تنت ة س دفقات النقدي ت الت ا إذا كان ك م ة. تحدد نماذج أعمال البن دفقات النقدي الت

الموجودات المالية أو كليهما.

ل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم وذج العم م نم راء تقيي د إج ة عن ة المتاح ات ذات العالق ع المعلوم ار جمي ي االعتب ك ف ذ البن يأخ

ة وأ" أو "حال ة األس يناريوهات "الحال مى بس ا يس ل م ول، مث كل معق دوثها بش ك ح ع البن تي ال يتوق يناريوهات ال اس الس ى أس عل

اإلجهاد". كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل:

ى ول عل ى الحص ركز عل تراتيجية اإلدارة ت ت إس ا إذا كان ات م ك السياس ق تل ة وتطبي ة للمحفظ داف المعلن ات واأله السياس

ول تي تم ة ال ات المالي ترة المطلوب ع ف ة م ودات المالي اإليرادات التعاقدية، والحفاظ على معدل ربح محدد، ومطابقة فترة الموج

تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

٢٢

ل ب التموي ع ترتي ق م تي تتواف ائم وال لي الق غ األص ى المبل دة عل دين والفائ إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل ال

ب ة بترتي ي. إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبط األساس

ط ون فق تي تك ة وال ة تعاقدي دفقات نقدي ى ت ؤدي إل التمويل األساسي، مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع ، ال ت

ل ب التموي ن ترتي ارة ع ه عب تحوذ علي وح أو المس الي الممن ل الم ون األص ن أن يك ا يمك دة. كم دين والفائ ل ال دفوعات أص ن م م

األساسي بغض النظر عما إذا كان قرًضا في شكله القانوني.

الي. يحدد البنك نماذج األعمال على مستوى ل الم نيف األص يًا لتص ًرا أساس ة أم يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالي

ى ك عل ن. وال يعتمد نموذج األعمال الخاص بالبن ال معي دف أعم ق ه ا لتحقي ة معً ودات المالي ة إدارة مجموعات الموج س كيفي يعك

نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج األعمال عند مستوى جماعي وليس على أساس كل أداة على حدى.

وص ه الخص ى وج وذج)، وعل ك النم ي ذل ودة ف ة الموج ودات المالي ال (والموج وذج األعم ى أداء نم ر عل تي تؤث اطر ال المخ

الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر.
ى دارة أو عل ول الم ة لألص ة العادل ى القيم تند إل ويض يس ان التع ا إذا ك ال م بيل المث ى س ال (عل ديري األعم ويض م ة تع كيفي

التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة).

ن زء م ي ج ًرا ه ا مؤخ ترف به ة المع ودات المالي ت الموج ا إذا كان د م ك بتحدي وم البن الي ، يق ل الم دئي باألص تراف المب د اإلع عن

د. يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في كل فترة تقرير لتحديد ال جدي وذج أعم نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نم

فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة.

ربح / نيف ال ادة تص م إع ر، يت امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل ها بالقيم م قياس تي ت دين ال أداة ال تراف ب اء اإلع عندما يتم إلغ

دة. في ارة الموح ربح أو الخس ة ال ى قائم ة إل وق الملكي من حق ر ض امل اآلخ دخل الش ي ال ابقاً ف ا س ترف به ة المع ارة المتراكم الخس

ربح / الخسارة إن ال ر، ف امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل ه بالقيم م قياس ذي ت ة ال المقابل، بالنسبة لالستثمار في حقوق الملكي

م ل يت دة ب ارة الموح ربح أو الخس ة ال ى قائم اً إل نيفها الحق ادة تص م إع ر ال يت امل اآلخ دخل الش ي ال ابقاً ف ا س ترف به المتراكمة المع

تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية.



الموجودات المالية - تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:

األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية.- 

ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد.- 

الشروط التي تحدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.- 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة هي:

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم.•

موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع.•

موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام خيار القيمة العادلة.•

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بأية أرباح / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إعادة التصنيف:

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية:

تحدد القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة بالعملة األجنبية وتترجم بالسعر السائد في نهاية کل فترة تقرير. وعلى وجه التحديد:

•

•

•

•

٢٣

غ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. يتم تعريف "الفائدة" على أنها ل المبل ريف "أص م تع م، يت ذا التقيي راض ه ألغ

رى ية األخ راض األساس اليف اإلق ة وتك ة معين ترة زمني ائم خالل ف غ الق االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبل

(مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك هامش ربح.

ألداة. ويشمل ة ل روط التعاقدي ار الش في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، اخذ البنك في االعتب

توفي ه ال تس ة وعلي ة التعاقدي دفقات النقدي دار الت ت أو مق ير توقي ن أن تغ ة يمك دة تعاقدي ى م وي عل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنط

الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط. عند إجراء هذا التقييم، يأخذ البنك بعين االعتبار:

أثر. تسري متطلبات ت للت تي تعرض ة ال ودات المالي نيف الموج اد تص ة، يع ودات مالي ك بموج ه البن ظ بموجب إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتف

ذي ال وال وذج األعم ي نم ير ف د التغي ى بع رير األول ترة التق ن ف وم األول م ن الي التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا م

ة بية المتعلق ة المحاس ار السياس ي اط ة ف ة التعاقدي دفقات النقدي ي الت ك. يتم النظر في التغيرات ف ة للبن ودات المالي ادة تصنيف الموج ه إع ج عن ينت

بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة أدناه.

ة ي قائم فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست جزًءا من عالقة تحوطية محددة، فإنه يعترف بفروقات العملة ف

الربح أو الخسارة الموحدة.

ه ة محددة، فإن ة تحوطي ت جزًءا من عالق تي هي ليس دخل الشامل اآلخر وال ة من خالل ال ة العادل فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيم

دة. كما يُعترف بفروقات الصرف األخرى في ارة الموح ربح أو الخس ة ال يُعترف بفروقات الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائم

الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.

ة ن عالق زًءا م ت ج ي ليس تي ه ارة الموحدة وال ربح أو الخس ة ال ة من خالل قائم ة العادل اس بالقيم تي تق ة ال الموجودات المالي فيما يتعلق ب

محاسبية تحوطية محددة، فإنه يُعترف بفروقات الصرف من ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

امل دخل الش رف في ال عار الص ات أس ترف بفروق امل ، يُع دخل الش الل ال ة من خ وق الملکية المقاسة بالقيمة العادل أدوات حق ق ب ا يتعل فيم

اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.



خيار القيمة العادلة:

إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي.•

•

إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيقًا بالعقد األساسي.•

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

القروض والتسهيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة).• 

أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة. • 

أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر. • 

الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار (٩). • 

الذمم المدينة المرتبطة بعقود اإليجار ضمن متطلبات المعيار المحاسبي الدولي (١٧) والمعيار الدولي للتقارير المالية (١٦). • 

الذمم المدينة التجارية. • 

 •

 •

 •

دارها. يتم ا أو إص اظ به ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أثناء االحتف

ائر اح أو خس ع إدراج أي أرب ة م ة العادل دة بالقيم ارة الموح ربح أو الخس قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال

غير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار.

٢٤

دة (خيار ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل وق بالقيم كل موث ها بش ن قياس ة يمك يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادل

راء. ادة الش ع أو إع رض البي ي لغ كل أساس دها بش ة أو تكب اء األدوات المالي م اقتن ة) عند االعتراف األولي بها حتى إذا لم يت ة العادل القيم

ير من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي كان ان يقضي أو يقلل بشكل كب ودات المالية إذا ك ة للموج ار القيمة العادل تخدام خي ن اس يمك

ف ("عدم اس مختل ائر ذات الصلة علی أس اح والخس تراف باألرب ات، أو االع ودات أو المطلوب اس الموج سينشأ بخالف ذلك من قي

التطابق المحاسبي"). يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات المالية في الحاالت التالية:

الل ن خ ة م ة العادل ها بالقيم م قياس م يت تي ل ة ال ة التالي ى األدوات المالي ة عل ان المتوقع ائر االئتم يقوم البنك باإلعتراف بمخصصات خس

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

ل ك مث ات البن ة عملي تعمل لتغطي تي تس ة ال دة الجاري تثناء األرص ة [باس ات المالي وك والمؤسس ى البن ة عل ات االئتماني التعرض
الحواالت، الكفاالت واالعتمادات خالل فترة زمنية قصيرة جداً (أيام)].

دولي م (٢٠١٨/١٣) "تطبيق المعيار ال ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفق ة المتوقع ائر اإلئتماني وين مخصصات الخس م تك يت

د ، أن ا أش ك  أيهم ا البن ل فيه تي يعم دان ال ي البل ة ف لطات الرقابي ات الس اً لتعليم زيران ٢٠١٨ ووفق اريخ ٦ ح ة (٩)" ت ارير المالي للتق

الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

م ة رق عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالي
انون األول ٢٠٠٩  لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج اريخ ١٠ ك م (٢٠٠٩/٤٧) ت ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ع تعليم (٩) م

األشد.

ة ة األردني ى الحكوم ة عل ات االئتماني ة التعرض م معالج ث تت ا بحي ة أو بكفالته ة األردني ن الحكوم ادرة ع دين الص تثنى أدوات ال تس
وبكفالتها دون خسائر ائتمانية.

اطر أو ة إلدارة المخ تراتيجية موثق ا الس ة، وفقً ة العادل اس القيم ى أس دار عل ة تُ ن محفظ زًء م ل ج ة تمث ات المالي ت المطلوب إن كان
االستثمار.



ال يتم إثبات خسارة تدني في أدوات حقوق الملكية.

 •

 •

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا:

صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر.•

إخالل في العقد، على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد.•

قيام البنك بنمح المقترض ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازالً .•

إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.•

شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.•

اس اه)، يجب قي كل منفصل أدن ار بش م أخذها باإلعتب تي ت ة (وال ة المنخفض ة اإلئتماني ئة ذات القيم تراة أو الناش ة المش تثناء الموجودات المالي باس

خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

ى ية عل داث االفتراض ك األح ج عن تل تي تنت ة ال دة (١٢) شهًرا، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقع ة لم ة المتوقع ائر االئتماني الخس

األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون (١٢) شهًرا بعد تاريخ اإلبالغ، ويشار إليها بالمرحلة األولى.

ية داث االفتراض ع األح ن جمي ة ع ة الناتج ة المتوقع ائر االئتماني ني للخس ر الزم هًرا ، أي العم دة (١٢) ش ة لم ة المتوقع ائر االئتماني الخس

المحتملة على مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

٢٥

الي. يشار إلى درة لألصل الم تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ً " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على الت ا دني إئتماني الي "مت ل الم بر األص يعت

الموجودات المالية المتدني إئتمانياً كموجودات المرحلة الثالثة. تشمل األدلة على التدني اإلئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

ة ودات ذات قيم ى موج ة إل ودات المالي وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد، وبدًال من ذلك، قد يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول الموج

اني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية المقاسة بالتکلفة المطفأة أو القيمة دني إئتم ة. يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان قد حصل ت ة متدني إئتماني

ركات، دة للش يادية والعائ ي أدوات الدين الس اني ف دني إئتم اك ت ان هن م ما إذا ك رير. لتقيي ر في تاريخ کل تق امل اآلخ دخل الش الل ال ة من خ العادل

تعتبر المجموعة عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماني وقدرة المقترض علی زيادة التمويل.

ذ ير من كل كب ة بش يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالي

دة ة  لم ة المتوقع ادل الخسارة اإلئتماني ي. وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى ، تقاس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة بمبلغ يع تراف األول االع

(١٢) شهًرا.

ان. يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق بين ائر االئتم ة لخس ة الحالي ًال للقيم ا محتم ديًرا مرجًح ة تق ة المتوقع ائر االئتماني تعتبر الخس

ادية يناريوهات اقتص دة س رجيح ع ن ت أ م تي تنش ك استالمها وال ع البن تي يتوق ة ال دفقات النقدي د والت ك بموجب العق تحقة للبن التدفقات النقدية المس

مستقبلية، مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ألصل.

ك تحقة للبن ة المس ة التعاقدي دفقات النقدي ن الت رق بي بالنسبة للسقوف غير المستغلة، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للف

إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا تم استغالل التمويل.

ا مونة مطروح دين المض ل أداة ال ة لتسديد حام دفوعات المتوقع ن الم رق بي ي الف ة ه بالنسبة لعقود الضمان المالي، فإن الخسائر االئتمانية المتوقع

منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف آخر.

ادية اطر االقتص ائص المخ م خص تي تتقاس روض ال ة للق ى أساس المحفظ ردي أو عل ى أساس ف ة عل ة المتوقع يقوم البنك بقياس الخسائر اإلئتماني

ض ل، بغ لي لألص ة. يستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعال األص المماثل

النظر عما إذا تم قياسها على أساس فردي أو على أساس المحفظة.



: ً الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانيا

تعريف التعثر:

يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد:

تخلف المقترض عن السداد ألكثر من ٩٠ يوًما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك.•

من غير المحتمل أن يدفع المقترض إلتزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.•

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:

إن از، ف ح االمتي ة لمن ه نتيج ى أن ل عل ر دلي م يتوف ا ل الي، م عه الم دهور وض يعتبر القرض قد تدنى إئتمانياً عند منح المقترض امتيازاً بسبب ت

ودات دني. وبخصوص الموج رى للت رات أخ اك مؤش د هن يراً ، وال توج أ كب ض إنخفاض د إنخف ة ق ة التعاقدي دفقات النقدي دم إستالم الت ر ع خط

دني ى ت ح عل ل واض ر دلي دما يتوف اً عن دنى إئتماني د ت بر األصل ق ح، يعت المالية التي يكون هناك تفكير في إجراء تنازالت حولها ولكنها ال تمن

دة دفع لم ثر. يشمل تعريف التعثر مؤشرات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا كانت المبالغ مستحقة ال ريف التع اء بتع ك الوف ي ذل ا ف ان بم االئتم

د (٩٠) يوًما من االستحقاق ثر. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحاالت التي ال يتم فيها االعتراف بانخفاض القيمة للموجودات بع ا أو أك (٩٠) يوًم

يتم دعمها بمعلومات معقولة.

ة ة منخفض ة ائتماني ون ذو قيم ل يك ًرا ألن األص ة نظ ة مختلف اً بطريق ة إئتماني يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدني

ذ اة من دى الحي ى م ة عل ة المتوقع ارة اإلئتماني ي الخس يرات ف ع التغ ك جمي تدرك البن ودات، يس ي. وبخصوص هذه الموج تراف األول د االع عن

دة. يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم االعتراف األولي كمخصص خسارة ، وتستدرك أي تغييرات ف

إلى تحقيق مكاسب تدني القيمة.

٢٦

ة. يستخدم تعريف التعثر في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية ة المتوقع ارة اإلئتماني د الخس د تحدي ة عن ة األهمي ي غاي راً ف ثر أم ريف التع يُعتبر تع

دة ١٢ شهراً أو لمدى الحياة، ألن التعثر هو أحد ة لم ة المتوقع ارة اإلئتماني ى الخس تند إل ارة يس ص الخس ان مخص المتوقعة وفي تحديد ما إذا ك

ي يرة ف ادة الكب ثر (Probability of Default)؛ التي تؤثر على كل من قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتحديد الزي ة التع ات احتمالي مكون

مخاطر االئتمان أدناه.

ول. وتعتبر السحوبات على المكشوف مستحقة الدفع ن األص ة م واع مختلف ة ألن ائص المختلف يُصمم تعريف التعثر بشكل مناسب ليعكس الخص

بمجرد إنتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إعالمه بحد أصغر من المبلغ الحالي غير المسدد.

د ة. وتعتم ة والكمي رات النوعي بان المؤش ي الحس ك ف ذ البن اني، يأخ ه االئتم ترض إلتزام دفع المق ل أن ي ير المحتم ن غ ان م ا إذا ك م م د تقيي عن

ر و أم ود، وه رق العه و خ تخدم ه ي المس المعلومات المقيمة على نوع األصل، وعلى سبيل المثال في اإلقراض للشركات، فإن المؤشر النوع

ة. إن المؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف المقابل، هي مدخالت رئيسية في راض بالتجزئ غير مناسب لإلق

هذا التحليل. كما يستخدم البنك مصادر معلومات متنوعة لتقييم التعثر والتي تَُطورداخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.

م ة لتقيي اض القيم ات انخف يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلب

ي. إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، سيقوم البنك بقياس تراف األول ذ االع ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من

مخصص الخسارة على أساس مدى الحياة بدالً من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة (١٢) شهراً .

ة "المنخفضة" بتاريخ التقرير المالي انه لم يحصل لها زيادة هامة في مخاطر اطر االئتماني ة ذات المخ ودات المالي ال يقوم البنك باعتبار الموج

اض ان. نتيجةً لذلك، يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع إلنخف اإلئتم

القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان.



إحتمالية التعثر مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير.•

إحتمالية التعثر مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند االعتراف األولي للتعرض.•

تُعتبر إحتماليات التعثر إستشرافية، ويستخدم البنك المنهجيات والبيانات ذاتها المستخدمة في قياس مخصصات الخسارة اإلئتمانية المتوقعة.

ن ينتج ع ة. س ارير الالحق واريخ التق ي ت ي وف تراف األول د االع ثر عن ة التع د احتمالي اس تحدي ددة أس ادية المتع يناريوهات االقتص ل الس تمث

ال ط اإلحتم اس متوس كل أس ة يش يناريوهات المختلف رجيح الس داد. إن ت ن الس ف ع ة للتخل ة مختلف ة احتمالي ادية المختلف يناريوهات االقتص الس

المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشكل كبير.

ة مخاطر حدوث ك بمقارن وم البن ي، يق تراف األول ذ االع يرا من ا كب عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت ارتفاًع

ترة ا لف ان متوقعً داد ك ن الس ف ع دوث تخل ر ح ود خط ع وج ألداة م ي ل التعثر على األداة المالية في تاريخ التقرير استناداً إلى اإلستحقاق المتبق

رة. عند إجراء هذا التقييم، يأخذ البنك باالعتبار كٍل من ة ألول م األداة المالي تراف ب م االع دما ت االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عن

د ال ة أو جه ة دون تكلف تقبلية المتاح ات المس المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلوم

مبرر له، بناًء على الخبرة التاريخية للبنك وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية.

٢٧

م تي يت ك، وال ة للبن راف المقابل ا األط ل فيه تي تعم ناعات ال تقبلية للص اق المس رافية اآلف ات اإلستش بالنسبة إلى تمويل الشركات، تشمل المعلوم

ات ن المنظم ا م لة وغيره ر ذات الص راكز الفك ة وم ات الحكومي اليين والهيئ ن الم اديين والمحللي براء االقتص ارير الخ ن تق ا م ول عليه الحص

ة. وبخصوص تمويل ة والمتوقع ادية الفعلي ات االقتص ة للمعلوم المماثلة، باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار المصادر الداخلية والخارجية المتنوع

ادية رات االقتص افية للمؤش االفراد، تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات االقتصادية عينها مثل اإلقراض المؤسسي وتوقعات إض

داد. يخصص البنك ة بالس الء المتعلق ن سلوك العم ة ع ات داخلي المحلية، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة، باإلضافة إلى معلوم

ي يرة ف ادة الكب ى الزي يًا عل ة ذات صلة بناء علی جودتها االئتمانية وتعد المعلومات الكمية مؤشًرا أساس ان الداخلي ر االئتم ائره درجة مخاط لنظ

مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغيير في إحتمالية التعثر بناًء على التغير في إحتمالية التعثر مدى الحياة من خالل مقارنة:

ب. ومع ذلك، ال ت المناس ي الوق ثر ف ة التع اذج إحتمالي ي نم س ف ان تنعك ي مخاطر االئتم ة ف ادة ملحوظ ى زي ير إل إن العوامل النوعية التي تش

يرة. وفيما يتعلق باإلقراض ادة كب د زادت زي ان ق اطر االئتم ت مخ ا إذا كان م م ة لتقيي ل النوعي يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوام

اك ون هن دما يك ة عن ة" حيث يدرج التعرض في  قائمة المراقب ة المراقب ملها "قائم تي تش ول ال ى األص اص عل يز خ اك ترك إن هن ركات، ف للش

داد دم س ك في االعتبار توقعات حصول فترات ع اخذ البن راد، ي أن إقراض االف ل. وبش رف المقاب ة للط دارة االئتماني دهور الج ول ت اوف ح مخ

وتحمل عدم حصوله، وعالمات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة.

دم ة ع ي إحتمالي ة، ف ة المطلق ا، بالقيم يًرا معينً إن تغي بي، ف اس نس ي مقي ي ه تراف األول وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االع

السداد سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أولي أقل مقارنةً بأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أعلى.

ي ن ٤٠ يوًما، يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت، ويكون األصل ف ثر م ل ألك تحقاق أص اوز إس د تج ان عن مام أم وكص

المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس كرصيد خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة.



تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

•

 •

إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية.• 

إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.• 

رى ة أخ ديلها بطريق يتم التعديل على األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تع

تقبلي. اريخ مس ي ت وراً أو ف ا ف ة إم ة التعاقدي غ و/ أو توقيت التدفقات النقدي ى مبل ديل عل ر التع الي. يؤث ل الم تحقاق األص ي واس تراف األول ن االع بي

ة دفقات النقدي ى الت ة عل باإلضافة إلى ذلك، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديالً حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدل

توفياً أم ال (على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي د مس ان التعه ا إذا ك ى م اًء عل على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية بن

ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات).

داد. يتم تيسير ي الس ثر ف اطر التع ل مخ يل وتقلي ادة التحص ة لزي عوبات مالي يقوم البنك بإعادة التفاوض على القروض مع العمالء الذين يواجهون ص

ر ون خط لية، وأن يك ة األص ب الشروط التعاقدي دفع بموج ة لل شروط سداد القرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقول

ة. تشمل الشروط المعدلة في معظم روط المعدل هام من التعثر في السداد أو التقصير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالش

ة دفقات النقدي غ الت ض مبل دة)، تخفي ل والفائ ديد األص رض (تس ة للق دفقات النقدي ت الت ي توقي يرات ف رض، التغي تحقاق الق ترة اس د ف االت تمدي الح

المستحقة (األصل واإلعفاء من الفائدة) وتعديالت التعهدات. ينتهج البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات واألفراد.

٢٨

تراف. وفقًا لسياسة البنك، فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء اء اإلع ى إلغ ؤدي إل ديل ي ذا التع ان ه ا إذا ك م م ك بتقيي وم البن الي، يق ل م ديل أص عندما يتم تع

االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط.

ائم لي الق غ األص ى المبل العوامل النوعية، مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل على أنها فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة عل

ق. وإذا كانت هذه ال تحقاق، أو المواثي ير في أسعار الفائدة، أو اإلس دى التغ ل، أو م رف المقاب ي الط ير ف ير في العملة أو التغي (SPPI)، أو التغ

تشير بوضوح إلى تعديل جوهري.

روط ا للش ة وفق ة التعاقدي دفقات النقدي ع الت إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية م

المعدلة، وخصم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصلية.

ة افي القيم د ص تراف لتحدي اء اإلع اريخ إلغ ي ت ة ف ان المتوقع ائر االئتم ص لخس اس مخص ادة قي م إع الي، يت ل الم تراف باألص اء اإلع ة إلغ ي حال ف

وف دة س روط الجدي ع الش دة م اريخ. إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجدي ك الت ي ذل ل ف ة لألص المدرج

دة ة لم ة متوقع ائر ائتماني ى خس اًء عل ه بن م قياس ارة يت تراف. سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خس اء اإلع د إلغ ارة عن ح أو خس ى رب ؤدي إل ي

ا. ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة دني ائتمانيً أ مت د نش د ق (١٢) شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجدي

ديل. ة التع ه نتيج م تخفيض م يت داد ول ن الس ثر ع ير للتع اك خطر كب زال هن ث ال ي دل حي العادلة للقرض الجديد بخصم كبير لمبلغ القيمة االسمية المع

ابقة ثر س ة تع ي حال ترض ف ان المق يراقب البنك مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا ك

بموجب الشروط الجديدة.

د زادت ة ق عند تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى الغاء اإلعتراف، يحدد البنك ما إذا كانت مخاطر ائتمان الموجودات المالي

زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة:

داد دم الس ة ع دير إحتمالي إن تق تراف، ف اء اإلع ديل إلغ وبخصوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك، عندما ال ينتج عن التع

ف ذلك مختل ة، وك ل المماثل راءات التحم ن إج ابقة م ك الس برات البن اة خ ع مراع ة م ة المعدل دفقات النقدي يل الت ى تحص ك عل درة البن دى ق س م يعك

ة. إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند ة المعدل روط التعاقدي ل الش ي ظ المؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء الدفع للمقترض ف

اة. وعموًما، يقاس مخصص الخسارة للقروض دى الحي ه م ة المتوقع ارة اإلئتماني اإلعتراف األولي، فإن مخصص الخسارة يقاس بمبلغ يساوي الخس

دة (١٢) شهراً عندما يتوفر دليل على تحسن سلوك المقترض في السداد بعد التعديل مما ة لم ة المتوقع ارة اإلئتماني اس الخس ى أس ا عل التي يتم تحمله

يؤدي إلى عكس الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان.



الشطب:

عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة:

يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول.•

•

إلتزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص.•

•

المطلوبات المالية وحقوق الملكية:

تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيب التعاقدي.

ح / خسارة التعديل لمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده (باستثناء اب رب ك باحتس وم البن تراف، يق اء االع ن إلغ عندما ال يسفر التعديل ع

ة). ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل الُمعدل حيث تُدرج التدفقات النقدية المتوقعة ة المتوقع ائر االئتماني ص الخس مخص

الناشئة من األصل المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي.

ل ل األص وم بتحوي دما تق ل، أو عن ن األص يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية م

كل ر. أما في حالة عدم قيام البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بش رف آخ ى ط ودات إل ة الموج د ملكي اطر وعوائ ة المخ الي وكاف الم

دود ي ح ه ف ة ب ات المتعلق ول والمطلوب ل المح ي األص ة ف ته المتبقي جوهري واستمراره بالسيطرة على األصل المحول، يقوم البنك باإلعتراف بحص

اإلعتراف تمر ب ك يس إن البن ري، ف كل جوه ول بش ا. أما في حالة إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي المح ع دفعه الغ المتوق المب

باألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة.

٢٩

ب أو تحق والمكاس عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصل ومجموع كٍل من المبلغ المستلم والمس

تثناء ع اس ربح أو الخسارة الموحدة، م ة ال ي قائم ة ف وق الملكي الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حق

ارة ربح/ الخس نيف ال ادة تص م إع ث ال يت ر، حي امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل ه بالقيم م قياس ذي ت دد ال ة المح وق الملكي ي حق تثمار ف االس

. ً المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الحقا

تراك في خطة دفع مع البنك. يقوم البنك ل عدم قيام العميل باالش ترداد، مث ة لالس ات معقول اك توقع دما ال يکون هن ة عن ودات المالي ب الموج م شط يت

ة. ولكن في حال تم شطب التمويل أو ات الالزم ة وأخذ الموافق دفع الممكن ع طرق ال تنفاد جمي د اس تحقة لشطبها بع الغ المس وال أو المب بتصنيف األم

د دة عن ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ا ف م إثباته تي يت تحقة، وال ة المس ة المدين ترداد الذم ة اس اذ لمحاول ي نشاط اإلنف الذمم المدينة، يستمر البنك ف

استردادها.

ر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث أن امل اآلخ ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

رض تزام الق ون إل ى مك ة عل ة المتوقع د الخسارة اإلئتماني عندما تشتمل األداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب، وال يمكن للبنك تحدي

حوب: فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكال المكونين. يُعرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة ون المس ى المك بشكل منفصل عن تلك عل

الدفترية اإلجمالية للمكون المسحوب. تُعرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للمكون المسحوب كمخصص.

ون د تك روط ق ق ش ر وف ان آخ ع كي ة م إن المطلوبات المالية هي إلتزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالي

زم ك مل ون البن ث يك تقات حي ير المش غير مواتية للبنك أو عقد سيتم تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وهو عقد من غ

ويتها ن تس يتم أو يمك تي س ة الخاصة ال وق الملكي أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة به، أو عقد المشتقات على حق

بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.



القروض والسلف:

تتضمن "القروض والسلف" المدرجة في قائمة المركز المالي ما يلي:

 -

 -

ذمم اإليجار.- 

يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني.- 

 -

أدوات حقوق الملكية:

رأس المال :

أسهم الخزينة:

أدوات مركبة:

المطلوبات المالية:

تُصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو المطلوبات المالية األخرى.

ارة؛ يتم ربح أو الخس الل ال ن خ القروض والسلف التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المحددة على أنها بالقيمة العادلة م

قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.

ا افية، والحق رة اإلض ة المباش اليف المعامل ا تك افًا إليه ة مض ة العادل دئيًا بالقيم القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ والتي يتم قياسها مب

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

٣٠

اً  ك وفق دة، وذل الي الموح ركز الم ة الم يتم تحويل التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة الخاصة بها والمغطاة بمخصصات بالكامل خارج قائم

لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.

ل (أو أصل مشابه إلى حد كبير) بسعر ثابت في تاريخ ع األص ادة بي د إلع ت واح ي وق ة ف رام اتفاقي الي وإب ل م راء أص ة بش وم المجموع عندما تق

الحق (إعادة الشراء أو اقتراض األسهم)، يتم احتساب المقابل المدفوع كقرض أو سلفة، وال يتم االعتراف باألصل في القوائم المالية للمجموعة.

ا. يُعترف بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن ع مطلوباته م جمي د خص أة بع ودات المنش ي موج ة ف دة متبقي ت فائ د يثب أداة حقوق الملكية هي أي عق

البنك وفقاً للعوائد المستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

اهمين. ال يتم إثبات أي مكسب / خسارة في قائمة الربح وق المس ي حق رة ف يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباش

أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.

ا ة وفقً ل) الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكي ة للتحوي ل األوراق القابل ة (مث ألدوات المركب ة ل زاء المكون نف األج تص

ة. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي وق الملكي ة وأدوات حق ات المالي ات االلتزام ة وتعريف لمضمون الترتيبات التعاقدي

ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية.

ل. وفي حالة ة للتحوي ير القابل ة غ في تاريخ اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات المماثل

ة دة الفعال ة الفائ تخدام طريق أة باس ة المطف وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسجل باقي المطلوبات المالية على أساس التكلف

حتى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ استحقاق األداة.



المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب.•

•

هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.•

كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك.•

•

•

ات المالية (أ) محتفظ بها ون المطلوب دما تك ارة الموحدة عن ربح أو الخس ة من خالل قائمة ال ات المالية بالقيمة العادل تُصنف المطلوب

دة. يصنف االلتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا ارة الموح ة من خالل قائمة الربح أو الخس ة العادل نف بالقيم للمتاجرة أو (ب) تص

كان:

ابق دم التط ن ع د م يخلق أو يزي عند تحديد ما إذا كان االعتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر س
ان اطر االئتم ي مخ يرات ف ار التغي ويض آث ع تع ان يتوق ا إذا ك م م ك يقيي إن البن دة، ف ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم بي ف المحاس
ن ة م ة العادل ها بالقيم م قياس رى ت ة أخ ة ألداة مالي ة العادل ي القيم ير ف دة بتغي الخاصة بالمطلوبات في قائمة الربح أو الخسارة الموح

خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
٣١

تري ه مش ن أن يدفع ذي يمك ل ال ار المحتم اجرة أو اإلعتب رض المت يمكن تحديد اإللتزام المالي بخالف اإللتزام المالي المحتفظ به لغ

كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند االعتراف األولي إذا:

ى ا عل م أدائه دار ويقيي تي ت ا، وال ة أو كليهم ات مالي ة أو مطلوب ودات المالي ة موج ن مجموع كان اإللتزام المالي يُشكل جزًءا م

كيل ة بتش ات المتعلق ت المعلوم ك، وكان ة للبن تثمار الموثق اطر أو االس تراتيجية إدارة المخ ا إلس ة، وفقً ة العادل اس القيم أس

المجموعة مقدمة داخليا على هذا األساس.

ارير دولي للتق ار ال مح المعي تقات، ويس ن المش ثر م د أو أك تق واح إذا كان اإللتزام المالي يشكل جزًءا من عقد يحتوي على مش

المالية (٩) بعقد هجين بالكامل (المركب) ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ائر اح او خس أي ارب ترف ب ة، ويع ة العادل دة بالقيم ارة الموح ربح أو الخس ة ال تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائم

ددة. يشتمل صافي وط مح ة تح ن عالق تنشأ من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًءا م

ري ة ويج ات المالي ى المطلوب ة عل د مدفوع ى أي فوائ دة عل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ا ف ترف به ائر المع اح / الخس األرب

تضمينها في بند "صافي األرباح أو الخسائر من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

درج دة، يُ ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل نفة بالقيم تقة المص ومع ذلك، فيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المش

امل دخل الش ي ال ات ف ك االلتزام مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نتج عن التغيرات في المخاطر االئتمانية لتل

ق دم التواف اآلخر، ما لم يؤدي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر الى خلق أو زيادة ع

ربح أو ة ال ي قائم تزام ف ة لإلل ة العادل ي القيم دة. يُعترف بالمبلغ المتبقي من التغيرات ف ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم بياً ف محاس

ي ا ف ترف به ة المع ات المالي ان المطلوب اطر ائتم ى مخ وبة إل ة المنس ة العادل ي القيم يرات ف نيف التغ اد تص الخسارة الموحدة، واليع

دة. وبدالً من ذلك، تحول إلى أرباح محتجزة عند إلغاء االعتراف بااللتزام ارة الموح الدخل الشامل اآلخر الحقاً قائمة الربح أو الخس

المالي.

ارة ربح أو الخس ة ال ة من خالل قائم مانات المالية المصنفة بالقيمة العادل ود الض ادرة وعق روض الص ات الق وص إلتزام وبخص

الموحدة، تدرج كافة المكاسب والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ني ديث لج ي ح ط فعل ه نم ك ولدي ديرها البن تي ي ددة ال ة المح ة األدوات المالي ن محفظ زًءا م ذا ج د ه عند اإلعتراف األولي، يع

األرباح على المدى القصير.



مطلوبات مالية أخرى:

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية:

األدوات المالية المشتقة:

ة. وبعد اليف المعامل م تك د خص ة، بع يتم قياس المطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك الودائع والقروض، مبدئيًا بالقيمة العادل

ذلك تُقاس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.

ترة دار الف ى م دة عل روفات الفائ يص مص ة وتخص ات المالي طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوب
ع ر المتوق الل العم لة. إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خ ذات الص
ي. للحصول على تفاصيل تراف األول د االع ة عن ة الدفتري افي القيم ى ص ر، إل ترة أقص اء، ف د االقتض الي، أو، عن تزام الم لالل

حول معدل الفائدة الفعال.

٣٢

الفرق بين القيمة ترف ب ك. كما يُع ات البن اء التزام اء أو انته اء أو إلغ د الوف ط عن ة فق ات المالي تراف بالمطلوب ك اإلع ي البن يلغ

الدفترية للمطلوبات المالية التي ألغي اإلعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ب ادل يُحتس ذا التب إن ه يراً، ف اً كب ة إختالف روط مختلف رى بش أداة أخ الي ب رض الح ع المق ن واحدة م عندما يبادل البنك أداة دي

دة. وبالمثل، يعالج البنك التعديل الجوهري لشروط ة جدي ات مالي ترف بمطلوب ة األصلية ويُع ات المالي كإلغاء اعتراف للمطلوب

ف ترض أن تختل د. ويف اإللتزام الجدي تراف ب لية واع ة األص ات المالي تراف للمطلوب اء اع ه كإلغ زءاً من ائم أو ج تزام الق اإلل

وم ك أي رس ي ذل ا ف دة، بم روط الجدي ي إطار الش الشروط اختالفاً جوهرياً إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية ف

ارق (١٠) في المائة على األقل لي بف ال األص دل الفع مدفوعة بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المع

عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية.

أخرى إلدارة ظ ب ا يُحتف داول بينم ها للت ظ ببعض تي يُحتف تقة وال ة المش ن األدوات المالي ة م ة متنوع ي مجموع ك ف دخل البن ي
ة تقات المالي من المش ة. تتض الت األجنبي رف العم عار ص اطر أس ان، ومخ اطر االئتم دة، ومخ عار الفائ اطر أس رض لمخ التع
ز ات العج الت، ومقايض بر العم دة ع عار الفائ ات أس دة، ومقايض عار الفائ ات أس ة، ومقايض الت األجنبي ة للعم ود اآلجل العق

االئتماني.

اريخ ي ت ة ف يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقًا إلى قيمتها العادل

الي. يتم إثبات األرباح / الخسائر الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على الفور ما لم تحدد المشتقة ركز م ة م ل قائم ك

ة ة عالق ى طبيع دة عل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم تراف ف ت االع د توقي ة يعتم ذه الحال وتكون فعالة كأداة تحوط، وفي ه

ركة ات الش ا أو إللتزام ترف به ات المع ول أو للمطلوب وط. يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة لألص التح

ة ات الثابت ة لإللتزام الت األجنبي اطر العم ات مخ ة أو تحوط ؤ المحتمل امالت التنب ات مع ة) أو تحوط ة العادل ات القيم (تحوط

(تحوطات التدفقات النقدية) أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية (تحوطات االستثمار الصافي).

ات البة كمطلوب ة الس ة العادل تقات ذي القيم ترف بالمش ن يُع ي حي الي ف ة كأصل م ة الموجب يُعترف بالمشتقات ذي القيمة العادل

ن ثر م ألداة  أك ة ل تحقاق المتبقي ترة االس ت ف ة إذا كان ير متداول ات غ ة أو مطلوب ة. تُعرض المشتقات كأصول غير متداول مالي

ات ة أو مطلوب ول متداول رى كأص هًرا. كما تُعرض المشتقات األخ الل (١٢) ش ا أو تسويتها خ ع تحقيقه هًرا وال يتوق (١٢) ش

متداولة.



المشتقات المتضمنة:

عقود الضمان المالي:

بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٩).• 

 •

لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق:

بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٩).•

•

لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

محاسبة التحوط 

-

ا رتبط به تي ي ة ال ألداة الهجين ة ل تحقاق المتبقي ترة االس تُعرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت ف
ن ١٢ شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل ١٢ شهًرا. تُعرض المشتقات األخرى المتضمنة موجودات أخرى ثر م المشتق الضمني أك

أو مطلوبات أخرى.

دين اق الم بب إخف دها بس تي تكب ارة ال ن الخس ه ع ويض حامل ددة لتع ات مح دد دفع در أن يس ن المص ب م عقد الضمان المالي هو عقد يتطل
المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.

دما ال لة عن تقات منفص ة كمش ير المالي ول غ يف األص ود مض ن عق ا م ة أو غيره ات المالي ي المطلوب يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة ف

ربح ة ال الل قائم ن خ تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة م

أو الخسارة الموحدة.

ة أو ة العادل ات القيم ي تحوط دة ف عر الفائ يُحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر س

ات اء. كما يتم المحاسبة عن تحوط ب االقتض ة حس ات األجنبي ي العملي تثمارات ف افي االس ات ص ة أو تحوط دفقات النقدي ات الت تحوط

دي. ال يطبق البنك محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تحوطات دفق النق ات للت ك كتحوط ات البن ى التزام مخاطر الصرف األجنبي عل

ار تخدام معي وط بإس تخدام قواعد محاسبة التح لة اس اء لمواص ك اإلعف تخدم البن ذلك ، ال يس افة ل دة. باإلض عر الفائ اطر س ة مخ محفظ

المحاسبة الدولي رقم (٣٩) ، أي أن البنك يطبق قواعد محاسبة التحوط لمعاير التقارير المالية الدولي رقم (٩).
٣٣

الل ن خ ة م ة العادل دها بالقيم دم تحدي ة ع ي حال ا ، وف ة له ة العادل دئيًا بالقيم ك مب تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبن

: ً قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والتي ال تنتج عن تحويل أصل مالي ، يتم قياسها الحقا

ات ا لسياس ه وفقً ترف ب تراكم المع ائر الم اح أو الخس غ األرب بًا، مبل ك مناس ون ذل دما يك ه، عن اً من دئيًا، مطروح ه مب ترف ب المبلغ المع
تحصيل اإليرادات للبنك، أيهما أكبر.

ركز ة الم ات في قائم دة کمخصص ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ة من خ مان المالي غير المصنفة بالقيمة العادل ود الض رض عق تُع
المالي الموحدة ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.

ربح أو ة ال الل قائم ن خ ة م تقاس اإللتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئياً بقيمتها العادلة، وإذا لم تحدد بالقيمة العادل
: ً الخسارة الموحدة، فإنها تُقاس الحقا

ات ا لسياس ه وفقً ترف ب تراكم المع ائر الم اح أو الخس غ األرب بًا، مبل ك مناس ون ذل دما يك ه ، عن المبلغ المعترف به مبدئيًا ، مطروحاً من

تحصيل اإليرادات للبنك، أيهما أعلى.

دة ارة الموح ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ة م تُعرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادل
كمخصصات في قائمة المركز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.



-

توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط.•

ال يهيمن أثر مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية.•

•

-

-

-

-

-

-

اطر داف إدارة المخ ى أه افة إل ه ، باإلض وط ل د المتح وط والبن ن أداة التح عند بداية عالقة التحوط ، يوثق البنك العالقة بي
ة. عالوة على ذلك ، عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ، يوثق البنك ما وط متنوع امالت تح ام بمع تراتيجيتها للقي وإس
زى ن أن تع تي يمك إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له ال

للخطر المتحوط له ، والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية:

 ً ا ه فعلي التحوط ل ك ب وم البن تي يق ه وال وط ل د المتح ة البن ن كمي ة ع ها الناتج ي نفس وط ه ة التح وط لعالق بة التح نس
وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.

٣٤

تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في حقوق
الملكية.

رورة. في مثل هذه الحاالت ، د الض وط عن بة التح ات نس ال لمتطلب ل االمتث يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أج

وط . على سبيل المثال ، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء ة التح ن عالق ط م زء فق ى ج اف عل ق اإليق م تطبي قد يت

د م يع ذي ل وط ال د التح م بن وط إال لحج بة التح اف محاس من بند التحوط ال يعد جزًءا من عالقة التحوط، وبالتالي ال يتم إيق

جزًءا من عالقة التحوط.

ر دف إدارة المخاط ا زال ه ن م وط ولك وط المتعلقة بنسبة التح ات فعالية التح اء بمتطلب وط عن الوف ت عالقة التح إذا توقف

دل نسبة التحوط لعالقة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) بحيث ة تع إن المجموع يء ، ف لعالقة التحوط هذه هو ذات الش

تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى.

ط. وفي هذه الحالة ، يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون ارات فق في بعض عالقات التحوط ، يحدد البنك القيمة الحقيقية للخي

ه وط ل د المتح ه بالبن ق ب ذي يتعل د ال القيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ، على مدى فترة التحوط ، إلى الح

تراف ى اإلع ه إل وط ل د المتح ؤدي البن دما ال ي دة عن ارة الموح ربح أو الخس ة ال ى قائم ة إل وق الملكي ويعاد تصنيفه من حق

ة. ال تتضمن سياسة البنك إلدارة المخاطر تحوطات البنود التي تؤدي إلى االعتراف بالبنود غير المالية ير المالي البنود غ ب

، وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط .

ة ة الزمني أ القيم ه تُطف ني أن ا يع ة ، مم الفترة الزمني لة ب إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات ص

يد (على اس رش ى أس دة عل األصلية للخيار المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموح

سبيل المثال ، وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط .

ك من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق على أساس العمالت ألدوات تبعد البن وط ، يس ات التح في بعض عالق

الت . في هذه الحالة ، تُطبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة الزمنية للخيارات. وتعتبر معالجة بر العم وط ع التح

دى ، ى ح وط عل ل تح اس ك ى أس العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمراً اختيارياً ويطبق الخيار عل

ة. وبخصوص عالقات التحوط والمشتقات اآلجلة أو العمالت بر إلزامي تي تعت ارات ال ة للخي ة الزمني ة القيم بخالف معالج

ن ة م اس العمل ى أس رق عل ل أو الف ر اآلج تبعد العنص دما يُس الت، عن بر العم دة ع عار الفائ ات أس ل مقايض ة مث األجنبي

التصنيف ، فإن البنك يعترف عموماً بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.



التحوطات بالقيمة العادلة:

-

-

-

-

تحوطات التدفق النقدي

-

-

-

تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية

-

وق وط أداة حق وط أداة التح دما تح دا عن ا ع دة فيم ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ة ف وط المؤهل ة ألدوات التح ة العادل ير القيم ترف بتغ يُع

ر. لم يحدد البنك عالقات امل اآلخ دخل الش ي ال ه ف الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة ، يُعترف ب

تحوط القيمة العادلة عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

اطر زى إلی المخ ن أن يع ذي يمك ة ال ي القيمة العادل التغيير ف ة ب هم بالقيمة العادل م قياس م يت ذي ل ه ال وط ل د المتح ة للبن تُعدل القيمة الدفتري

دخل الل ال ن خ ة م دة. وبخصوص أدوات الدين التي تُقاس بالقيمة العادل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ل في قائم د مقاب راء قي ا وإج وط له المتح

د ى البن ة عل ة العادل ن القيم ربح أو الخسارة م درج جزء ال ن يُ ة ، ولك ة العادل ل بالقيم ي بالفع ا ه ة كم الشامل اآلخر ، ال تُعدل القيمة الدفتري

ر.  عندما يكون البند المتحوط له امل اآلخ دخل الش ن ال دالً م دة ب ارة الموح المتحوط له المرتبط بالخطر المتحوط له في قائمة الربح أو الخس

اح / خسائر التحوط في الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة ى أرب ر ، تبق امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادل

التحوط.

عندما يُعترف بمكاسب / خسائر التحوط في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند المتحوط له.

ا) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن زء منه وط (أو ج ة التح ف عالق دما تتوق وط إال عن بة التح ن محاس ك ع ف البن ال يتوق

تقبلي. كما يتم ر المس تبعاد لألث تها، ويحتسب االس ا أو ممارس ا أو إنهاؤه الحية أداة التحوط أو بيعه اء ص ك حاالت انته دت). يتضمن ذل وج

ة دينا مقاس ة (أي أدوات ل دة الفعال ل الفائ ة عم أنها طريق تخدم  بش تي تُس ا وال وط له ود المتح ة للبن ة الدفتري ة للقيم ة العادل ديل القيم اء تع إطف

ر) الناتج عن المخاطر المتحوط لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بدءاً  امل اآلخ دخل الش الل ال بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خ

من تاريخ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط.

٣٥

دفقات ل كتحوطات للت دد وتؤه تي تح ة وال رى المؤهل تقات وأدوات التحوط األخ ة للمش ة العادل ي القيم يُستدرك الجزء الفعال من التغيرات ف

ة ة العادل ي القيم تراكمي ف التغير ال وًرا ب ر، محص امل اآلخ دخل الش ي ال ل ف ون منفص النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مك

للبند المتحوط له من بداية التحوط مطروًحا منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ي دة ف ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم اهمين ف وق المس ي حق راكم ف ر وت دخل الشامل اآلخ ي ال ابقاً ف ا س ترف به الغ المع يعاد تصنيف المب

ع حدوث ك يتوق تدرك.  إذا لم يعد البن ه المس وط ل د المتح طر البن ي نفس س ربح أو الخسارة ، ف ى ال د التحوط عل ا بن ر فيه تي يؤث ترات ال الف

المعاملة ، فإنه يعاد ينصتف هذا المبلغ فوراً إلی قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ة (بعد إعادة التوازن ، إن ا) عن الوفاء بالمعايير المؤهل زء منه وط (أو ج ة التح دما تتوقف عالق ط عن بة التحوط فق ن محاس ك ع ف البن يتوق

ة تحوط بر حدوث معامل دما ال يعت تها ، أو عن ا أو ممارس ا أو إنهاؤه م بيعه وجدت). ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يت

تقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة أثر مس ف ب ب التوق محددة  أمراً محتمًال بدرجة كبيرة ، ويُحتس

ارة. عندما ربح أو الخس ي ال ة ف ي النهاي ة ف ة المتوقع جيل المعامل د تس ا عن ترف به ة ويع وق الملكي ي حق ت ف ك الوق ي ذل ة ف في حقوق الملكي

اح / الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين ويعترف بها مباشرة نيف األرب اد تص ه يع ع ، فإن يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوق

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ة. ويعترف بأي أرباح / خسائر دفقات النقدي تُعالج تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبياً على نحو مشابه لتحوطات الت

على أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط في الدخل الشامل اآلخر وتراکم في االحتياطي تحويل العمالت األجنبية.



-

التقاص

-

حسابات مدارة لصالح العمالء

-

القيمة العادلة

-

-

 •

 •

مدخالت المستوى (٣): وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.• 

المخصصات

-

منافع الموظفين

منافع الموظف قصيرة األجل

-

ك. يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في ودات البن ن موج تمثل الحسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر م

ن الء ع الح العم دارة لص ال الم مونة رأس الم افظ مض ة المح اض قيم ل انخف ص مقاب قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، يتم إعداد مخص

رأس مالها.

ر دما تتوف ط عن الي الموحدة فق ركز الم يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة الم

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

ة الت األجنبي ل العم اطي تحوي ي احتي تراكم ف يُعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط الم

إلى األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف  العمالت األجنبية العائدة للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله.

٣٦

ن ة بي ة منظم من معامل ات ض ن المطلوب ل أي م ه لتحوي ودات أو دفع ن الموج ع أي م يتم قبضه لبي ذي س تُعرف القيمة العادلة بالسعر ال

ل دراً بفض ان مق ا إذا ك رة أو م ة مباش ه بطريق ن تحقيق عر يمك المتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان الس

ن عر أي م د س د تحدي ار عن ن االعتب ك بعي ذ البن ات، يأخ ودات أوالمطلوب ن الموج ة ألي م ة العادل دير القيم د تق ر. وعن م أخ لوب تقيي أس

اس. يتم تحديد القيمة اريخ القي ي ت الموجودات أو المطلوبات ما إذا كان يتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار ف

تي اس ال إجراءات القي ق ب ا يتعل اس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك األسس، وذلك باستثناء م راض القي أن أغ ة بش العادل

تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٦).

توى ١ ي المس تخدمة ف ة المس عار المدرج ن األس دا ع ات ع ن البيان تنبطة م دخالت المس ي الم توى (٢): وه دخالت المس م

والمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة.

ة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في ر المعدّل عار المدرجة (غيـ ن األس تنبطة م دخالت المس ي الم توى (١): وه دخالت المس م

أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.

ة. يتم إثبات اإللتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه دمات ذات العالق ديم الخ د تق روفات عن ل كمص يرة األج افع الموظف قص ات من يتم اثب

ورة تزام بص دير اإلل ن تق ف ويمك دمها الموظ تي ق ابقة ال ل الخدمات الس عندما يكون على البنك إلتزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقاب

موثوقة.

دى ى م توى (١) أو (٢) أو (٣) بناًء عل ى المس ة، إل ر المالي داد التقاريـ راض إع ة، ألغ ة العادل ات القيم نف قياس ك، تُص ى ذل إضافة إل

وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

ابقة وان داث س ن اح ئة ع دة ناش الي الموح ركز الم ة الم اريخ قائم ي ت ات ف ك التزام ى البن ون عل يتم االعتراف بالمخصصات عندما يك

تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.



منافع الموظف األخرى طويلة األجل

-

ضريبة الدخل

-

-

تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها البنك.-

-

-

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة

-

ي ير خدماتهم ف وظفين نظ ا الم ل عليه تي حص تقبلية ال افع المس غ المن ي مبل ف ه افع الموظ ق بمن صافي إلتزامات البنك فيما يتعل

ة. يتم إثبات إعادة القياس في بيان الربح أو الخسارة الموحد ا الحالي د قيمته افع لتحدي ابقة. يتم خصم تلك المن ة والس ترات الحالي الف

في الفترة التي نشأت فيها.

ة دم امكاني ع ع ة توق ي حال ها ف م تخفيض دة ويت ة الموح وائم المالي اريخ الق يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في ت

االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

ودات او ة الموج ن قيم ة بي ة المؤقت ات الزمني ة الفروق تردادها نتيج ا او اس ع دفعه رائب المتوق ي الض ة ه رائب المؤجل  إن الض

ة رائب المؤجل اب الض م احتس ها،  يت ى اساس ريبي عل ربح الض اب ال م احتس المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يت

وية د تس ا عن ع تطبيقه تي يتوق باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية ال

االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

٣٧

د "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت من بن تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك  في قائمة المركز المالي الموحدة ض

د أي م قي رادي ، ويت كل إف بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ، ويعاد تقييمها  في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بش

إيراد . يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة ادة ك جيل الزي م تس ارة الموحدة وال يت ربح أو الخس ة ال ي قائم ارة ف ا كخس تدني في قيمته

. ً الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقا

ى ى عل تي مض ون وال اء دي تملكة لق ارات المس اء العق دريجي لق ص ت اب مخص ام ٢٠١٥ احتس ة الع ن بداي اراً م م إعتب ا ت كم

م اريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ ورق م ٤٠٧٦/١/١٥ ت ي رق ركزي األردن ك الم م البن تناداً لتعمي نوات اس ن ٤ س د ع ترة تزي تمالكها ف إس

اريخ ٢٥ م ١٣٩٦٧/١/١٠ بت م رق در تعمي د أص ي ق ركزي األردن ك الم أن البن اً ب باط ٢٠١٧. علم اريخ ١٤ ش ٢٥١٠/١/١٠ ت

ل ه تأجي د في ث أك انون األول ٢٠١٧، حي اريخ ١٧ ك م ١٦٦٠٧/١/١٠ بت التعميم رق ل ب د العم ه تمدي ر في رين اول ٢٠١٨ اق تش

ام ٢٠١٩. هذا وبموجب تعميم البنك المركزي رقم ١٦٢٣٩/١/١٠ بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ة الع تى نهاي إحتساب المخصص ح

ك ة لتل م الدفتري وع القي ن مجم ع (٥٪) م تملكة وبواق ارات المس ل العق ة مقاب ات المطلوب اع المخصص تكمال اقتط م إس ٢٠١٩ يت

ة ة البالغ بة المطلوب ى النس ام ٢٠٢١ وبحيث يتم الوصول إل ن الع ارا م ك اعتب ا) وذل دة مخالفته ن م ر ع رف النظ ارات (بص العق

(٥٠٪) من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

ن ريبة ع عة للض اح الخاض ف االرب ريبة ، وتختل عة للض اح الخاض اس االرب ى أس تحقة عل رائب المس اريف الض ب مص تحس

ة ير قابل اريف غ ريبة او مص عة للض ير خاض رادات غ مل اي ة تش اح المعلن دة الن االرب ة الموح وائم المالي االرباح المعلنة في الق

ل ة التنزي عة او مقبول ت خاض للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليس

الغراض ضريبية.



الموجودات المالية المرهونة

-

عقود إعادة الشراء أو البيع

-

-

الممتلكات والمعدات

-

٪

٢مباني

١٠ - ٢٥معدات وأجهزة وأثاث

١٥ - ٢٠وسائط نقل

٢٠أجهزة الحاسب اآللي

٢٥ديكورات

-

-

-

ا (بيع أو إعادة رف فيه ر بالتص رف اآلخ ق للط ود ح ع وج رى م راف أخ الح أط ة لص وهي تلك الموجودات المالية المرهون

رهن) يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.

٣٨

دات ات والمع تهالك الممتلك م اس ا، ويت ي قيمته تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني ف

تخدام ا باس ع له اجي المتوق ر اإلنت دى العم ى م ت عل ط الثاب ة القس ي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريق تثناء األراض (باس

النسب السنوية التالية:

اريخ ي ت رائها ف ادة ش تزامن بإع د الم م التعه تي ت ة وال الموجودات المباع دة ب ة الموح وائم المالي ي الق تراف ف تمر االع يس

تمر دوثها، ويس ال ح ك ح ؤول للبن افع ت اطر أو من مستقبلي، وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك الموجودات وألن أية مخ

ودات (بيع او اعادة ذه الموج رف به تري بالتص ق للمش ود ح ال وج ي ح ذا وف ة، (ه بية المتبع ات المحاس اً للسياس ا وفق تقييمه

من ود ض ة) تدرج المبالغ المقابلة للمبالغ المستلمة لهذه العق ة المرهون ودات المالي من الموج نيفها ض ادة تص ب اع ن) فيج ره

تحق د يس روف فوائ راء كمص ادة الش عر إع ع وس المطلوبات في بند األموال المقترضة، ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البي

على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ة وائم المالي ي الق ا ف تراف به م االع ال يت دد ف تقبلي مح أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مس

درج دوثها، وت ال ح ك ح ؤول للبن افع ال ت اطر أو من ة مخ ودات وألن أي ك الموج ى تل يطرة عل ر الس دم توف الموحدة، وذلك لع

هيالت من التس رى أو ض رفية األخ ات المص وك والمؤسس دى البن ع ل من الودائ ود ض ذه العق ة به ة المتعلق الغ المدفوع المب

د ترة العق دى ف ى م تحق عل د تس اإلئتمانية حسب الحال، ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائ

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ى ا إل ض قيمته م تخفي ه يت ة فإن ا الدفتري افي قيمته ن ص دات ع ات والمع عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلك

القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ديرات ن التق ف ع اجي تختل يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر االنت

المعدة سابقاً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

ص ن التخل يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها أو م

منها.



الموجودات غير الملموسة

الشهـــــرة

-

-

-

الموجودات غير الملموسة األخرى

-

-

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة.-

-

أنظمة حاسوب وبرامج : يتم اطفاءها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال تزيد عن ٣ سنوات من تاريخ الشراء.-

التدني في الموجودات غير المالية:

-

 في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات، يتم تسجيل خسارة التدني في تلك الموجودات.-

المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. -

يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.-

-

٣٩

ير ودات غ ا الموج ا، أم ول عليه اريخ الحص ي ت ة ف ة العادل د بالقيم دماج تقي ن خالل االن ا م ول عليه م الحص تي يت ير الملموسة ال ودات غ الموج

الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

ير ودات غ اء الموج م اطف ددة، ويت ير مح ترة غ ددة أو لف ترة مح ني لف ا الزم دير عمره اس تق ى اس ة عل ير الملموس ودات غ نيف الموج م تص يت

دة، أما الموجودات غير الملموسة التي ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم اء ف د االطف الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قي

ربح أو ة ال ي قائم ا ف ي قيمته دني ف م تسجيل أي ت دة ويت ة الموح وائم المالي اريخ الق ي ت عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها ف

الخسارة الموحدة.

ة ة العادل ي القيم ك ف يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة الحليفة او التابعة عن حصة البن

ير ودات غ ل كموج د منفص ي بن ة ف ركات تابع ي ش تثمار ف ن االس لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك ، يتم تسجيل الشهرة الناتجة ع

ة ض تكلف اً تخفي م الحق ة ويت ي الشركة الحليف تثمار ف اب االس ن حس ملموسة، أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر كجزء م

الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار.

يتم توزيع الشهرة على وحدة / وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.

ك دنت وذل د ت يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ اعداد القوائم المالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة الشهرة ق

درة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة المسجلة في الدفاتر لوحدة / وحدات ترداد المق في حال كانت القيمة القابلة لالس

توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ك ني لتل ر الزم دير العم ة تق م مراجع ذلك يت ة، ك وائم المالي اريخ الق ي ت ير الملموسة ف ودات غ ة الموج دني قيم ى ت رات عل ة مؤش ة أي م مراجع يت

الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.

ة ة الدفتري ت القيم ط اذا كان ة فق ي القيم دني ف ارة الت س خس م عك رى، يت ودات األخ بة للموج هرة. بالنس ة الش ي قيم دني ف ارة الت س خس م عك ال يت

للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل االستهالك او االطفاء اذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني في القيمة.

ان ا إذا ك د فيم ة لتحدي يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للمجموعة في نهاية كل سنة مالية ما عدا الموجودات الضريبية المؤجل

هناك مؤشر حول التدني، وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات.



العمالت االجنبية

-

-

-

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.•  

  •

-

-

-

ة ن المجموع ركة م ل ش لة لك ة المنفص يتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركات التابعه للبنك، وتُعرض القوائم المالي

 ً ا ك وفق ة للبن ا الوظيفي ير عملته الت غ امالت بعم جل المع ا. تُس ل فيه تي تعم ية ال ادية الرئيس ة االقتص ة الوظيفي بعمل

ودات ل الموج اد تحوي الي، يع ركز الم ة الم اريخ قائم ي ت امالت. وف ك المع واريخ تل ي ت ائدة ف رف الس عار الص ألس

ة ير النقدي ود غ اريخ. كما تحول البن ك الت ي ذل ائدة ف رف الس عار الص اً ألس ة وفق العمالت األجنبي ة ب ات المالي والمطلوب

ة. ال ائدة في تاريخ تحديد القيمة العادل رف الس عار الص اً ألس ة والمسجلة بالعمالت األجنبية وفق ة بالقيمة العادل المدرج

يتم أعادة تصنيف تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.

ة ة الوظيفي دة العمل ة بوح ن المجموع ركة م ل ش الي لك ع الم ائج والوض ن النت ر ع ة الموحدة، يُعبّ وائم المالي لغرض الق

للبنك، وعملة العرض للقوائم المالية الموحدة.

٤٠

تُسجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:

ير تي من غ ن / الى عملية أجنبية ال ة م ة المطلوب ود النقدي ى البن ة عل الت األجنبي رف العم عار ص ات أس فروق

ب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات جزًءا من تقبل القري ي المس ويتها ف ل تس ير المحتم ط تسويتها أو من غ المخط

ة)، والتي يُعترف بها مبدئياً في حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد ويعاد ة األجنبي ي العملي تثمار ف صافي االس

افي زئي بص رف الج ع أو التص د البي دة عن ارة الموح ربح أو الخس ة ال ى قائم ة إل وق الملكي ن حق نيفها م تص

االستثمار.

عار اً ألس ك وفق ة للبن ات األجنبي ات العملي ودات ومطلوب ل موج م تحوي دة، يت ة الموح وائم المالي رض الق ل ع ن أج وم

الي. كما تحول االيرادات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف للفترة، ما لم تتغير ركز الم ة الم الصرف السائدة في تاريخ قائم

ا امالت. كم اريخ المع ي ت رف ف عار الص تخدم أس ة تُس ذه الحال ي ه ترة، وف ك الف الل تل يراً خ يراً كب رف تغ عار الص أس

د ر الموح تُستدرك فروقات التحويل الناشئة، إن وجدت، في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل اآلخ

وتجمع في بند منفصل لحقوق الملكية.

ى ة (أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية، أو الناتج من فقدان السيطرة عل ات أجنبي تبعاد عملي د إس عن

بي ة ذات طابع اجن ترك أو شركة زميل ب مش ي ترتي ه ف زئي بحص تبعاد الج شركة تابعة ضمن عمليات أجنبية أو االس

ة الت األجنبي رف العم عار ص ات أس ع فروق نيف جمي اد تص ه يع ا)، فإن ًال ماليً ا أص ظ به ة المحتف ا الحص بح فيه تص

ربح أو ة ال ى قائم ك إل الكي البن دة لم ة العائ ك العملي وص تل ة بخص وق الملكي ل حق ل تمث د المنفص ي البن ة ف المتراكم

الخسارة الموحدة.

ك دان البن ا فق ج عنه ة ال ينت ات أجنبي من عملي ة تتض ركة تابع ن ش زئي م التخلص الج ق ب ا يتعل ذلك، فيم افة ل باإلض

م تي ت بة ال امل بنس دخل الش افي ال ى ص ة إل رف المتراكم ات الص للسيطرة على الشركة التابعة، تعاد حصتها من فروق

دة. أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية األخرى (مثل ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم استبعادها وال يعترف بها ف

يطرة م أو س أثير مه ك لت دان البن ى فق ؤدي إل تي ال ت تركة ال اريع المش ة أو المش ركات الحليف ة للش فيات الجزئي التص

مشتركة)، فإنه يعاد تصنيف الحصة من فروقات الصرف المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.



عقود االيجار

-

أ- السياسة المحاسبية المطبقة:

-

ب- البنك كمستأجر

-

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة:

-

ج- البنك كمؤجر

-

-

-

م (١٦) "اإليجارات" الذي حل محل اإلرشادات الموجودة بشأن ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال ق المعي ك بتطبي ام البن ق

م (١٧) "عقود اإليجار" والتفسير دولي رق اني ٢٠١٩، بما في ذلك معيار المحاسبة ال انون الث ن ١ ك اراً م ار اعتب ود اإليج عق

ار ود اإليج ابقة (١٥) "عق يرات الس ة التفس ار “وتفسير لجن د إيج ى عق وي عل ا ينط ب م ان ترتي ا إذا ك د م دولي (٤) "تحدي ال

التشغيلي- الحوافز “وتفسير لجنة التفسيرات السابقة (٢٧) "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".

٤١

د ة العق ل قيم ع كام ك  بتوزي وم البن في تاريخ توقيع العقد، أو في تاريخ اعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عناصر اإليجار، يق

من أرض تي تتض ار ال ود االيج ق بعق ا يتعل ة. علماً بان البنك قد قرر فيم ع القيم ى م بية تتماش ة نس د بطريق ات العق ى مكون عل

ومبنى بان تعامل مكونات العقد كبند واحد.

يحدد البنك فيما إذا كان العقد عقد إيجار أو يتضمن بنود إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو يتضمن إيجار إذا كان يتضمن نقل
السيطرة على أصل محدد لفترة محددة مقابل تعويض حسب تعريف العقد التأجيري في المعيار.

تي ود ال ل للبن يرة األج ار قص اختار البنك عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليج

ود ذه العق ة. حيث يعترف البنك بدفعات اإليجار المرتبطة به ة القيم ارات منخفض ل وإيج هراً أو أق دة ١٢ ش ار لم ترة إيج ا ف له

كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

عندما يكون البنك كمؤجر ، فإنه يحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار
تشغيلي.

اطر ع المخ ير جمي د كب ى ح ل إل ار ينق د اإليج ان عق ا إذا ك ان م امل لبي م ش إجراء تقيي ك  ب وم البن ار ،يق د إيج ل عق لتصنيف ك

ل. إذا كان هذا هو الحال ، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ إذا لم يكن كذلك ، فهو ذا األص ة ه والمنافع المرتبطة بملكي

ار هو د اإليج ان عق ا إذا ك ل م ة مث رات معين ار مؤش ن االعتب ي عي ك ف ذ البن م ، يأخ ار تشغيلي. كجزء من هذا التقيي د إيج عق

الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.

ة ٩ على صافي االستثمار في عقد اإليجار. ارير المالي دولي للتق ار ال ي المعي دني ف تراف والت اء االع ات إلغ يطبق البنك متطلب

تثمار غ االس اب مبل ي احتس تخدامها ف م اس تي ت ة ال مونة المتوقع ير المض ة غ ة المتبقي ة للقيم ة دوري إجراء مراجع ك ب يقوم البن

اإلجمالي في اإليجار.



النقد وما في حكمه:

-

الربح للسهم:

-

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة:(٣)

-

-

-

التدني في قيمة العقارات المستملكة:

االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة:

نة ة. ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للس هم العادي ق باألس ض والمتعل ي والمخف هم األساس ربح للس اب ال م احتس يت

ربح أو ديل ال ض بتع هم المخف نة. ويحتسب الربح للس الل الس ة خ هم العادي دد األس رجح لع ط الم ى المتوس ة عل اهمي المجموع دة لمس العائ

ع اح جمي ن أرب هم م ة الس الخسارة للسنة العائدة لمساهمي المجموعة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حص

األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.

٤٢

ي ر ف ديرات وافتراضات تؤث ادات وتق ام باجته ك القي ن ادارة البن ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس دة وتطبي إن اعداد القوائم المالية الموح

ي ر ف ادات تؤث ديرات واالجته ة . كما ان هذه التق ات المحتمل ن االلتزام اح ع ذلك االفص ة وك ات المالي ة والمطلوب ودات المالي الغ الموج مب

ة ي قائم االيرادات والمصاريف والمخصصات بشكل عام والخسائر اإلئتمانية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ف

اهمين. وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة اصدار وق المس من حق دة وض ر الموح امل االخ دخل الش دة وال الربح أو الخسارة الموح

ا. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل تقبلية وأوقاته ة المس دفقات النقدي احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ الت

اع ن أوض ة ع متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجم

وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

ذه ا ه دث فيه تي ح ة ال ترة المالي يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الف

ير ذه التغ ا ه تي حدث فيه ة ال التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالي

وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية.

وك دى البن ة واألرصدة ل وك مركزي دى بن من: النقد واألرصدة ل هر، وتتض ة أش دة ثالث الل م تحق خ تي تس ة ال دة النقدي د واألرص و النق ه

حب دة الس دة المقي هر واألرص ة أش دة  ثالث الل م تحق خ تي تس رفية ال ات المص وك والمؤسس ع البن نزل ودائ رفية، وت ات المص والمؤسس

باستثناء متطلبات االحتياطي النقدي.

في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

دني اب الت ات احتس دين لغاي درين معتم يتم قيد التدني في قيمة العقارات المستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مق

في قيمة األصل، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

تهالكات اب االس ات احتس تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغاي

دني ارة الت د خس م قي تقبل ويت ي المس ة ف ة المتوقع ار االنتاجي واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعم

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

٣-١

٣-٢



ضريبة الدخل:٣-٣

مخصص القضايا:٣-٤

مخصص تعويض نهاية الخدمة:٣-٥

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة:٣-٦

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:٣-٧

تقييم نموذج األعمال:٣-٨

ودات ات الموج اب واثب م احتس بية ويت يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاس

والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

وذج ار نم ائم واختب ة علی نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي الق ودات المالي اس الموج نيف وقي د تص يعتم

ن. ال معي دف أعم ق ه ا لتحقي ة معً ودات المالي ات الموج ة إدارة مجموع س كيفي توى يعك ى مس ال عل وذج األعم ك نم دد البن ال. يح األعم

تي اطر ال ا، والمخ اس أدائه ودات وقي م أداء الموج ة تقيي ك كيفي ي ذل ا ف لة بم ة ذات الص ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدل

ودات. يراقب المصرف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة دراء الموج م تعويض م ف يت ا وكي ة إدارته ودات وكيفي ى أداء الموج ر عل تؤث

باب ت األس ا إذا كان تبعادها وم م سبب اس ل استحقاقها لفه م استبعادها قب تي ت ر وال امل اآلخ دخل الش المطفأة أو القيمة العادلة من خالل ال

ذي ا. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال ال ظ به ال المحتف ن األعم دف م ع اله ة م متفق

الي ال وبالت وذج األعم ي نم ير ف اك تغي ان هن يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا ك

يتم إدخال تغييًرا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.

٤٣

ة ادة الهام اطر الزي دير مخ ا وتق تقبلية وأوقاته ة المس دفقات النقدي يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ الت

م ة. ان أه ان المتوقع ائر اإلئتم تقبلية لخس اس المس ات القي ا ومعلوم ي به تراف األول د اإلع ة بع ودات المالي ان للموج اطر اإلئتم ي مخ ف

السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة البنك مفصلة ضمن اإليضاح رقم (٤١).

دني ارة الت د خس م قي ا ويت ي قيمته دني ف دير أي ت ات تق تقوم االدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغاي

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين حسب لوائح البنك الداخلية.

تي ك وال ي البن انوني ف ار الق ل المستش ن قب دة م ة المع ة القانوني تناداً للدراس ة اس يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتمل

تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.



زيادة هامة في مخاطر االئتمان:٣-٩

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة:٣-١٠

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ:٣-١١

النماذج واالفتراضات المستخدمة:٣-١٢

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات الماليةأ-

-

-

ة ودات المرحل هراً لموج دة (١٢) ش ة لم ة المتوقع ارة االئتماني ادل الخس ص يع ة كمخص ة المتوقع ارة االئتماني اس الخس م قي يت

ة. ينتقل األصل إلى ة الثالث ة أو المرحل ة الثاني ن المرحل ودات م ني للموج ر الزم دى العم األولى ، أو الخسارة االئتمانية على م

ارير داد التق دئي. ال يحدد المعيار الدولي إلع تراف المب ذ االع ير من كل كب ان بش اطر االئتم ادة مخ ال زي ي ح ة ف ة الثاني المرحل

ان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات اطر االئتم ي مخ م (٩) ما الذي يشكل زيادة كبيرة ف ة رق المالي

ة. ان التقديرات ة والمدعوم تبقبلية المعقول ة المس ة والنوعي ات الكمي ار المعلوم ي االعتب ك ف ذ البن ير ، يأخ كل كب قد ارتفعت بش

ل من المراح نيف ض ير التص ى تغ ؤدي ال تي ت ان وال اطر اإلئتم ي مخ م ف التغير المه ة ب ك المتعلق ل إدرة البن ن قب تخدمة م المس

الثالث (ـ١ و٢ و٣) موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم (٤١).

اطر ائص المخ اس خص ى أس ة عل ع األدوات المالي م تجمي اعي ، يت اس جم ى أس ة عل ان المتوقع ائر االئتم اس خس عندما يتم قي

اريخ ة لت ترة المتبقي ي ، الف تراف األول اريخ االع مانات، ت وع الض ان ، ن اطر االئتم ة مخ وع األداة ، درج ل ن تركة (مث المش

خ). يراقب البنك مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر ترض، ال اإلستحقاق ، الصناعة ، الموقع الجغرافي للمق

اك ون هن ان، تك اطر االئتم ائص مخ ة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خص زال مماثل ت ال ت ا إذا كان م م لتقيي

ب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل كل مناس إعادة تقسيم للموجودات بش

أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.

ان (أو عندما تنعكس اطر االئتم يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخ

ن (١٢) شهًرا إلى آخر ، أو دتها بي تراوح م يرة) وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ت ادة الكب ك الزي تل

دة ة لم ة المتوقع ائر االئتماني ن الخس اس م س األس ى نف ها عل تمر قياس تي يس افظ ال من المح ا ض العكس ، ولكنها قد تحدث أيًض

(١٢) شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر االئتمانية المتوقعة نظًرا الختالف مخاطر االئتمان من المحافظ .

٤٤

أدة الي أو ك تزام م الي أو إل ل م ا كأص دئي إم تراف المب د االع ة عن ودات المالي ات الموج يصنف البنك األدوات المالية أو مكون

ا دة لجوهره ة الموح وائم المالي ي الق ة ف نيف األداة المالي ريف األداة. يخضع إعادة تص د وتع ات التعاق ر اتفاقي ا لجوه ة وفقً ملكي

وليس لشكلها القانوني.

ل اريخ ك ي ت بًا ، ف ان مناس ن وك د ، إن أمك ذلك التحدي ويحدد البنك التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم ل
قائمة مركز مالي موحد.

ة ان المتوقع ارة االئتم م خس ي تقيي يستخدم البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك ف

د ذلك لتحدي ودات وك ن الموج وع م ل ن اح (٤١). يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لك ي االيض حة ف والموض

االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج ، والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان.



-

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات الماليةب-

-

خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار٣-١٣

تحديد مدة عقد اإليجار٣-١٤

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة ٣-١٥

-

٤٥

ار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة ود اإليج ن عق دد م ي ع يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء ف

العقود، ان معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك والمؤجر.

ة ي قائم ة ف ة المدرج ات المالي ة والمطلوب ودات المالي ة للموج م العادل ى القي طة عل واق النش ن األس ول م ذر الحص ال تع ي ح ف

اذج تعمال نم من اس تي تتض م ال ات التقيي ن تقني ة م تعانة بمجموع ة باالس م العادل ك القي د تل م تحدي د ، يت الي الموح ركز الم الم

ن. وفي غياب تلك البيانات السوقية ، فيتم ابية. ويتم التحصل على البيانات المدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق ، إن أمك حس

ب ل تقل اذج مث ة للنم ات المدخل يولة والبيان ارات الس ام اعتب ك األحك من تل ام. وتتض اذ أحك ريق اتخ ن ط ة ع م العادل د القي تحدي

ة ة المدعم أن األوراق المالي داد بش ي الس ثر ف ب التع بقة ونس دفعات المس ب ال ول ونس دى أط م ذات م ب الخص تقات ونس المش

بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

داد راض إع ة ألغ ة العادل ك بالقيم وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البن

ة ة القابل وق المتاح ات الس ات ببيان ودات أو المطلوب ن الموج ة ألي م ة العادل دير القيم د تق ك عن تعين البن ة. ويس ر المالي التقاريـ

ا. ؤهلين مهنيً تقلين م ن مس تعانة بمقيميي ات باالس ك التقييم توى ١، يجري البن دخالت المس ود م دم وج ال ع ي ح ة. وف للمالحظ

ة دير القيم وذج تق ى نم بة عل ات مناس م وبيان ات تقيي ع تقني ارجين لوض ؤهلين الخ ن الم ع المقيميي ق م اون وثي ك بتع ويعمل البن

العادلة.

د ، أو ار التمدي اديًا خي افًزا اقتص ق ح عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخل

اء) فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد ارات اإلنه ي خي د (أو الفترات التي تل ارات التمدي مين خي م تض اء. يت ار اإلنه دم خي ع

ه). تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في ده (أو لم يتم إنهائ م تمدي ول أن يت كل معق دًا بش ار مؤك اإليج

الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

ة ثر أهمي أثير األك فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها الت

على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

ات د المعلوم ات / السوق وتحدي واع المنتج ن أن وع م ل ن تقبلية لك رة المس يناريوهات النظ بي للس وزن النس دد وال د الع تحدي

المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو:
ة ات الحرك ى افتراض تند إل ة تس ة ومدعوم تقبلية معقول ات مس ك معلوم تخدم البن ة ، يس ة المتوقع ارة االئتماني اس الخس د قي عن

المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.



•

•

•

•

أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)

-

كوفيد - ١٩ والخسائر اإلئتمانية المتوقعة

-

ة. وفي حال ة للمالحظ ة القابل وق المتاح ات الس ك ، بيان تخدم البن ة يس ات المالي ة والمطلوب ودات المالي عند تقدير القيمة العادلة للموج

عدم وجود مدخالت المستوى (١) ، يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

ال ل األعم ى تعطي ا أدى إل الم، مم توى الع ى مس ة عل ة مختلف اطق جغرافي بر من د ١٩) ع ا (كوفي يروس كورون ة ف رت جائح انتش

ة لطات المالي ت الس المي. وأعلن عيد الع ى الص كوك عل ي ش د ١٩) ف ا (كوفي يروس كورون ة ف ببت جائح ادية. وتس طة االقتص واألنش

ي ه ف ث أن والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة ، حي

ب يولة وتقل م الس ي حج ال، ف ى سبيل المث الوقت الحالي هناك زيادة كبيرة من عدم التيقن في تحديد االثر االقتصادي الذي يتجلى، عل

ي ة ف ادة الجوهري م الزي أسعار الموجودات وأسعار صرف العمالت االجنبية وانخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة الطويلة األجل وتقيي

ت د قام ب وق ن كث ع ع ة الوض ت إدارة المجموعة بمراقب ك قام ى ذل اًء عل ي، وبن اد الكل المخاطر اإلئتمانية وإختالف عوامل االقتص

ي ا تفش بب فيه د يتس تي ق ة وال طرابات محتمل ة إض رى إلدارة أي اطر االخ بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخ

فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي.

ام ٢٠٢٠، قامت المجموعة باألخذ بعين اإلعتبار (وفقاً ألفضل المعلومات المتاحة) الل ع ة خ ة المتوقع ائر اإلئتماني د الخس د تحدي عن

د - ١٩ وتدابير الدعم اإلقتصادي وأعمال اإلغاثة من الحكومة األردنية والبنك المركزي األردني، اء كوفي ن وب ن ع حاالت عدم التيق

ي ١٥ آذار ادر ف م ٤٣٧٥/٣/١٠ الص ي رق ركزي األردن ك الم ن البن ادرة ع ات الص ار التعليم ن اإلعتب ة بعي ذت المجموع ا أخ كم

اريخ ٢٧ آذار ٢٠٢٠ والمتعلقة بتصنيف المراحل نتيجة لوجود ة بت بة الدولي ٢٠٢٠ واإلرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاس

زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان (SICR)، وتاليًا بعض االجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجموعة.

٤٦

خصم مدفوعات اإليجار
ك ("IBR"). طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل افي للبن تراض اإلض دل االق تخدام مع ار باس دفوعات اإليج م م يتم خص

االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار.

احتمالية التعثر
ة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديًرا الحتمالية التعثر عن السداد ة المتوقع ارة االئتماني اس الخس تشكل احتمالية التعثر مدخًال رئيسيًا في قي

على مدى فتره زمنية معينة، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

الخسارة بإفتراض التعثر
ة عن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية ارة الناتج دير للخس ي تق تعتبر الخسارة بافتراض التعثر ه

ة ديالت االئتماني افية والتع مانات اإلض ن الض ة م دفقات النقدي ار الت ي اإلعتب المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ ف

المتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم



-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-

مبادرات البنك المركزي األردني والشركة األردنية لضمان القروض.•

تعليمات البنك المركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد.•

المبادرات الحكومية ومؤسسة الضمان االجتماعي.•

تخفيض أسعار الفوائد.•

تعزيز البنك المركزي األردني لسيولة البنك (منها تخفيض نسبة االحتياطيات النقدية) ومنح تسهيالت بأسعار فائدة منخفضة.•

٤٧

(Best Case PD) يناريو االفضل تبعاد الس ام باس ة الع ي نهاي ا ف ة كم ة المتوقع ائر االئتماني اب الخس د احتس قامت المجموعة  عن
يناريو وأ (Worst Case PD) والس يناريو االس اد الس ثر (Probability of Default PD) واعتم ة التع اب احتمالي د احتس عن

االساسي (Base Case PD)، وذلك لغايات التحوط لالثار المتوقعة للجائحة على الوضع المالي للمجموعة.

ثر (PD) للعمالء المصنفين ضمن المرحلة الثانية Stage 2 بحيث ال تقل عن نسبة ٢٫٤% ة التع بة احتمالي ى لنس د ادن ع ح تم وض

وذلك للتحوط للمخاطر االئتمانية المتوقعة.

ة ى المرحل ة ال أثرين بالجائح ير المت أثرين أو غ الء المت ال العم ن انتق د م ل والتأك من المراح الء ض حيح للعم ال الص اة االنتق مراع

المناسبة.

لي ط األص دة والقس غ الفائ ل مبل الل تأجي ن خ أثر م ي القطاعات شديدة الت املين ف ا الع داد لعمالئه ل الس قامت المجموعة بتنفيذ برنامج تأجي

هر. تعتبر تأجيالت السداد هذه بمثابة سيولة قصيرة األجل لمعالجة أمور التدفقات النقدية للمقترضين. ة أش ى ثالث هر إل ن ش المستحق لمدة م

ك، يعتقد البنك أن تمديد فترة تأجيالت السداد هذه ال ع ذل ان، وم اطر االئتم ي مخ ة ف ادة جوهري ى زي الء إل ة للعم أجيالت المقدم قد تشير الت

ائر اب الخس راض احتس ة ألغ ة الالحق ى المرحل ترض ال ل المق تدعي نق ا يس ان، مم اطر االئتم ي مخ ة ف ادة جوهري ود زي ا وج ني تلقائيً تع

د - ١٩ على استئناف الدفعات اء كوفي ة. تهدف عملية تأجيل السداد لتوفير المساعدة للمقترضين المتضررين من تفشي وب ة المتوقع االئتماني

د- ة بكوفي ل المرتبط يرة األج ة قص عوبات المالي ن الص ام. في هذه المرحلة، ال تتوفر معلومات كافية لتمكين المجموعة من التفريق بي بانتظ

ة. يتوافق هذا النهج مع توقعات البنك ر االداة المالي دى عم ١٩ عن تلك المرتبطة بالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للمقترضين على م

ة ات المتعلق بر الترتيب م يعت ذي ل ي ١٥ آذار ٢٠٢٠) وال ادر ف م ٤٣٧٥/٣/١٠ الص ه (رق ي تعميم ه ف ار إلي و مش ا ه ي كم ركزي األردن الم

ادة م الزي رض تقيي ك لغ ترة وذل الل الف ة خ هيالت االئتماني ة للتس ادة هيكل ة أو إع ادة جدول ة إع ترة بمثاب ذه الف الل ه أثرة خ ات المت بالقطاع

الجوهرية في مخاطر االئتمان وبالتالي لم يتم اعتبار هذه التأجيالت تعديالً لشروط العقد.

معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة

اد د - ١٩ على مؤشرات االقتص اء كوفي أثير وب دير ت ن تق ة م ة، والناتج ة المتوقع ائر االئتماني ى الخس ا عل م إجراؤه يرات يت ع أي تغي تخض

يرات. ذه التغي ة به تقبلية الخاص الكلي إلى مستويات عالية جداً من عدم التيقن، حيث ال يتوفر حالياً سوى معلومات محدودة عن النظرة المس

تم أخذ عددا من العوامل اإليجابية بعين االعتبار عند دراسة أثر الوباء، منها:

دل الي GDP ومع ي االجم اتج المحل ل الن ة مث ة المتوقع ائر االئتماني اب الخس د احتس ار عن ن االعتب ي بعي ل االقتصاد الكل اخذ عوام

Real Estate Price ارات عار العق ر اس خم Infaltion Rate ومؤش بة التض ة Unemployment Rate ونس البطال

.Index

الء اني للعم نيف االئتم راجع التص تراض ت ل اف ة مث ع للجائح ر المتوق وط لالث اغطة للتح اع الض يناريوهات لالوض دة س ار ع اختب

Collateral مانات ى الض تقطاع عل ة االس ع قيم بة ١٠٠% ورف وء Worst Case Scenario بنس يناريو االس اد الس واعتم

.haircut



-

٤٨

االجراءات المتخذة من المجموعة لمواجهة االثر المحتمل للوباء على المجموعة

ار ن األعتب ذ بعي د األخ اء وبع ن عن الوب دم اليقي ة وحاالت ع ات المتاح ل المعلوم اً ألفض نة ٢٠٢٠ وفق الل س ة خ ت المجموع قام
م ادر رق م الص ب التعمي ي حس ركزي األردن ك الم ن البن ذة م راءات المتخ ة واإلج ات الحكومي ن الجه ذة م دعم المتخ راءات ال إج
راء ل اج ة مث ى المجموع اء عل ة للوب ار المحتمل ة األث راءات لمواجه ض اإلج اذ بع ي ١٥ آذار ٢٠٢٠ بدراسة اتخ ٤٣٧٥/٣/١٠ ف
ك درة البن دى ق م م اختبارات األوضاع الضاغطة المطلوبة من البنك المركزي األردني واجراء العديد من األختبارات الداخلية لتقيي
ة أثيرات المتوقع ة للت افية نتيج ذ مخصصات اض ة بأخ ت المجموع ه قام اءاً علي د - ١٩، وبن اء كوفي ع لوب ر المتوق ل األث ى تحم عل
ة ١٤٫٥ مليون دينار أردني كما في نهاية العام ٢٠٢٠، وسيتم تقييم اإلجراءات المتخذة بشكل مستمر خالل العام د - ١٩ بقيم لكوفي

.٢٠٢١

رتبط أثير الم ا والت م موقفه ادة تقيي ة إع ل المجموع وف تواص ديري وس ر تق إن تأثير مثل هذه الظروف االقتصادية غير المؤكدة أم

ن دم التيق ن ع ة م ة عالي االت لدرج ات واالحتم ادية، تخضع التوقع ات اقتص ع أي توقع ال م و الح ا ه اس منتظم، وكم ى أس بها عل

د - ١٩ على نتائج أعمال ر كوفي بر ألث وحا أك ع اإلدارة وض ة، تتوق ك المتوقع ير عن تل كل كب ة بش وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلي

المجموعة خالل العام ٢٠٢١.



نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني(٤)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في الخزينة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

متطلبات االحتياطي النقدي

              -شهادات اإليداع

المجموع

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي اإللزامي كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ال يوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية(٥)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٣٦٬٠٩٩٣٠٥٬٣٠٨٣١٬٦٧٩٬٧٤٩٢٤٬٤٦١٬٧٣٤٣٢٬٠١٥٬٨٤٨٢٤٬٧٦٧٬٠٤٢حسابات جارية وتحت الطلب

١٧٬٥٤٥٬٠٠٠١٦٬٩٢١٬٨٠٧٢١٬٣٨١٬٦٤٦١٦٬١٤٠٬٦٤٠٣٨٬٩٢٦٬٦٤٦٣٣٬٠٦٢٬٤٤٧

(١٥٢)(٦٢٬٧٥٥)(٩٠٦)(٢٬٥٤٥)(١٬٠٥٨)(٦٥٬٣٠٠)

١٧٬٨٨٠٬٩٤٧١٧٬١٦٤٬٣٦٠٥٣٬٠٦٠٬٤٨٩٤٠٬٥٩٩٬٨٢٩٧٠٬٩٤١٬٤٣٦٥٧٬٧٦٤٬١٨٩المجموع

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ودائع تستحق خالل فترة ٣ 
أشهر أو أقل وخاضعة إلشعار

١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١

١٣٬٩٧٧٬٥٧٤

٥٬٢٣٨٬٩٤٧

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٣٬٣٤٢٬٩٣٠

٣٢٬٢٠٠٬٠٠٠

٥٬٤٥١٬٦٠٢

٣٠٬٥٠٠٬٠٠٠

٤١٬٠٢٩٬٢٢١

٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤

٤٩

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

ل انون األول ٢٠٢٠ ُمقاب ي ٣١ ك ا ف ار كم د ٣٢٫١٢٥٫٥٠٩ دين ا فوائ ك عليه ى البن تي ال يتقاض رفية ال ات المص وك والمؤسس دى البن دة ل ت األرص بلغ

٢٤٫٨٧٧٫٢٣٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفية خارجيةبنوك ومؤسسات مصرفية محلية
٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول

ي ركزي األردن ك الم ات البن لم يقم البنك باحتساب وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على األرصدة لدى البنك المركزي األردني وذلك وفقًا لتعليم

المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

١٣٬٣٩٦٬٧٣١

يطرح: مخصص خسائر 
ائتمانية متوقعة



الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩             -             -٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٦٬٩٨٠٬٥٤٧             -             -٥٦٬٩٨٠٬٥٤٧األرصدة الجديدة خالل السنة

(٤٣٬٨٦٧٬٥٤٢)-             -             (٤٣٬٨٦٧٬٥٤٢)

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -             -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -             -             -                 -األرصدة المعدومة

                  -             -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤             -             -٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢             -             -٦٠٬٥٢٩٬٧٣٢إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٤١٬٤٨٣٬٣٨٥             -             -٤١٬٤٨٣٬٣٨٥األرصدة الجديدة خالل السنة

(٤٤٬١٨٣٬٦٢٨)-             -             (٤٤٬١٨٣٬٦٢٨)

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -             -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -             -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -             -             -                 -األرصدة المعدومة

                  -             -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩             -             -٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٥٠

٢٠٢٠

٢٠١٩

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/



إفصاح الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

إفرادي
المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٥٬٣٠٠                   -                   -٦٥٬٣٠٠

١٬٠٥٨                   -                   -١٬٠٥٨

(٦٥٬٣٠٠)-                   -                   (٦٥٬٣٠٠)

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   
-                   

                   -                   -                   -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                   -                   -                  -األرصدة المعدومة

                   -                   -                   -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٬٠٥٨                   -                   -١٬٠٥٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
إفرادي

المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٣٬٢٣٤                   -                   -٣٣٬٢٣٤

٦٥٬٣٠٠                   -                   -٦٥٬٣٠٠

(٣٣٬٢٣٤)-                   -                   (٣٣٬٢٣٤)

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   -                   

-                  -                   -                   -                   

                   -                   -                   -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                   -                   -                  -األرصدة المعدومة

                   -                   -                   -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٥٬٣٠٠                   -                   -٦٥٬٣٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥١

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

رصيد بداية السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

٢٠١٩



إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية(٦)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٧٧٢٬٥٠٠٤٠٠٬٠٠٠٦٬٧٧٢٬٥٠٠             -٤٠٠٬٠٠٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠

(٥١)(١٩٬٤٢٤)-             (١٥٢)(٥١)(١٩٬٥٧٦)

١٬٧٧٢٬٣٤٨٣٩٩٬٩٤٩٦٬٧٥٢٬٩٢٤             -٣٩٩٬٩٤٩٤٬٩٨٠٬٥٧٦المجموع

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.*

الحركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٬٧٧٢٬٥٠٠                -              -٦٬٧٧٢٬٥٠٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٤٠٠٬٠٠٠                -              -٤٠٠٬٠٠٠األرصدة الجديدة خالل السنة

(٦٬٧٧٢٬٥٠٠)-              -                (٦٬٧٧٢٬٥٠٠)

                   -                -              -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -                -              -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -                -              -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -                -              -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                -              -                  -األرصدة المعدومة

                   -                -              -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٠٠٬٠٠٠                -              -٤٠٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٥٢

٢٠٢٠

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفية خارجيةبنوك ومؤسسات مصرفية محلية

٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول٣١ كانــون األول

يطرح: مخصص خسائر 
ائتمانية متوقعة

إيداعات تستحق خالل فترة 
تزيد عن ثالثة شهور

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/



المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
إفرادي

المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٬٨١٠٬٦١٧             -             -٥٬٨١٠٬٦١٧إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٬٧٧٢٬٥٠٠             -             -١٬٧٧٢٬٥٠٠األرصدة الجديدة خالل السنة

(٨١٠٬٦١٧)-             -             (٨١٠٬٦١٧)

                  -             -             -                -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -             -             -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -             -             -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -             -             -                -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -             -             -                -األرصدة المعدومة

                  -             -             -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٬٧٧٢٬٥٠٠             -             -٦٬٧٧٢٬٥٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إفصاح الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
إفرادي

المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٩٬٥٧٦             -             -١٩٬٥٧٦رصيد بداية السنة

٥١             -             -٥١

(١٩٬٥٧٦)-             -             (١٩٬٥٧٦)

-                -             -             -                  

-                -             -             -                  

-                -             -             -                  

-                -             -             -                  
                  -             -             -                -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -             -             -                -األرصدة المعدومة

                  -             -             -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥١             -             -٥١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نة - نتيجة ة الس ي نهاي ص - كما ف ى المخص ر عل األث

تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥٣

٢٠١٩

٢٠٢٠

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/



المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
إفرادي

المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٤٬٧٨٠              -              -١٤٬٧٨٠الرصيد كما في بداية السنة

٦٬٨٥٨              -              -٦٬٨٥٨

(٢٬٠٦٢)-              -              (٢٬٠٦٢)

-              -              -              -              

-              -              -              -              

-              -              -              -              

-              -              -              -              

              -              -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

              -              -              -              -األرصدة المعدومة

              -              -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٩٬٥٧٦              -              -١٩٬٥٧٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة(٧)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أسهم شركات

الصناديق االستثمارية

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(٨)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أسهم متوفرة لها اسعار سوقية

أسهم غير متوفرة لها اسعار سوقية *

المجموع

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

٢٠١٩

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٢٬٤٥٠٬٩٩٥٣٦٬٨٥٥٬٣٢٥

٥٬٩٦٠٩٬٦٦٦

١

٥٬٩٦١٩٬٦٦٧

١

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٬٧٩٢٬٦١٥٧٬٠٨٦٬٣٢٥

٣٩٬٢٤٣٬٦١٠٤٣٬٩٤١٬٦٥٠

٥٤



*

-

-

موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة(٩)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية لها أسعار سوقية:

سندات وأذونات خزينة حكومية

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

سندات خزينة حكومية

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

مخصص خسائر إئتمانية وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير

-

-

ر ٣٬٢١١٬٩٧٤ دينار للسنة المنتهية امل اآلخ دخل الش الل ال بلغت توزيعات األرباح النقدية على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ

في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٫٠٧٤٫٥٧٩ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ر ١٫٤٣١٫٩٠٠ دينار للسنة المنتهية في ٣١ امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ بلغت قيمة الخسائر المتحققة من بيع موجودات بالقيمة العادلة م
ي دورة ف اح الم من االرب رة ض دها مباش م قي انون االول ٢٠١٩ ت ي ٣١ ك ة ف نة المنتهي ار للس ل ٤٧٤٫٧٣٩ دين انون األول ٢٠٢٠ مقاب ك

حقوق الملكية.

(٧١٦٬٢٤٦)

٣١٬٦٢٠٬٥٥٨

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

٦٬٣٧٨٬٦٣٧

٢٤٬٥٣١٬٢٨٦

٤٬٢٥١٬٢٨٥

٨١٬٥٦٤٬٥٤٣ ٩٥٬١٨٥٬٣١١

٥٧٬٩٥٠٬٩٣٥٥٨٬٥٢٠٬٨١٢

١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢

٥٥

ركزي ك الم لم يقم البنك باحتساب وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على سندات وأذونات الخزينة الحكومية وذلك وفقًا لتعليمات البن

األردني المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

ل ١٤٫٨٧٢٫٠١٤ ة ٧٫٠٩٠٫٠٠٠ دينار مقاب تحقاق بقيم اريخ االس ل ت أة قب ة المطف ة بالتكلف ع موجودات مالي ام ٢٠٢٠ ببي الل ع ك خ ام البن ق

دينار خالل عام ٢٠١٩ وقد نتج عن ذلك أرباح بقيمة ٣٤٫٨٨٣ دينار مقابل ٣٤٤٫٨٢٨ دينار في عام ٢٠١٩.

تي ة وال ة الدفتري تخدام القيم تم تحديد القيمة العادلة لألسهم غير المدرجة وفقاً للمستوى الثالث من مستويات تحديد القيمة العادلة وذلك باس

تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات.

١١٤٬٩٢٠٬٧٠١١١٠٬٥١٣٬٧٨٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٤٬١٥١٬٢٨٦٨١٬٢٤٠٬٥٥٨

١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦

٩٩٬٤٣٦٬٥٩٦٨٧٬٩٤٣٬١٨٠

١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢

٤٩٬٦٢٠٬٠٠٠ ٤٩٬٦٢٠٬٠٠٠

(١٤٩٬١٤٦)



الحركة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٦٩٬١٨٣٬٧٣٨                  -١٦٤٬٠٦٣٬٧٣٨٥٬١٢٠٬٠٠٠القيمة كما في بداية السنة

٣٥٬٩٢١٬٥٧٠                  -                  -٣٥٬٩٢١٬٥٧٠االستثمارات الجديدة خالل السنة

(٣١٬٥١٧٬٤٢٦)-                  -                  (٣١٬٥١٧٬٤٢٦)

                   -                  -                  -                  -التغير في القيمة العادلة

                   -                  -                  -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -                  -                  -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -                  -                  -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -                  -                  -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                  -                  -                  -األرصدة المعدومة

                   -                  -                  -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢                  -١٦٨٬٤٦٧٬٨٨٢٥٬١٢٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٧                  -                  -١٢٢٬٩٧٢٬٢٥٧القيمة كما في بداية السنة

٦١٬٩٠٨٬١٨٢                  -                  -٦١٬٩٠٨٬١٨٢االستثمارات الجديدة خالل السنة

(١٥٬٦٩٦٬٧٠١)-                  -                  (١٥٬٦٩٦٬٧٠١)

                   -                  -                  -                  -التغير في القيمة العادلة

                   -                  -                  -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -                  -٥٬١٢٠٬٠٠٠(٥٬١٢٠٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -                  -                  -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -                  -                  -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                  -                  -                  -األرصدة المعدومة

                   -                  -                  -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٦٩٬١٨٣٬٧٣٨                  -١٦٤٬٠٦٣٬٧٣٨٥٬١٢٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠٢٠

االستثمارات المستحقة / المستبعدة خالل 
(Matured /derecognized) السنة

٥٦

٢٠١٩

االستثمارات المستحقة / المستبعدة خالل 
(Matured /derecognized) السنة



إفصاح الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٤٩٬١٤٦             -٤٤٬٤٦٤١٠٤٬٦٨٢

٥٧٥٬٦٤٤             -٣٢٦٥٧٥٬٣١٨

(٨٬٥٤٤)-              -             (٨٬٥٤٤)

-              -              -             -              

-              -              -             -              

-              -              -             -              

-              -              -             -              

              -             -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

              -             -              -              -األرصدة المعدومة

              -             -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧١٦٬٢٤٦             -٣٦٬٢٤٦٦٨٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٧٣٬٩٢٥             -              -٢٧٣٬٩٢٥

١٦٬٣٣٩             -              -١٦٬٣٣٩

(١٤١٬١١٨)
-              -             

(١٤١٬١١٨)

-              -              -             -              

(١٣٠٬٢٣٤)١٣٠٬٢٣٤-             -              

-              -              -             -              

(٢٥٬٥٥٢)٢٥٬٥٥٢-             -              
              -             -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

              -             -              -              -األرصدة المعدومة

              -             -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٤٩٬١٤٦             -٤٤٬٤٦٤١٠٤٬٦٨٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥٧

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة / 
(Matured /derecognized) المستبعدة

٢٠٢٠

٢٠١٩

خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة / 
(Matured /derecognized) المستبعدة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

رصيد بداية السنة



تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي(١٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

األفراد (التجزئة) 

٦٬٧٤٤٬٥٣٥٨٬٦٤٢٬٣١٨جاري مدين 

١٧٦٬٥٠٢٬٩٧٨١٤٨٬٠٥٢٬١٩٦قروض وكمبياالت *

٣٦٬٤٥١٬٣٧٠٢١٬١٨٠٬٩٨٢بطاقات االئتمان

١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣القروض العقارية

الشركات
الشركات الكبرى

٨٣٬١٧٧٬٣٠٨٨٦٬١٣٨٬٥٢٣جاري مدين 

٢٤٧٬١٧٧٬٦٠١٢٤٩٬٥٠١٬٤٦٠قروض وكمبياالت*

شركات صغيرة ومتوسطة

٦٬٣٨٣٬٠٧٦٤٬٩٢٠٬٠١٠جاري مدين 

٤٥٬٢٨٩٬٨٣٤٤٦٬٦٢١٬٣٠٨قروض وكمبياالت *

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠٩٬٥٢٣٬٩٨٢الحكومة والقطاع العام 

٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢المجموع

ينزل: 

٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

١٠٬٤٧١٬٢٠٢٨٬٢٢٧٬٤٧٠فوائد معلقة **

٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧٦٧٤٬٢٨٦٬٨٦٩صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

*

**

-

يد- ن رص بته ٤٫٤٪ م ا نس ار أي م ة ٣٣٫٨٦٤٫٣٧٩ دينــ د المعلق ل الفوائ د تنزي ة بعــ ر العاملــ ة غيــ الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغـ

ا ار أي م ل ٤٣٫٤٤٠٫٢٢٠ دين انون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ ك ا ف ة كمـ د المعلقـ ل الفوائــ د تنزيــ رة بعــ ة المباشــ هيالت االئتمانيـ التس

نسبته ٦٫١٪ من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ن بته ٥٫٦٪ م ا نس ار أي م ي ٤٣٫٩٠٦٫٦٨٦ دين ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفقً ر العاملــ ة غيــ الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغــ

ل ٥١٫٤٩٢٫٥١٩ دينار أي ما نسبته ٧٫٢٪ من انون األول ٢٠٢٠ مقابـــ ي ٣١ ك ا ف رة كم ة المباش هيالت االئتماني يد التس الي رص إجم

إجمالي رصيــد التسهيــالت االئتمانيــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ة ٣٣٫٣٨٨٫٧٦٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ دماً البالغ ة مق والت المقبوض د والعم ل الفوائ د تنزي افي بع يد بالص يظهر الرص

مقابل ٢٧٫٦٧٨٫٥١٦ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

٥٨

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل مبلغ ١٧٥٫١٧١ دينار كما في ٣١ كانون األول ا ف ار كم غ ٤٢٨٫٨٩٥ دين ة مبل د المعلق من الفوائ تتض

٢٠١٩ يمثل فوائد معلقة مقابل بعض الحسابات العاملة المصنفة ضمن المرحلة الثانية والثالثة.



-

-

-

-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت ائتمانية مباشرة بشكل إجمالي:أ -

فيما يلي الحركة اإلجمالية على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة:

اإلجماليالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٠٢٠

١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣الرصيد في بداية السنة

(٢٬٥٠٨٬١٤٤)٢٬٥٠٤٬٦٣٨١٣٬٩٥٤٬٦٥١١٬٦٨٢٬١١٠١٥٬٦٣٣٬٢٥٥

(١٢٠٬٤٦٢)(٧٢٬٣٢٣)(١٠٬٦٠١٬١١٧)(٣٥٬٠٩٦)(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)

١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٩
١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤الرصيد في بداية السنة

٢٬٦٥٤٬٥١٥٣١٢٬١٢٧٢٬١٥٥٬٠٦٠(١٬٠٥٤٬٢٢١)٢٤٢٬٦٣٩

(١٬١٦١٬٩٢٠)(٢٬٤١١)(١٬٧٤٦٬٢١١)(٩٦١٬٠٩٩)(٣٬٨٧١٬٦٤١)

١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣الرصيد في نهاية السنة

الحركة على إجمالي التسهيالت اإلئتمانية حسب المرحلة:ب -

إفراديعلى مستوى المحفظةإفرادي
على مستوى 

المحفظة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

١٨٥٬٨٨٤٬١٨٣٣١٣٬٥٣١٬٥٠٩١٣٢٬٨٩٢٬٢٨٥١٩٬٣٩٩٬١٨٨٦٨٬٣٨٥٬٨٩٧٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٧٤٬٠٠٧٬٨٤٦٨٢٬٢٤٦٬٤٢٧١١٬٧٣٢٬٤٦١٢٬٨٨٦٬٢٨٩١٥٬٦٤٥٬٦٣١١٨٦٬٥١٨٬٦٥٤

(٢٣٬٥٦٣٬٦٢٥)(٢٥٬٧٥٧٬٨٧٠)(٢٣٬٨٥١٬٢٥٢)(٢٬٣٦٠٬٥٧٩)(٤٬٦٨٥٬٤٠٤)(٨٠٬٢١٨٬٧٣٠)

                     -(٢٬٢٩٧٬٧٦٩)(١٬٣٤٧٬٤١١)(١٣٬٨١٩٬٣٢٤)١٤٬٥٢٨٬٤٨١٢٬٩٣٦٬٠٢٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                     -(٤٬٢٤٩٬٩٦٥)٧٬٥٨٤٬٧١٩٤٬٤٢٤٬٩٣٧(٢٬٨٨٧٬٥٢٠)(٤٬٨٧٢٬١٧١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                     -١٧٬٦١٢٬٥٨٦(١٬٢٨٩٬٩٠٨)(١٤٬٩٨٢٬١٨٤)(١٬٣٣٣٬٠٧٨)(٧٬٤١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٩٬٨٢٤٬٣٤٩)(١٬٤٧٨٬٤٤٠)(١٥٦٬٦٣٨)(١٢٬٦٧٩٬٤٤٠)(١٠٧٬٥٢٠٬٦٢٢)٩٢٬٠١٠٬٧٩١التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١١٬٧٨٢٬٤٤٨)(١١٬٧٨٢٬٤٤٨)                -                     -                   -                    -األرصدة المعدومة

                     -                    -                -                     -                   -                    -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٣٧٬٩٨٨٬٠٨٩٢٦١٬٢١٤٬٨٦٩٨٦٬٨٧٧٬٢٦٥٢١٬٥٥٥٬٨٧٨٧٧٬١٥٠٬٠٨٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ل انون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ ك ا ف ار كم دة ٦٠٫٢٨٣٫١١١ دين الي الموح ركز الم ة الم ارج قائم ود خ ى بن ة إل ة المحول ير العامل ديون غ ة ال ت قيم بلغ
٤٩٫٣٩٨٫١٨١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ة ١١٫٠٢٠٫٨٠١ دينار خالل عام ٢٠٢٠ مقابل ٨٫١٣٥٫٦٣٨ دينار خالل عام دة بقيم الي الموح ركز الم تم تحويل ديون غير عاملة إلى بنود خارج قائمة الم
.٢٠١٩

ن بته ٤٫٩٪ م ا نس انون األول ٢٠٢٠ أي م ي ٣١ ك ا ف ار كمـ ا ٣٨٫٥٨٥٫٢٩٠ دين ة و/ أو بكفالته ة األردني ة للحكوم ة الممنوح الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغ

ة هيالت االئتماني الي التس ن إجم بته ١٫٣٪ م ا نس انون األول ٢٠١٩ أي م ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٩٫٥٢٣٫٩٨٢ دين رة مقاب ة المباش هيالت االئتماني الي التس إجم

المباشرة.

ا ١٫٢٥٣٫٣٠٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ة وقيمته ة األردني ركة التسهيالت التجاري ي ش ي ف أجير التمويل ود الت م التقسيط وعق ن ضمانات ذم إن جزًءا م

غ ١١٫٤٩٣٫٢٨٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ل مبل ركة مقاب ة للش وك الدائن روض والبن ل أرصدة الق ة كضمانات مقاب االت) مودع يكات وكمبي ٢٠٢٠ (ش

٢٠١٩ لكل من شركة التسهيالت التجارية األردنية وشركة بندار للتجارة واالستثمار.

٥٩

الشركات

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات 
خالل السنة

المستخدم من المخصص خالل السنة 
(الديون المشطوبة)

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات 
خالل السنة

المستخدم من المخصص خالل السنة 
(الديون المشطوبة)

األرصدة المسددة خالل السنة 
(Repaid /derecognized)

األرصدة الجديدة خالل السنة / 
االضافات



على مستوى المحفظةإفراديعلى مستوى المحفظةإفرادي٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٣٦٬٧١٢٬٠٠٤٢٨٦٬٥٣٥٬٩٠٥١١٨٬٣٦٦٬٦١٧٣٢٬٤٩٣٬٦١١٦٤٬٤٩٢٬٧٠٤٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤١إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١١٢٬٨١٦٬٤٧٦١١٧٬٠٤٠٬٧٠٧٦٤٬٢٦٩٬٤١٧٩٬١٧٠٬٨٦٧٦٬٨٤٩٬٦٦٩٣١٠٬١٤٧٬١٣٦

(١١٦٬٢٣٤٬٠٩٠)(١٠٢٬٣٦٠٬٦٨٤)(٧٣٬٧٥٩٬٦٦٨)(١٤٬٥٨٨٬٠٦٤)(١٣٬٥٩٤٬٦٦٩)(٣٢٠٬٥٣٧٬١٧٥)

                    -(٣٬٥٥٢٬١١١)(٣٬٩٠٩٬٦٦١)(٦٬٣٩٩٬٣٨٥)٩٬٤٨٦٬٦٦٩٤٬٣٧٤٬٤٨٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(٣٬٢٤٠٬٧٠٥)١٥٬٦٨١٬٧٢٣٩٬٨٥٤٬٩٥٠(٨٬٩٨٩٬٢٦٣)(١٣٬٣٠٦٬٧٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١٧٬٦٥٥٬٤٤٩(٣٬٥٥٧٬٧٣٢)(٦٬٨٦٠٬٨٣٤)(٤٬٩١٣٬٢٨٤)(٢٬٣٢٣٬٥٩٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٨٬٠٨٦٬٣٤٧١٩٣٬٠٤٧(١٠٬٠٦٤٬٧٨٣)٢١٬٨٤٣٬٦٤٠٢١٬٥٩٤٬٤١٥(٤١٬٢٦٦٬٥٧٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٨٬٣١٠٬٧٨٧)(٨٬٣١٠٬٧٨٧)                  -                    -                   -                   -األرصدة المعدومة

                    -                  -                  -                    -                   -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٨٥٬٨٨٤٬١٨٣٣١٣٬٥٣١٬٥٠٩١٣٢٬٨٩٢٬٢٨٥١٩٬٣٩٩٬١٨٨٦٨٬٣٨٥٬٨٩٧٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الحركة اإلجمالية على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية حسب القطاع:جـ -

المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣                  -١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩رصيد بداية السنة

٢٣٬٧٠٦٬٦٩٦                -٢٬١٦٧٬٢١١٢٬٥١٦٬٤٩٠١٦٬٦٤٣٬٨٠٢٢٬٣٧٩٬١٩٣

(٣٬١٥٤٬٩٣٦)(٥٤٣٬٣٤٩)(٢٬١٦٢٬٣١٨)(١٬٦٠١٬٦٢٥)-                (٧٬٤٦٢٬٢٢٨)

٥١٦٬١٩٦                -٢٣٧٬٥٩٧٣٦٬٤٩١٢٣١٬٥١٢١٠٬٥٩٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

(٤٥٦٬٦٣٣)                -(١٩٬١٢٨)(٤٦٨٬٣١٣)٢٬٢٩٨٢٨٬٥١٠ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(٥٩٬٥٦٣)                -٢٣٦٬٨٠١٨٬٥٣٢(٦٥٬٠٠١)(٢٣٩٬٨٩٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                 -                 -                   -                -                -                   

(٦١١٬٢١٣)                -٩٠٤٬٥٤٢(٥٢٦٬٨٣٣)٥٣١٬٤٩٧(١٬٥٢٠٬٤١٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)                -(٣٥٬٠٩٦)(١٠٬٦٠١٬١١٧)(٧٢٬٣٢٣)(١٢٠٬٤٦٢)األرصدة المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                 -                 -                   -                -                -                   

٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠                -١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٠

٢٠٢٠

الشركات

األثر على المخصص - كما في نهاية 
السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين 

المراحل الثالث خالل السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

األرصدة المسددة خالل السنة 
(Repaid /derecognized)

األرصدة المسددة خالل السنة 
(Repaid /derecognized)

خسارة التدني على األرصدة الجديدة 
خالل السنة / اإلضافات

األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤                -١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٣٤٦٬٢٧٤٬٤٠٦رصيد بداية السنة

١٠٬٢٢١٬١٩٤                -٣٬٩٧٠٬٢٣٣٩٦٦٬٩٨٩٢٬٦٣٧٬٦٧٦٢٬٦٤٦٬٢٩٦

(٤٬٠٧١٬٢٧١)(١٬٥٦٨٬٦٢٩)(٨٧٢٬٠٩٤)(١٬٦٤١٬٧٧٤)-                (٨٬١٥٣٬٧٦٨)

١٦٧٬٦٥٥                -٤١٬١١٥٩٢٬٦٦٩٢١٬١٨٢١٢٬٦٨٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

(١٨٤٬٦٣٣)                -(٤٣٬٤٤٤)٥٠٣(٥٧٬٦٩٢)(٨٤٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

١٦٬٩٧٨                -٣٠٬٧٥٥(٢١٬٦٨٥)(٣٤٬٩٧٧)٤٢٬٨٨٥ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                 -               -                 -                 -                -                  

٨٧٬٦٣٤                -(٦٩٢٬٤٤٠)٨٨٨٬٩٧٨(٤٥٢٬٥٨١)٣٤٣٬٦٧٧التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٣٬٨٧١٬٦٤١)                -(٩٦١٬٠٩٩)(١٬٧٤٦٬٢١١)(٢٬٤١١)(١٬١٦١٬٩٢٠)األرصدة المعدومة

                  -                -                 -                 -               -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣                -١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

الفوائد المعلقةد -

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

٢٬٦٥٦٬٠٩١٩٣١٬٥٩٥٣٬١٠٠٬٩٣٩١٬٥٣٨٬٨٤٥٨٬٢٢٧٬٤٧٠الرصيد كما في بداية السنة

١٬١٠٨٬٨٢٠٢٣٩٬٨٣٩١٬٤٣٨٬٤٩٨٧٤٤٬٨٥٤٣٬٥٣٢٬٠١١الفوائد المعلقة خالل السنة

(٣٣٤٬٨٢٩)(٥٦٬٨٩٧)(١٦٬٣٨٦)(٤٤٬٠٦٢)(٢١٧٬٤٨٤)الفوائد المحولة لاليرادات 

(٩٥٣٬٤٥٠)(٤٩٬٣٦٩)(٧٧٩٬٣٧٣)(٤٬٥٦٥)(١٢٠٬١٤٣)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٣٬٤٢٧٬٢٨٤١٬١٢٢٬٨٠٧٣٬٧٤٣٬٦٧٨٢٬١٧٧٬٤٣٣١٠٬٤٧١٬٢٠٢الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٩

٢٬٨٢٤٬٩٤٥١٬٠٦٨٬٠٢٦٤٬٢٧٢٬٢٧١٢٬١٩٢٬٦٧٩١٠٬٣٥٧٬٩٢١الرصيد كما في بداية السنة

١٬١١١٬٤٩٩٢٧٩٬٢٩٩١٬٤٥٢٬٠٠٩٦٦٠٬٤٦٧٣٬٥٠٣٬٢٧٤الفوائد المعلقة خالل السنة

(١٬١٩٤٬٥٧٩)(٤٤٥٬١٩٣)(١٤٧٬٥٨٦)(٣٥٩٬٢١٣)(٢٤٢٬٥٨٧)الفوائد المحولة لاليرادات 

(٤٬٤٣٩٬١٤٦)(٨٦٩٬١٠٨)(٢٬٤٧٥٬٧٥٥)(٥٦٬٥١٧)(١٬٠٣٧٬٧٦٦)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٢٬٦٥٦٬٠٩١٩٣١٬٥٩٥٣٬١٠٠٬٩٣٩١٬٥٣٨٬٨٤٥٨٬٢٢٧٬٤٧٠الرصيد في نهاية السنة

*

٦١

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

السنة

الشركات

الشركات

غ ة بمبل د معلق ص وفوائ بناًءا على قرارات مجلس إدارة البنك وهيئات مديري الشركات التابعة تم شطب ديون غير عاملة باإلضافة إلى فوائدها والمعد مقابلها مخص

١١٫٧٨٢٫٤٤٨ دينار خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل مبلغ ٨٫٣١٠٫٧٨٧ دينار خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

المسترد من خسارة التدني على االرصدة 
(Repaid /derecognized) المسددة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة 
 / اإلضافات

ة (التي تم تسجيلها من قبل االدارة كتغطية لنتائج نموذج الخسائر ة المتوقع ن الخسائر االئتماني زء م ادة تصنيف ج م إع ي، ت ركزي األردن ك الم ات البن ب وتعليم ى طل اًء عل بن

االئتمانية المتوقعة) من المرحلة االولى الى المرحلة الثالثة والبالغة ١٤٫٥ مليون دينار وكما هو مبين ضمن ايضاح ٥١.



هـ - توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٧٩٬٨٧٤٬٠٠٢٦٬٨٢٧٬٧٥٥٣٠٬٨٦٥٬٩١١١٬٣٣٤٬٢٠٣٤٬٤٥٩٬٠١٨٣٢٣٬٣٦٠٬٨٨٩٢٠٩٬٨٢٣٬٣١٩(ـ١ الى ٥ )

٥٨٬١١٤٬٠٨٨١٥٢٬٦٣٢٥٦٬٠١١٬١٢٨٤٨٥٬٨٩٥٢٦٬٨٨٤٬٢٤٠١٤١٬٦٤٧٬٩٨٣١٢٢٬١٥٢٬٢٦٢(ـ٦ الى ٧ )

١٤٬١٥٤٬٧٧٠١٤٬١٥٤٬٧٧٠٢١٬٤٢٧٬٢٩٤                -                -                 -                 -(ـ٨ الى ١٠ )

٢٥٤٬٢٣٤٬٤٨٢٢٢٦١٩٬٧٣٥٬٧٨٠٣١٬٦٥٢٬٠٥٩٣٠٥٬٦٢٢٬٥٤٧٣٦٦٬٦٩٠٬١٨٧                 -غير مصنف

٣٣٧٬٩٨٨٬٠٩٠٢٦١٬٢١٤٬٨٦٩٨٦٬٨٧٧٬٢٦٥٢١٬٥٥٥٬٨٧٨٧٧٬١٥٠٬٠٨٧٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢المجموع

-                        -                           

و -  الحركة اإلجمالية على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

٢٠٢٠
المرحلة األولى 

افرادي
المرحلة األولى 

تجميعي
المرحلة الثانية 

افرادي
المرحلة الثانية 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٨٢١٬٢٠٥١٬٧٢٨٬٠٨٢١٬٤٦٦٬٤٤٤١٬٢٤٦٬٨٧٠٣١٬٣١٦٬١٢٢٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣

١٦٩٬٩٦٨١٬٠٨٥٬٧٩٠٣٬٠٨٣٬٠٢٦٥٥٨٬١٢١١٨٬٨٠٩٬٧٩١٢٣٬٧٠٦٬٦٩٦

(١٬٥٠٣٬٦١٥)(٣٩٠٬٤٠٩)(٥٠٧٬٦٥٧)(٤١٤٬١٣٩)(٤٬٦٤٦٬٤٠٨)(٧٬٤٦٢٬٢٢٨)

(١٨٩٬١٣٤)(١٤٧٬٥٤٤)(٢٢٩٬٧٩٠)٢٢٩٬٧٩٠٣٣٦٬٦٧٨-                    

(٤٬١٤٣)(٦٢٬٤٦٩)(٢٠٦٬١٩٥)٤٬١٤٣٢٦٨٬٦٦٤-                    

(٧٣)(٤١٬٤٨٨)(٢٣٦٬٧٢٨)(١٢٠٬٩٨١)٣٩٩٬٢٧٠-                    

(٢٦٦٬٨٦٥)(٦١٣٬٧٠٧)(٢٬٣٨٠٬١٥١)(٢٥٤٬٤٩٩)٣٬٥١٥٬٢٢٢-                    

(٧٨٬٦١٠)(٣٢١٬٧٧٧)(٦١١٬٢١٣)٤٨٬٤٦٠(٢٦٠٬٤٧٠)١٬١٨٤

-                 -                -                -                (١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)

-                 -                -                -                -                  -                    

٣٦٧٬٦٥٧١٬٧٢٠٬٧٠٠١٬٢٠٠٬٤٧١٨٧٦٬٠٢٢٣٨٬٢١٨٬١٣٠٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠

# ##########-                      -                     # #########-                        -                           

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث

٦٢

التغيرات الناتجة عن تعديالت 

األرصدة المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثالثة
المجموع 
٢٠٢٠

المجموع 
٢٠١٩

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على االرصدة 
(Repaid /derecognized) المسددة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى



المرحلة األولى ٢٠١٩
افرادي

المرحلة األولى 
تجميعي

المرحلة الثانية 
افرادي

المرحلة الثانية 
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٣٨٬٩٥٠٢٬٦٥٧٬٩٨٩١٬٣٨٢٬٢٣٤١٬٥٩٠٬٣٦٢٣٣٬٣٢٥٬٧٦٩٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤رصيد بداية السنة

٢٤٧٬٥٩٤٣٬٦٣٦٬٢٥٩٢٬٠٩٣٬٩٨٥١٬٥٨٥٬٧٠٦٢٬٦٥٧٬٦٥٠١٠٬٢٢١٬١٩٤

(٢٠٢٬٩٢٧)(١٬٤٣٤٬٨٥٣)(٧١٥٬٣٥٩)(١٬١٧١٬١٥١)(٤٬٦٢٩٬٤٧٨)(٨٬١٥٣٬٧٦٨)

                    -(٣٤١٬٧٨٩)(٣٠٩٬٢٣٢)(٢٩٬٣٧٧)٤٥٬٣٩٨٦٣٥٬٠٠٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                    -(٢٢٨٬٦١٨)٦٩٬٢٢٨٤٧٨٬٢٦٧(٣١١٬٧٩٥)(٧٬٠٨٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -٦٣٨٬١١٨(٤٤٣٬٣٤١)(٣٣٬٠٢٨)(١٦٠٬٦٣٦)(١٬١١٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٥٠٬٨٠٠)(٢٬٠٩٩٬٥٤٥)(١٬٣٠٦٬٣٢٤)(١٧٧٬٨٣٩)٣٬٦٣٤٬٥٠٨-                    

١٣١٬٦٠٣٨٧٬٦٣٤(٣٠٥٬٩٠٢)٥٬٠٨٥(١٬١٩٤٬٣٣٧)١٬٤٥١٬١٨٥التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٣٬٨٧١٬٦٤١)(٣٬٨٧١٬٦٤١)                  -                 -                -                  -األرصدة المعدومة

                    -                    -                  -                 -                -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٬٨٢١٬٢٠٥١٬٧٢٨٬٠٨٢١٬٤٦٦٬٤٤٤١٬٢٤٦٬٨٧٠٣١٬٣١٦٬١٢٢٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد:و - ١

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٩٬٤٩٧٬٢٣٦١٬٨٦٤٬٠١٥٤١٤٬٦٤٦١٤٣٬٤٢٨٣٬٤٧٧٬٩٣٧١٥٬٣٩٧٬٢٦٢١٠٦٬٤٥٨(ـ١ الى ٥ )

١٠٣٬٠٧٥١٥٢٬٦٣٢٣٣٬٠٥٨١٧٦٬٥٧٤٤٦٥٬٣٣٩١٦٤٬٣٦٢(ـ٦ الى ٧ )

                -١٬٤٩١٬٦٩٣١٬٤٩١٬٦٩٣              -             -               -             -(ـ٨ الى ١٠ )

١٧٥٬٦٢٤٬٣٥٧٢٢٦١٠٬٤٧٧٬٢٥٩١٦٬٢٤٢٬٧٤٧٢٠٢٬٣٤٤٬٥٨٩١٧٧٬٦٠٤٬٦٧٦             -غير مصنف

٩٬٦٠٠٬٣١١١٧٧٬٦٤١٬٠٠٤٤٤٧٬٩٣٠١٠٬٧٩٧٬٢٦١٢١٬٢١٢٬٣٧٧٢١٩٬٦٩٨٬٨٨٣١٧٧٬٨٧٥٬٤٩٦المجموع

٦٣

المجموع 
٢٠٢٠

المجموع 
٢٠١٩

المرحلة األولى

األثر على المخصص - كما في نهاية 
السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين 

المراحل الثالث

خسارة التدني على األرصدة الجديدة 
خالل السنة / اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على 
 Repaid) االرصدة المسددة

(derecognized/

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة



الحركة على التسهيالت:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي
المجموع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

١٠٬٠٨١٬٨٥٨١٩٬٨٢٦٬٤٧٨١٧٧٬٨٧٥٬٤٩٦                 -٢٦٣٬٣٨٦١٤٧٬٧٠٣٬٧٧٤إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٬٤٣٥٬٧٩٦٦٧٬٣٢٣٬٣٩٢٣٣٬٢٨٥١٬٦٦٩٬٤٥٩١٬٣٧٤٬٤٩٩٧١٬٨٣٦٬٤٣١األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١٩٬٩٨٣٬٤١٤)-                 (١٬١٨٩٬٥٩٢)(١٬٩٦٢٬٥٦٢)(٢٣٬١٣٥٬٥٦٨)

                   -(١٬١١٢٬٣٠٦)(١٬٠٦٢٬٠٢٤)                 -٢٬١٧٤٬٣٣٠                -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(٨٨٧٬٦٥٦)٣٬١٦١٬١٠٣                 -(٢٬٢٧٣٬٤٤٧)                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -١٬٨٦٥٬٧٦٧(٩٦٥٬٤٨١)                 -(٩٠٠٬٢٨٦)                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٦٬٦٣٦٬٨٧١)٢٬٣٤٨٬٧٦٢(٨٩٨٬٠٦٢)٤١٤٬٦٤٥(١٦٬٤٠٣٬٣٤٥)٧٬٩٠١٬١٢٩التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٤٠٬٦٠٥)(٢٤٠٬٦٠٥)                -                 -                  -                -األرصدة المعدومة

                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٩٬٦٠٠٬٣١١١٧٧٬٦٤١٬٠٠٤٤٤٧٬٩٣٠١٠٬٧٩٧٬٢٦١٢١٬٢١٢٬٣٧٧٢١٩٬٦٩٨٬٨٨٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

٩٬٣٥٨٬٢١١٢٢٬٠٧٢٬٥٩٤١٥٦٬٧٠٣٬٩٠٢                 -١٢٥٬٢٧٣٬٠٩٧                -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٬٨٣٩٬٢٦١٢٬٣٦١٬٠٤٢١٠٥٬٩٩٥٬٧٨١                 -٩٧٬٧٩٥٬٤٧٨                -األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

-                (٦٥٬٧٥٢٬١٠٥)-                 (٩٬٨٨٧٬٤٣٨)(٥٬٩٣٢٬٤٧٧)(٨١٬٥٧٢٬٠٢٠)

                   -(٦٩٦٬٧٩٤)(٢٬٢٣٠٬٥٤٤)                 -٢٬٩٢٧٬٣٣٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(٥٩٦٬٩٢١)٥٬٢٢٦٬٧٢٧                 -(٤٬٦٢٩٬٨٠٦)                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٣٬٧٠٦٬٦١٩(١٬٢١٣٬٧٤٧)                 -(٢٬٤٩٢٬٨٧٢)                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٬٠٥٢٬٤٨١)٢٬٩٨٩٬٣٨٨١٬١١٢٬١٠١                 -(٥٬٤١٧٬٣٥٦)٢٦٣٬٣٨٦التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٬١٩٩٬٦٨٦)(٢٬١٩٩٬٦٨٦)                -                 -                  -                -األرصدة المعدومة

                   -               -                -                 -                  -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٠٬٠٨١٬٨٥٨١٩٬٨٢٦٬٤٧٨١٧٧٬٨٧٥٬٤٩٦                 -٢٦٣٬٣٨٦١٤٧٬٧٠٣٬٧٧٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٤

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

٢٠٢٠
المجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٦٩٬٤٩٠١١٬٣٩٧٬٦٠٦١٣٬٣٧٨٬٣٠٨                  -٦٤٧١٬٢١٠٬٥٦٥رصيد بداية السنة

١٬٢٦١٨٥٧٬٥٩٥٥٥٣٢٧٣٬٥٢٤١٬٠٣٤٬٢٧٨٢٬١٦٧٬٢١١

(٢٦٠٬٨٤٦)-                  (٣٠٩٬٨٦١)(٢٬٥٨٤٬٢٢٩)(٣٬١٥٤٬٩٣٦)

                       -(١٥٥٬٨٨٤)(١٢٥٬٥٠٢)                  -٢٨١٬٣٨٦                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -(١٥٤٬٦٦٠)٢٠٠٬٠٤٨                  -(٤٥٬٣٨٨)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -١٣٠٬٠٧٢(٩٨٬٣٤٧)                  -(٣١٬٧٢٥)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٦٣٥٬٣٥٠(٩٦٬٧١٩)                  -(٥٣٨٬٨٧٧)٢٤٦-                       

(١٬٥٢٠٬٤١٩)(١٬١٩٧٬٤٦٧)(١٦٦٬١٩٥)١٬٧٩٧(١٦٢٬٤٨٧)٣٬٩٣٣التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٢٠٬٤٦٢)(١٢٠٬٤٦٢)                  -                  -                   -                 -األرصدة المعدومة

                       -                    -                  -                  -                   -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٬٠٨٧١٬٣١٠٬٢٢٣٢٬٣٥٠٤٤٦٬٤٣٨٨٬٩٨٤٬٦٠٤١٠٬٧٤٩٬٧٠٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

المجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٩٩٬٧٧٦١١٬٩٦٢٬٩٦٩١٤٬٢٩٧٬٥٨٩                -١٬٥٣٤٬٨٤٤               -رصيد بداية السنة

٥٤٤٬٠٨٢١٬٤٤٤٬٤٣٦٣٬٩٧٠٬٢٣٣                -١٬٩٨١٬٧١٥

-               (٩٣٢٬٣٧٩)-                (٦٧٢٬٧٧٨)(٢٬٤٦٦٬١١٤)(٤٬٠٧١٬٢٧١)

                      -(١٠١٬٧٣٤)(٢١٩٬٢٠٣)                -٣٢٠٬٩٣٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                      -(١٣٤٬٨٧٧)٣٠٠٬٩٧٠                -(١٦٦٬٠٩٣)               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                      -٢٥٧٬٤٨٨(١٦٩٬٧٢٥)                -(٨٧٬٧٦٣)               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٬٢٢٨٬٧٢٥)-                ١٢٩٬٦١٦١٬٠٩٩٬١٠٩-                      

٥٦٬٧٥٢٤٩٨٬٢٤٩٣٤٣٬٦٧٧                -(٢١١٬٩٧١)٦٤٧التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٬١٦١٬٩٢٠)(١٬١٦١٬٩٢٠)                -                -                 -               -األرصدة المعدومة

                      -                  -                -                -                 -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٦٩٬٤٩٠١١٬٣٩٧٬٦٠٦١٣٬٣٧٨٬٣٠٨                -٦٤٧١٬٢١٠٬٥٦٥إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٦٥

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



و - ٢  خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقروض العقارية:

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٩٬٤١٥٬١١٣٢٬٨١٩٬٧٠٨               -٤٣٬٩٨٥٬٤٥٦٤٬٩٦٣٬٧٤٠٩٬٢٧٥٬١٤٢١٬١٩٠٬٧٧٥(ـ١ الى ٥ )

٩٥٥٬٤٩٠٣٠٩٬٣٢١١١٬٦٩٣٬٨٦٠١٣٬٥٠٣٬٥٢٩١٤٣٬٥٨٣               -٥٤٤٬٨٥٨(ـ٦ الى ٧ )

                 -١٬٥٧١٬٨٣٧١٬٥٧١٬٨٣٧               -               -               -              -(ـ٨ الى ١٠ )

٤٬٣٤٨٬٦٩٥٤٬٣٨٤٬٢١٥٦٩٬٩٨٣٬٧١٨١٤٢٬٥٤٨٬٩٩٢               -٦١٬٢٥٠٬٨٠٨              -غير مصنف

٤٤٬٥٣٠٬٣١٤٦٦٬٢١٤٬٥٤٨١٠٬٢٣٠٬٦٣٢٥٬٨٤٨٬٧٩١١٧٬٦٤٩٬٩١٢١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣المجموع

الحركة على التسهيالت:

المجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

٢٬٨١٩٬٧٠٨١٣٣٬٥٣٢٬١٧٦١٤٣٬٥٨٣٣٬٦٩١٬٥١٠٥٬٣٢٥٬٣٠٦١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٤٬١٨٤٬٤٩٧٩٬٤٨٦٬١٥١٢٬٤٩٧٬٤٦١١٤٬٤٢٦١١٬٩٣١٬٩٣١٢٨٬١١٤٬٤٦٦األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١٬١٣١٬٧٧٧)(٣٬٦١٢٬٢٧٨)(٤٨٬١٦٩)(١٧٣٬٩٣٩)(٥٤٩٬٥١٨)(٥٬٥١٥٬٦٨١)

                     -(٣٩١٬٥١٩)(٢٠٤٬٤٢١)                  -٥٩٥٬٩٤٠                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                     -(٤٣٠٬٥٥٦)١٬٠٤٣٬٣١٦                  -(٦١٢٬٧٦٠)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                     -٤١٠٬٣٣٩(٦٬٨٥٢)                  -(٤٠٣٬٤٨٧)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٣٬٥٥٩٬٩٨٣)٧٬٦٣٧٬٧٥٧١٬٤٨٤٬٧٥١١٬٤٣٠٬٨١٧(٧٢٬٧٧١٬١٩٤)٣٨٬٦٥٧٬٨٨٦التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٧٦٬٨٨٨)(٧٦٬٨٨٨)                  -                  -                  -                 -األرصدة المعدومة

                     -                  -                  -                  -                  -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٤٬٥٣٠٬٣١٤٦٦٬٢١٤٬٥٤٨١٠٬٢٣٠٬٦٣٢٥٬٨٤٨٬٧٩١١٧٬٦٤٩٬٩١٢١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

١٦٬٢٣٥٬٨٩٣٨٬١٤٧٬٧٤٣١٤٨٬٠١٤٬٥٦٦                    -١٢٣٬٦٣٠٬٩٣٠                   -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٬٣٨٥٬٩٦٣٣٨٧٬٩١١١٦٬٩٦٥٬٧٠٤                    -٢٬١٩٠٬٧١٠١٣٬٠٠١٬١٢٠األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

-                   (٢٠٬٢٣٦٬٠٣٩)-                    (٣٬١٢٧٬٣٥٦)(٣٬٦٣٧٬٦٨٩)(٢٧٬٠٠١٬٠٨٤)

                      -(١١٨٬٤٠٦)(٨١٥٬٦٨٦)                    -٩٣٤٬٠٩٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                      -(٢٨٤٬٧٠١)١٤٣٬٥٨٣١٬٣١٧٬٨٥٨(١٬١٧٦٬٧٤٠)                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                      -١٬٧٥٨٬٨٦٦(٨٢٣٬٣٨٦)                    -(٩٣٥٬٤٨٠)                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٧٬٥٩٢٬٠٢٥(٨٦٩٬٤٩٠)(١٠٬٤٨١٬٧٧٦)                    -٦٢٨٬٩٩٨١٨٬٣١٤٬٢٩٣التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٥٨٬٩٢٨)(٥٨٬٩٢٨)                   -                    -                   -                   -األرصدة المعدومة

                      -                    -                   -                    -                   -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٬٨١٩٬٧٠٨١٣٣٬٥٣٢٬١٧٦١٤٣٬٥٨٣٣٬٦٩١٬٥١٠٥٬٣٢٥٬٣٠٦١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٦

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
المرحلة الثالثة

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة
المجموع 
٢٠٢٠

المجموع 
٢٠١٩



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٠٧٬٦٠٩١٬٥٦٨٬٥٨٥٢٬٠٢٩٬١٤٣              -١٬٣٨٧٢٥١٬٥٦٢رصيد بداية السنة

٢٢٬٧٥٤١٦٠٬٧٥٥٨٬٥٧٨٢٩٬٣٣١٢٬٢٩٥٬٠٧٢٢٬٥١٦٬٤٩٠

(٨٢٠)(٢٧٬٢٥٠)-              (٢٤٬٩٢٠)(٤٩٠٬٣٥٩)(٥٤٣٬٣٤٩)

                -(٢٢٬٨٧٦)(١٤٬٩٤٤)              -٣٧٬٨٢٠             -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(٤٠٬٤٠٨)٥٢٬٧٨٣              -(١٢٬٣٧٥)             -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -١٠٬٧٥٤(٢٬٥٣٤)              -(٨٬٢٢٠)             -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٧٬٨٢٦)(٤٥٬٨١٢)(٦٬٦٣١)(٢٬١٠٨)٧٢٬٣٧٧-                

٧٠٩٬٢٣٨٥٣١٬٤٩٧(٩٩٬٨٨١)٢١٬٣٧٠(١١٤٬٢٩٣)١٥٬٠٦٣التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٧٢٬٣٢٣)(٧٢٬٣٢٣)              -              -              -             -األرصدة المعدومة

                -                -              -              -              -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٠٬٥٥٨٢٤٢٬١٨٧٢٣٬٣١٧١٤٥٬٣٣٦٤٬٠٣٠٬٠٦٠٤٬٤٦١٬٤٥٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩
المجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤٢٧٬٩٦٥٢٬١٧٣٬٠٩٤٣٬٠٨٥٬٧٧٥              -٤٨٤٬٧١٦             -رصيد بداية السنة

٤٤٣٬٢٧٣٢٢٨٬٥٩٠٩٦٦٬٩٨٩              -١٬٣٦٥٢٩٣٬٧٦١

-             (٢٧٦٬٢٣٥)-              (٢٩١٬٥٢٢)(١٬٠٠٠٬٨٧٢)(١٬٥٦٨٬٦٢٩)

                -(١٠٢٬٤٤٤)(٥٤٬١٧٧)              -١٥٦٬٦٢١             -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(٧٬٩٥١)٦٬٣٢٠٢٧٬٠٤٨(٢٥٬٤١٧)             -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -١٤٨٬٣٨٨(١١٤٬٠٨٥)              -(٣٤٬٣٠٣)             -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٨٤٬٢٢٧١٣١٬٤٠٥(٦٬٣٢٠)(٢٠٩٬٣٣٤)٢٢-                

(٤٥٢٬٥٨١)٧٨٦(٣١٥٬١٢٠)              -(١٣٨٬٢٤٧)             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٬٤١١)(٢٬٤١١)              -              -              -             -األرصدة المعدومة

                -                -              -              -              -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٠٧٬٦٠٩١٬٥٦٨٬٥٨٥٢٬٠٢٩٬١٤٣              -١٬٣٨٧٢٥١٬٥٦٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٦٧

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركات الكبرى:و - ٣

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المرحلة الثالثةإفرادي

٢٠٢٠
المجموع

٢٠١٩
المجموع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٧٣٬٩٨٢٬٨٧٤٢٠٬١١٧٬١٩٠١٣٢٬٨١٥١٩٤٬٢٣٢٬٨٧٩١٩٤٬٢٤٩٬٢٣٦(ـ١ الى ٥ )

٥٤٬٧٣٠٬٩٥٩٥٣٬٥٣٥٬٣٢٦١٥٬١٩٠٬٣٨٠١٢٣٬٤٥٦٬٦٦٥١١٩٬٨٤١٬٢٧٢(ـ٦ الى ٧ )

٩٬٨٨٥٬٢٦٧٩٬٨٨٥٬٢٦٧٢٠٬٨٩١٬٧٩٩                   -                      -(ـ٨ الى ١٠ )

٢٬٧٨٠٬٠٩٨٢٬٧٨٠٬٠٩٨٦٥٧٬٦٧٦                   -                      -غير مصنف

٢٢٨٬٧١٣٬٨٣٣٧٣٬٦٥٢٬٥١٦٢٧٬٩٨٨٬٥٦٠٣٣٠٬٣٥٤٬٩٠٩٣٣٥٬٦٣٩٬٩٨٣المجموع

الحركة على التسهيالت:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

١٦٩٬٠٨٣٬٢٨٤١٣٢٬٠٣٦٬١٩٨٣٤٬٥٢٠٬٥٠١٣٣٥٬٦٣٩٬٩٨٣إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٣٨٬٠٣٢٬١٥٧٩٬٢٠١٬٧١٥١٬١٧٩٬٣٣٤٤٨٬٤١٣٬٢٠٦األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(٢٢٬٣٠٦٬٧٥٧)(٢٣٬٧٧٥٬٢٨٦)(١٬١١٠٬٧٩٧)(٤٧٬١٩٢٬٨٤٠)
                   -(٧٠٩٬١٥٧)(١٣٬٨١٩٬٣٢٤)١٤٬٥٢٨٬٤٨١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(٢٬٧١٢٬٥٤٨)٧٬٥٨٤٬٧١٩(٤٬٨٧٢٬١٧١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -١٤٬٩٨٩٬٦٠٠(١٤٬٩٨٢٬١٨٤)(٧٬٤١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٤٬٨٧٥٬٠٥٠(٦٬٧٨٧٬٨٨٣)(٢٢٬٥٩٣٬٣٢٢)٣٤٬٢٥٦٬٢٥٥التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١١٬٣٨٠٬٤٩٠)(١١٬٣٨٠٬٤٩٠)                  -                -األرصدة المعدومة

                   -                  -                  -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٢٨٬٧١٣٬٨٣٣٧٣٬٦٥٢٬٥١٦٢٧٬٩٨٨٬٥٦٠٣٣٠٬٣٥٤٬٩٠٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

٢٢٩٬١٧٤٬٨٩٥١١٨٬٣٦٦٬٦١٧٢٣٬٩١٣٬٨٤٥٣٧١٬٤٥٥٬٣٥٧إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٠٧٬٨٠٣٬٢٤٥٦٤٬٢٦٩٬٤١٧٣٬٣٧٨٬٧٢٣١٧٥٬٤٥١٬٣٨٥األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١١٦٬٢٣٤٬٠٩٠)(٧٣٬٧٥٩٬٦٦٨)(١٬٥٢٨٬٠٦٣)(١٩١٬٥٢١٬٨٢١)
                   -(٢٬٥٢٨٬٣٣٦)(٦٬٣٩٩٬٣٨٥)٨٬٩٢٧٬٧٢١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(٢٬٢٣١٬٤٣٤)١٥٬٥٣٨٬١٣٩(١٣٬٣٠٦٬٧٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٩٬١٨٤٬٤٣٣(٦٬٨٦٠٬٨٣٤)(٢٬٣٢٣٬٥٩٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٥٬٥٢٢٬٩٧٢)٢٠٬٨٨١٬٩١٢٨٬٥٥٣٬٢٩٩(٤٤٬٩٥٨٬١٨٣)التغيرات الناتجة عن تعديالت 
(٤٬٢٢١٬٩٦٦)(٤٬٢٢١٬٩٦٦)                  -                -األرصدة المعدومة

                   -                  -                  -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٦٩٬٠٨٣٬٢٨٤١٣٢٬٠٣٦٬١٩٨٣٤٬٥٢٠٬٥٠١٣٣٥٬٦٣٩٬٩٨٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٨

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٣١٠٬٤٦٩١٬٤٥٦٬٩٩٠١٣٬٧٧٨٬٤٢٤١٦٬٥٤٥٬٨٨٣رصيد بداية السنة

١٢٥٬٠٩٤٣٬٠٧٢٬٣٩٤١٣٬٤٤٦٬٣١٤١٦٬٦٤٣٬٨٠٢

(١٬٠٠٣٬٢٠٥)(٥٠٧٬٦٥٧)(٦٥١٬٤٥٦)(٢٬١٦٢٬٣١٨)

                   -                      -(٢٢٩٬٧٩٠)٢٢٩٬٧٩٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                   -                      -٤٬١٤٣(٤٬١٤٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٢٣٦٬٨٠١(٢٣٦٬٧٢٨)(٧٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٥١٬٦٠٥)(٢٬٣٧٣٬٥٢٠)٢٬٦٢٥٬١٢٥-                   

(٥٢٦٬٨٣٣)(٣٩٠٬٩٦١)(٣٣٬٣٧٢)(١٠٢٬٥٠٠)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٬٦٠١٬١١٧)(١٠٬٦٠١٬١١٧)                     -                     -األرصدة المعدومة

                   -                      -                     -                     -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٠٣٬٨٢٧١٬١٥٢٬٤٦٠١٨٬٤٤٣٬١٣٠١٩٬٨٩٩٬٤١٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٨٦٬٣٧٤١٬٣٨٢٬٢٣٤١٤٬٠٦٨٬٩٢٦١٥٬٦٣٧٬٥٣٤رصيد بداية السنة

٢٤٥٬٣٣٦٢٬٠٩٣٬٩٨٥٢٩٨٬٣٥٥٢٬٦٣٧٬٦٧٦

(٢٠٢٬٩٧٣)(٧١٥٬٣٥٩)(٨٧٢٬٠٩٤)٤٦٬٢٣٨

                   -                      -(٢٩٬٣٧٧)٢٩٬٣٧٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                   -(٥٥٬٨٢٦)٦٢٬٩٠٨(٧٬٠٨٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٣٤٬١٤١(٣٣٬٠٢٨)(١٬١١٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٣٨٬٦٥١)(١٬٣٠٩٬٤٥٧)١٬٣٤٨٬١٠٨-                   

٨٨٨٬٩٧٨(٢١٥٬٣٠٧)١٬٠٩٩٬٢٠١٥٬٠٨٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٬٧٤٦٬٢١١)(١٬٧٤٦٬٢١١)                     -                     -األرصدة المعدومة

                   -                      -                     -                     -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٬٣١٠٬٤٦٩١٬٤٥٦٬٩٩٠١٣٬٧٧٨٬٤٢٤١٦٬٥٤٥٬٨٨٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٦٩

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة:و - ٤

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٨٤٨٬٢٦٦١٥٬٧٣٠٬٣٤٥٣٬١٢٣٬٩٣٥                -١٬٠٥٨٬٩٣٣                -١٣٬٨٢٣٬١٤٦(ـ١ الى ٥ )

٤٬٢٢٢٬٤٥٠٢٬٠٠٣٬٠٤٥                -                -١٬٤٨٧٬٢٥٤                -٢٬٧٣٥٬١٩٦(ـ٦ الى ٧ )

١٬٢٠٥٬٩٧٣١٬٢٠٥٬٩٧٣٥٣٥٬٤٩٥                -                 -                -                  -(ـ٨ الى ١٠ )

٤٬٩٠٩٬٨٢٦٨٬٢٤٤٬٩٩٩٣٠٬٥١٤٬١٤٢٤٥٬٨٧٨٬٨٤٣                 -١٧٬٣٥٩٬٣١٧                  -غير مصنف

١٦٬٥٥٨٬٣٤٢١٧٬٣٥٩٬٣١٧٢٬٥٤٦٬١٨٧٤٬٩٠٩٬٨٢٦١٠٬٢٩٩٬٢٣٨٥١٬٦٧٢٬٩١٠٥١٬٥٤١٬٣١٨المجموع

الحركة على التسهيالت:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

٤٬١٩٣٬٨٢٤٣٢٬٢٩٥٬٥٥٩٧١٢٬٥٠٤٥٬٦٢٥٬٨٢٠٨٬٧١٣٬٦١١٥١٬٥٤١٬٣١٨إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٬٢٠٢٬٤٠٤١٬١٥٩٬٨٦٧٩٬٠٨١٬٢٥٣                -١٬٢٨٢٬٠٩٨٥٬٤٣٦٬٨٨٤األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١١٣٬١٠١)(٢٬١٦٢٬١٧٨)(٢٧٬٧٩٧)(٩٩٧٬٠٤٨)(١٬٠٦٢٬٥٢٧)(٤٬٣٦٢٬٦٥١)

                   -(٨٤٬٧٨٧)(٨٠٬٩٦٦)                -١٦٥٬٧٥٣                 -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(٢١٩٬٢٠٥)٢٢٠٬٥١٨                -(١٬٣١٣)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٣٤٦٬٨٨٠(٣١٧٬٥٧٥)                -(٢٩٬٣٠٥)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٬٥٠٢٬٥٤٥)١٬٥٢٩٬٨٦٤(٧٤٣٬٣٢٧)١٬٨٦١٬٤٨٠(١٨٬٣٤٦٬٠٨٣)١١٬١٩٥٬٥٢١التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٨٤٬٤٦٥)(٨٤٬٤٦٥)                 -                -                  -                 -األرصدة المعدومة

                   -                     -                 -                -                  -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٦٬٥٥٨٬٣٤٢١٧٬٣٥٩٬٣١٧٢٬٥٤٦٬١٨٧٤٬٩٠٩٬٨٢٦١٠٬٢٩٩٬٢٣٨٥١٬٦٧٢٬٩١٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

٦٬٨٩٩٬٥٠٦١٠٬٣٥٨٬٥٢٢٥٤٬٨٨٣٬٠٢٦                -٣٧٬٦٢٤٬٩٩٨                 -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٨٤٧٬٦٣٩٦٬٢٣٨٬٩٩٧١٬٩٤٥٬٦٤٢٧٢١٬٩٩٦٩٬٧٥٤٬٢٧٤األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

-                 (١٦٬٣٧٢٬٥٤٠)-                (١٬٥٧٣٬٢٦٩)(٢٬٤٩٦٬٤٤١)(٢٠٬٤٤٢٬٢٥٠)

                   -(٢٠٨٬٥٧٤)(٨٦٣٬٤٣١)                -٥٥٨٬٩٤٨٥١٣٬٠٥٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(١٢٧٬٦٤٩)٣٬٣١٠٬٣٦٥(٣٬١٨٢٬٧١٦)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٣٬٠٠٥٬٥٣٠(١٬٥٢٠٬٥٩٨)                -(١٬٤٨٤٬٩٣٢)                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٩٬١٧٦٬٤٧٥(٧٠٩٬٥٦٦)(٢٬٥٧٢٬٣٩٥)٢٬٧٨٧٬٢٣٧٨٬٩٥٨٬٦٩٥٧١٢٬٥٠٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٬٨٣٠٬٢٠٧)(١٬٨٣٠٬٢٠٧)                 -                -                  -                 -األرصدة المعدومة

                   -                     -                 -                -                  -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٬١٩٣٬٨٢٤٣٢٬٢٩٥٬٥٥٩٧١٢٬٥٠٤٥٬٦٢٥٬٨٢٠٨٬٧١٣٬٦١١٥١٬٥٤١٬٣١٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٧٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة
المجموع 
٢٠٢٠

المجموع 
٢٠١٩



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

٥٠٨٬٧٠٢٢٦٥٬٩٥٥٩٬٤٥٤٢٦٩٬٧٧١٤٬٥٧١٬٥٠٧٥٬٦٢٥٬٣٨٩رصيد بداية السنة

٢٠٬٨٥٩٦٧٬٤٤٠١٬٥٠١٢٥٥٬٢٦٦٢٬٠٣٤٬١٢٧٢٬٣٧٩٬١٩٣

(٤٩٩٬٥٩٠)(١٠٢٬٣١٣)(٧٩٬٣٥٨)(٩٢٠٬٣٦٤)(١٬٦٠١٬٦٢٥)

                 -(١٠٬٣٧٤)(٧٬٠٩٨)               -١٧٬٤٧٢              -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(١١٬١٢٧)١٥٬٨٣٣               -(٤٬٧٠٦)              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -٢١٬٦٤٣(٢٠٬١٠٠)               -(١٬٥٤٣)              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

١٨٢٬٣٧٠(١٥٥٬٦٧٢)               -(٢٩٬٠١٨)٢٬٣٢٠-                 

١١٬٣٨٩٥٬٦٠٦٩٢٧٬٦٥٠٩٠٤٬٥٤٢(٤٤٬٩٩٧)٤٬٨٩٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٣٥٬٠٩٦)(٣٥٬٠٩٦)               -               -               -              -األرصدة المعدومة

                 -                 -               -               -               -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٧٬١٨٥١٦٨٬٢٩٠٢٢٬٣٤٤٢٨٤٬٢٤٨٦٬٧٦٠٬٣٣٦٧٬٢٧٢٬٤٠٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠١٩

٣٦٢٬٦٢١٥٬٢٧٣٬٣٥٥٦٬٢٧٤٬٤٠٦               -٦٣٨٬٤٣٠              -رصيد بداية السنة

٨٩٢١٬٣٦٠٬٧٨٢٥٩٨٬٣٥١٦٨٦٬٢٧١٢٬٦٤٦٬٢٩٦

-              (٢٢٦٬١٩٣)-               (٢٠٦٬٨٤٩)(١٬٢٠٨٬٧٣٢)(١٬٦٤١٬٧٧٤)

                 -(١٣٧٬٦١٣)(٣٥٬٨٥٢)               -١٦٬٠٢١١٥٧٬٤٤٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(٢٩٬٩٦٥)١٥٠٬٢٥٠               -(١٢٠٬٢٨٥)              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -١٩٨٬١٠١(١٥٩٬٥٣١)               -(٣٨٬٥٧٠)              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٢٬١٦٧)(٦٦١٬٤٨٨)١٬٠٥٥٬٨٨٣(٣٩١٬٦٨٢)٩٬٤٥٤-                 

(٦٩٢٬٤٤٠)(٣٠٤٬٦٩٤)(٤٧٬٥٣٧)               -(٨٤٤٬١٦٥)٥٠٣٬٩٥٦التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٩٦١٬٠٩٩)(٩٦١٬٠٩٩)               -               -               -              -األرصدة المعدومة

                 -                 -               -               -               -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٠٨٬٧٠٢٢٦٥٬٩٥٥٩٬٤٥٤٢٦٩٬٧٧١٤٬٥٧١٬٥٠٧٥٬٦٢٥٬٣٨٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٧١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized) خالل السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة والقطاع العام:و - ٥

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠٩٬٥٢٣٬٩٨٢              -              -             -              -٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠(ـ١ الى ٥ )

               -                -              -              -             -              -                       -(ـ٦ الى ٧ )

               -                -              -              -             -              -                       -(ـ٨ الى ١٠ )

               -                -              -              -             -              -                       -غير مصنف

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠٩٬٥٢٣٬٩٨٢               -               -              -                -٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠المجموع

الحركة على التسهيالت:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

٩٬٥٢٣٬٩٨٢                 -               -               -              -٩٬٥٢٣٬٩٨٢إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٢٩٬٠٧٣٬٢٩٨                 -               -               -              -٢٩٬٠٧٣٬٢٩٨األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(Repaid/ derecognized) (١١٬٩٩٠)                 -               -               -              -(١١٬٩٩٠)األرصدة المسددة

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                 -                 -               -               -              -                -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -                 -               -               -              -                -األرصدة المعدومة

                 -                 -               -               -              -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠                 -               -               -              -٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠١٩

٧٬٥٤٣٬٩٨٩                 -               -               -٧٬٥٣٧٬١٠٩٦٬٨٨٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٬٩٧٩٬٩٩٣                 -               -               -١٬٩٧٤٬٨٨١٥٬١١٢األرصدة الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة-                -              -               -               -                 -                 

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -                 -               -               -              -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                 -                 -               -               -(١١٬٩٩٢)١١٬٩٩٢التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -                 -               -               -              -                -األرصدة المعدومة

                 -                 -               -               -              -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٩٬٥٢٣٬٩٨٢                 -               -               -              -٩٬٥٢٣٬٩٨٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

لم يقم البنك باحتساب وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيــالت االئتمانيــة الممنوحة للحكومة األردنية و/ أو بكفالتها وذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي*
األردني المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٧٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة
المجموع 
٢٠٢٠

المجموع 
٢٠١٩



تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي، علماً بأن كافة هذه التسهيالت ممنوحة لجهات داخل المملكة:

مالي 

صناعة وتعدين

تجارة 

عقارات

انشاءات 

زراعة

سياحة ومطاعم ومرافق عامة

أسهم

حكومة وقطاع عام

أفراد

               -أخرى

المجموع

ممتلكات ومعدات - بالصافي(١١)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مباني *أراضي *

معدات وأجهزة 
وسائط نقلوأثاث وديكورات

أجهزة الحاسب 
المجموعاآللي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠٢٠

الكلفـــة:

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٦٬٠٠٢٬٣٣٢١٦٬٨٨٧٬٥٩٩٥٨٦٬٣٢٢٢٬٩٥٨٬٤٤٣٤٦٬٧٨٣٬٧٦٢الرصيد في بداية السنة

٥٦٢٬٩٥١٨٦٧٬٤٩١               -٣٠٤٬٥٤٠               -               -إضافات

(٨٬٤٩٨)(٤٬٢٤٦)               -(٤٬٢٥٢)               -               -استبعادات

-               -               ٩٩٬٩٩٨٤٧٢٬٣٩٦               -٣٧٢٬٣٩٨

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٦٬٠٠٢٬٣٣٢١٧٬٥٦٠٬٢٨٥٥٨٦٬٣٢٢٣٬٦١٧٬١٤٦٤٨٬١١٥٬١٥١الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:

٢٬٨١٦٬٦٠٣١٢٬٠٤٤٬٧٨٣٣١٥٬٨٢٦٢٬٥٥٣٬١١٧١٧٬٧٣٠٬٣٢٩               -الرصيد في بداية السنة

٣٦٧٬٢٢٥٩٦٦٬١٠٤٦٨٬٩٨٢٢٠٥٬١٨٤١٬٦٠٧٬٤٩٥               -اضافات

(٧٬٤٩١)(٤٬٢٣٨)               -(٣٬٢٥٣)               -               -استبعادات

٣٬١٨٣٬٨٢٨١٣٬٠٠٧٬٦٣٤٣٨٤٬٨٠٨٢٬٧٥٤٬٠٦٣١٩٬٣٣٠٬٣٣٣               -الرصيد في نهاية السنة

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٢٬٨١٨٬٥٠٤٤٬٥٥٢٬٦٥١٢٠١٬٥١٤٨٦٣٬٠٨٣٢٨٬٧٨٤٬٨١٨

-               -               ٢٤٥٬٣٢٣               -               -٢٤٥٬٣٢٣

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٢٬٨١٨٬٥٠٤٤٬٧٩٧٬٩٧٤٢٠١٬٥١٤٨٦٣٬٠٨٣٢٩٬٠٣٠٬١٤١صافي الممتلكات والمعدات

١٠٠٬٢٠٥٬٢٨١

٩٬٥٥٩٬٢٥٤

٩٬٥٢٣٬٩٨٢

١٦٤٬٦٠٨٬٩٩٣

١٠٠٬٧١٠

٢٠٧٬٩١٦٬٣٤٧

٧٣

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات في 
نهاية السنة

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع 
تحت التنفيذ

٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢ ٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩

تحويالت من دفعات على شراء ممتلكات ومعدات 
ومشاريع تحت التنفيذ

٩٥٬٩٢١٬٩١٤

١٢٣٬٤٤١٬٠٦٤

١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠

٥٠٬٧٨٩٬٠٦٠

٢٨٩٬١٠٧

٩٩٬٣٤٠٬٤٧٣

٧٬٦٢٣٬٩٩٢

دينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٩ ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

٢١٬٧٨٨٬٤١٨ ١٦٬٤٠٤٬٧٤٥

٩٠٬٠٣٠٬٧٨٠

١٢٨٬٠٧٥٬٧٦٤

١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣

٥٠٬٤٢٦٬٥٠٥

٢٦١٬٠٩٢



مباني *أراضي *

معدات وأجهزة 
وسائط نقلوأثاث وديكورات

أجهزة الحاسب 
المجموعاآللي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٢٠١٩

الكلفـــة:

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٥٬٩٨٩٬٧٧٣١٥٬٦٧٥٬٥٢٨٥١٠٬٨٨٤٢٬٧٣٥٬٨٨٤٤٥٬٢٦١٬١٣٥الرصيد في بداية السنة
١٢٬٥٥٩٧٠٧٬٩٩٩١٣٠٬٤٨٦٢٢٢٬٥٥٩١٬٠٧٣٬٦٠٣                -إضافات

(١١٥٬٢٠٧)               -(٥٥٬٠٤٨)(٦٠٬١٥٩)                -                -استبعادات

-                -                ٥٦٤٬٢٣١               -              -٥٦٤٬٢٣١
١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٦٬٠٠٢٬٣٣٢١٦٬٨٨٧٬٥٩٩٥٨٦٬٣٢٢٢٬٩٥٨٬٤٤٣٤٦٬٧٨٣٬٧٦٢الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم:

٢٬٣٧٥٬٥٢٢١١٬٠٨٤٬٩١٦٢٨٩٬٦٨٩٢٬٣٢٩٬١١٠١٦٬٠٧٩٬٢٣٧                -الرصيد في بداية السنة
٤٤١٬٠٨١١٬٠٠٢٬٧٨٠٦٨٬٦٧٢٢٢٤٬٠٠٧١٬٧٣٦٬٥٤٠                -اضافات

(٨٥٬٤٤٨)               -(٤٢٬٥٣٥)(٤٢٬٩١٣)                -                -استبعادات
٢٬٨١٦٬٦٠٣١٢٬٠٤٤٬٧٨٣٣١٥٬٨٢٦٢٬٥٥٣٬١١٧١٧٬٧٣٠٬٣٢٩                -الرصيد في نهاية السنة

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬١٨٥٬٧٢٩٤٬٨٤٢٬٨١٦٢٧٠٬٤٩٦٤٠٥٬٣٢٦٢٩٬٠٥٣٬٤٣٣

-                -                ٩٩٬٩٩٨٤٧٢٬٣٩٦              -٣٧٢٬٣٩٨

١٠٬٣٤٩٬٠٦٦١٣٬١٨٥٬٧٢٩٥٬٢١٥٬٢١٤٢٧٠٬٤٩٦٥٠٥٬٣٢٤٢٩٬٥٢٥٬٨٢٩صافي الممتلكات والمعدات

-

*

موجودات غير ملموسة(١٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠١٩

دفعات مقدمة 
لشراء أنظمة

أنظمة حاسوب 
المجمــوعالشهرة **وبرامـــج

موجودات غير 
ملموسة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

٢٢١٬٧٤٤٩٦٣٬٢٧٨١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٦١٥٬٦٢٠٢٬٦٣٠٬٨٥٠الرصيد في بداية السنة

٥٤٠٬٤٠٨٤٦٠٬٧٧٦                 -٢١٩٬٣٤٥٣٢١٬٠٦٣إضافات *

ينزل:

               -              -                 -                -                -استبعادات

٣٨٩٬٩٣٥٤٧٦٬٠٠٦                 -٣٨٩٬٩٣٥                -اإلطفاء للسنة

               -              -                 -٦٦٬٧٥٣(٦٦٬٧٥٣)تحويالت

٣٧٤٬٣٣٦٩٦١٬١٥٩١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٧٦٦٬٠٩٣٢٬٦١٥٬٦٢٠الرصيد في نهاية السنة

تحويالت من دفعات على شراء ممتلكات 
ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ

٧٤

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
في نهاية السنة

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات 
ومشاريع تحت التنفيذ

غ ١١٫٠٨٧٫٦١٤ انون األول ٢٠٢٠ وذلك قيمة موجودات مستهلكة بالكامل مقابل مبل ي ٣١ ك ا ف ار كم غ ١٢٫٧٣٦٫٨٣٠ دين دات مبل ات والمع تتضمن الممتلك

دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩ لصالح الشركة المتخصصة ا ف ة ٧٫٢٧٢٫٢٠٧ دينار كم ة بقيم اني مرهون ي ومب د أراض ذا البن يتضمن ه

ي ٣١ كانون غ ٣٫٢٢٦٫٢٠١ دينار كما ف ة) بمبل ركة تابع داد (ش لة اإلم ل سلس تثماري لتموي وح لشركة االس ي ممن أجير تمويل رض ت ل ق ي مقاب أجير التمويل للت

األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٫٧٠٤٫٣٢٠ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠



دفعات مقدمة 
المجمــوعالشهرة **لشراء أنظمة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

٢٦٩٬٨١٢١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٦٣٠٬٨٥٠الرصيد في بداية السنة

٤٦٠٬٧٧٦                -١٥٦٬٨٢٧إضافات *

ينزل:

                  -                -              -استبعادات

٤٧٦٬٠٠٦                -              -اإلطفاء للسنة

                  -                -(٢٠٤٬٨٩٥)تحويالت

٢٢١٬٧٤٤١٬٤٣٠٬٥٩٨٢٬٦١٥٬٦٢٠الرصيد في نهاية السنة

تمثل اإلضافات على أنظمة الحاسوب والبرامج المبالغ المدفوعة لشراء وتطوير األنظمة والبرامج البنكية.*

**

هذا وقد تم إجراء اختبار تدني لقيمة الشهرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ وكانت نتيجته عدم وجود تدني في قيمة الشهرة.

موجودات أخرى(١٣)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

فوائد وإيرادات برسم القبض

 ً مصروفات مدفوعة مقدما

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة *

تأمينات مستردة

شيكات مقاصة

أرصدة عائدة لعمليات غير نظامية - بالصافي **

سحوبات مشتراة

أخرى

المجموع

تمالكها،* اريخ اس ن ت نتين م الل س الء خ ى العم تحقة عل ديون مس اء ل ك وف ا للبن بموجب قانون البنوك يتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكيته

ى. وتظهر هذه العقارات بالصافي بعد تنزيل أي تدني من د أقص اليتين كح نتين متت وللبنك المركزي األردني في حاالت استثنائية أن يمدد هذه المدة لس

قيمتها.

٧٥

٤٤٬٤٧٥٬٤٦٠ ٤٣٬٤٠٥٬٦٧٣

٦٠٦٬٦٢٣

٨٢٬١٩٨

١٬٠٣٩٬٢٠٠

٩٢٠٬٨٨٩

٥٬٥٦٠٬١٨٩

١٬٠٣٩٬٢٠٠

بته ١٠٠٪ من شركة التسهيالت ا نس ك م تي تمل ة (وال اهمة العام ة المس ة األردني هيالت التجاري ن شركة التس بته ٩٤٫٧٪ م ا نس ك م ك البن ن تمل ة م ناتج

ي) من خالل الشركة التابعة (شركة تمكين للتأجير التمويلي) خالل عام ٢٠١٦ وذلك من خالل شراء ١٥٫٣٩٠٫٣٨٥ سهم بقيمة أجير التمويل ة للت التجاري

ك د التمل ا عن تحوذ عليه ول المس افي األص ة لص ة العادل ت القيم ار وبلغ تثمار ٢٠٫٧٧٤٫٦٢٠ دين ة االس ت كلف ث بلغ هم، حي ل س ار لك غ دين مية تبل اس

١٩٫٣٤٤٫٠٢٢ دينار مما نتج عنه شهرة بمبلغ ١٫٤٣٠٫٥٩٨ دينار.

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

٦٤٬٦٧٠٬٤٢٣

دينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٩

٢٬٩٢٦٬٥٨٤

١٬٣٩٥٬٠٧٨

٩٥٥٬٠٥٩

٥٤٬٠١٨

٩٬١٩٥٬٩٢٤

٥٬٦٩٨٬٨٨٧

٥٦٬٥٩٣٬٨٦٠

٢٬٩٠٦٬٢١١

١٬٠٠٣٬٠٩٠

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

أنظمة حاسوب 
وبرامـــج

دينــــــــــــــــار

٩٣٠٬٤٤٠

٩٦٣٬٢٧٨

٣٠٣٬٩٤٩

-                     

٤٧٦٬٠٠٦

٢٠٤٬٨٩٥



فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

الرصيد في بداية السنة

إضافات

إستبعادات

رصيد نهاية السنة 

يمثل هذا البند صافي الرصيد العائد لعمليات غير نظامية، بعد أن تم طرح المخصص المعد مقابلها كما يلي:**

الرصيد العائد لعمليات غير نظامية

ينزل: المخصص المعد مقابل هذا الرصيد

ينزل: المتحصل من شركة التأمين

الرصيد في نهاية السنة

٣٬٥٥٠

١٦٢٬٦٦٩

-                                

(٢٤١٬١٨٨)

٤٣٬٤٠٥٬٦٧٣٤٤٬٤٧٥٬٤٦٠

١٬٠٣٩٬٢٠٠

١٢٬٩٧٤٬٧٠٠

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠

١٬٥٠٠٬٠٠٠

١٬٠٣٩٬٢٠٠

٤١٬٦١٧٬٢٩٩

٤٬٢٦١٬٥٥٨

(١٬٥٦٩٬٦١٦)

٤٤٬٤٧٥٬٤٦٠

١٬٩٨٥٬٠٧٨

(٢٬٨١٣٬٦٧٧)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

الغ دان مب ام ٢٠١٢ لعمليات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسسات مصرفية أخرى أدت إلى فق الل ع ك خ رض البن تع

ة راءات الرقاب ى إج ايلهم عل ك بتح ي البن ض موظف ن بع ؤ بي ي ١٢٫٩ مليون دينار تعود بشكل أساسي إلى احتمالية وجود تواط درت بحوال ق

غ ١٠٫٤ مليون دينار كما في ٣١ كانون ص بمبل داخلي. تم أخذ االجراءات القانونية الالزمة من قبل إدارة البنك وتم رصد مخص بط ال والض

ن تردة م الغ المس انون األول ٢٠١٩ بعد استبعاد المبالغ المتوقع استردادها من الموجودات المتحفظ عليها، وطرح المب األول ٢٠٢٠ و٣١ ك

دعي ة ١٫٥ مليون دينار، علماً بأن القضية منظورة حاليا أمام محكمة جنايات عّمان، حيث انتهت اإلجراءات من أمام الم أمين بقيم ركة الت ش

العام.

٧٦

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

١٢٬٩٧٤٬٧٠٠

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠

١٬٥٠٠٬٠٠٠

المستخدم من مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكيتها 
للبنك

مسترد من مخصص العقارات المستملكة وفقًا لتعليمات البنك 
المركزي األردني

٣١ كانون األول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار



عقود اإليجار التشغيلية(١٤)

حق استخدام أصول مستأجرةأ -

الرصيد في بداية السنة

يضاف:

          -حق استخدام أصول مستأجرة خالل السنة

يطرح:

االستهالكات خالل السنة

          -أثر إلغاء عقود إيجار تشغيلية

الرصيد في نهاية السنة

إلتزامات عقود تأجير تشغيليب -

الرصيد في بداية السنة

يضاف:

          -إلتزامات عقود تأجير تشغيلي خالل السنة

مصروف الفائدة خالل السنة

يطرح:

اإللتزامات المسددة خالل السنة

          -أثر إلغاء عقود إيجار تشغيلية

الرصيد في نهاية السنة

منها:

٣٬٦١١٬٨٥٢٤٬٣١٩٬٨٣٢المجموع

٧٧

إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تقل 
٦٦٦٬٥٦٣٦٨٨٬٤٣٢من سنة

إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تزيد 
٢٬٩٤٥٬٢٨٩٣٬٦٣١٬٤٠٠عن سنة

٤٬٣١٩٬٨٣٢٥٬١٥٨٬٤٧٣

٣٤١٬٨٠١

٢١٣٬٨٦٠٢٥٨٬٧٧٢

(٩٦٩٬٣٤٧)(١٬٠٩٧٬٤١٣)

(٢٩٤٬٢٩٤)

٣٬٦١١٬٨٥٢٤٬٣١٩٬٨٣٢

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٤١٬٨٠١

(٩٥٩٬٢٣٦)(٩٦٤٬٣٤٦)

(٣٠٢٬٣٠٦)

٥٬١٠٢٬١٥١٦٬٠٢١٬٨٩٢

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٬٠٢١٬٨٩٢٦٬٩٨٦٬٢٣٨



ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية(١٥)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٩٬٦٧١٤٬٧٣٣٬٠٢٤٤٬٧٦٢٬٦٩٥٢٩٬٦٧١١٬٩٦٧٬٤٩١١٬٩٩٧٬١٦٢حسابات جارية وتحت الطلب

٢٧٬٢٤٠٢٥٬٧٠٠٬٠٠٠٢٥٬٧٢٧٬٢٤٠٢٦٬٤٠٢١٠٬٩٠٠٬٠٠٠١٠٬٩٢٦٬٤٠٢ودائع ألجل وخاضعة إلشعار*

٥٦٬٩١١٣٠٬٤٣٣٬٠٢٤٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥٥٦٬٠٧٣١٢٬٨٦٧٬٤٩١١٢٬٩٢٣٬٥٦٤المجموع

ال يشمل هذا البند أي مبلغ يستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.*

ودائع عمالء(١٦)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

شركات كبرىأفراد
مؤسسات صغيرة 

ومتوسطة
الحكومة والقطاع 

المجموعالعام

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٨٣٬٩٦٢٬٤١١٦٩٬٤٢٥٬٧٣٧١٢٬٨٩٥٬٠٠٢٢٬٥٧٥٬٦٦٦١٦٨٬٨٥٨٬٨١٦حسابات جارية وتحت الطلب

٣٩٬٦٩٦٬٦٠٦                 -٣٧٬٤٧٨٬٨٢٧٢٬١٩٥٬٥٦٧٢٢٬٢١٢ودائع التوفير

٣٤٤٬١٠٤٬٥٥٣١٦٥٬١١٥٬٨٦١١١٬٠٦١٬٤٦٦٣٧٬٩٧٧٬٣٢١٥٥٨٬٢٥٩٬٢٠١ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٦٥٬٥٤٥٬٧٩١٢٣٦٬٧٣٧٬١٦٥٢٣٬٩٧٨٬٦٨٠٤٠٬٥٥٢٬٩٨٧٧٦٦٬٨١٤٬٦٢٣المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٩

٧٧٬٨٠٠٬٥٦٣٥٣٬٤٣٩٬٧٩٦١١٬٠٢٩٬٩٢٩٥٬٥٠٨٬٨٨٨١٤٧٬٧٧٩٬١٧٦حسابات جارية وتحت الطلب

٣٤٬٤٥٨٬٥٦٣                 -٣٢٬٨١٩٬٠١٢١٬٦٣٥٬٩٢٥٣٬٦٢٦ودائع التوفير

٣٥٣٬٤٩١٬٧٧٧١٧٩٬١٢٨٬٦١٢١٢٬٥٨٤٬٨٢٥٣٧٬٣٣١٬٩١٤٥٨٢٬٥٣٧٬١٢٨ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٦٤٬١١١٬٣٥٢٢٣٤٬٢٠٤٬٣٣٣٢٣٬٦١٨٬٣٨٠٤٢٬٨٤٠٬٨٠٢٧٦٤٬٧٧٤٬٨٦٧المجموع

-

-

-

-

ل ون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ كانــــــ ا ف ع كم الي الودائ ن إجم بته ٥٫٣٪ م ا نس ار أي م ام ٤٠٫٥٥٢٫٩٨٧ دين اع الع ة والقط ع الحكوم ت ودائ بلغ

٤٢٫٨٤٠٫٨٠٢ دينار أي ما نسبته ٥٫٦٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

٣١ كانــون األول ٣١٢٠١٩ كانــون األول ٢٠٢٠

٧٨

ي ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢٠ مقابل ا ف ع كم الي الودائ بته ٢٥٫٥٪ من إجم ا نس ار أي م د ١٩٥٫٥٨٠٫٩٦٠ دين ى فوائ تي ال تتقاض ع ال ة الودائ بلغت قيم

١٧٠٫٧١٩٫٩٧٣ دينار أي ما نسبته ٢٢٫٣٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

حب)ـ١٤٫٥٢٤٫٢٩٩ دينار  كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢٠ أي ما نسبته ١٫٩٪ مقابل ٨٫٢٠٥٫٥٧١ دينار وزة (مقيدة الس ع المحج ة الودائ بلغت قيم

أي ما نسبته ١٫١٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

بلغت قيمة الودائع الجامدة ١٠٫١٨٥٫٣٧٠ دينار كما في ٣١ كانــــــون االول ٢٠٢٠ مقابل ٥٫٧٤٧٫١٨٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.



تأمينات نقديــة(١٧)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٥٬٥٣٨٬١٨٣١٩٬٧٨٤٬٠١١تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

٢٠٬١٠٦٬٨٥٦١٨٬١٦٥٬٩١٣تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

٥٬٧٥٠٥٬٧٥٠تأمينات أخرى

٣٥٬٦٥٠٬٧٨٩٣٧٬٩٥٥٬٦٧٤المجموع

أموال مقترضة(١٨)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

المتبقيةالكلية
دينـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠٢٠

صفر  إلى ١٫٠٪كمبياالتشهري١١٬٣٢٤٬٩٦٣١٬٤٧٠١٬٤١٦اقتراض من البنك المركزي األردني

١٤٣٬٧٠٢٬٨٤٤٥٢١٣٥١اقتراض من بنوك / مؤسسات محلية
شهرية وربع سنوية ونصف 

سنوية وعند االستحقاق

تأمينات نقدية / سندات 
رهن عقاري / رهن 
معدات وممتلكات / 

كمبياالت

٤٫٥٪ إلى ٦٫٥٪

١١٬٧٦٩٬٤٠٠٢١١٨اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية وعند 

االستحقاق
١٫٨٦٪ إلى ٥٪- *

١٦٦٬٧٩٧٬٢٠٧المجموع 

٣١ كانون األول ٢٠١٩

١٪ إلى ١٫٧٥٪كمبياالتشهري٣٬١٣١٬٩٣٤١٥٠١١٠اقتراض من البنك المركزي األردني

١١٦٬٦٢١٬٧٩٨٤٣٥٢٦٠اقتراض من بنوك / مؤسسات محلية
شهرية وربع سنوية ونصف 

سنوية وعند االستحقاق

تأمينات نقدية / سندات 
رهن عقاري / رهن 
معدات وممتلكات / 

كمبياالت

٥ ٪ إلى ٧٫٥٪

١٠٬٤٢٢٬٣٠٠٢٠١٨اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية وعند 

االستحقاق
* -

٣٫٥٢ ٪ إلى 
٪٧٫٢

١٣٠٬١٧٦٬٠٣٢المجموع 

٧٩

الضماناتدورية استحقاق األقساطالمبلغ
سعر فائدة 
اإلقتراض

عدد األقساط



-

-

-

-

-

-

-

يوجد كتاب تطمين صادر عن البنك.*

ا ة وقيمته ة األردني هيالت التجاري ركة التس ي ش ي ف أجير التمويل ود الت يط وعق م التقس مانات ذم ن ض زًءا م إن ج

روض دة الق ل أرص مانات مقاب ة كض االت) مودع يكات وكمبي انون األول ٢٠٢٠ (ش ي ٣١ ك ا ف ار كم ١٫٢٥٣٫٣٠٢ دين

هيالت ركة التس ن ش ل م انون األول ٢٠١٩ لك ي ٣١ ك ا ف ار كم غ ١١٫٤٩٣٫٢٨٣ دين ل مبل ركة مقاب ة للش وك الدائن والبن

التجارية األردنية وشركة بندار للتجارة واالستثمار.

٨٠

ة ١١٫٣٢٤٫٩٦٣ دينار مبالغ مقترضة إلعادة تمويل قروض ي والبالغ ركزي األردن تمثل األموال المقترضة من البنك الم

طة غيرة والمتوس ركات الص دعم الش ي ل ركزي األردن ك الم امج البن ل وبرن طة األج ل متوس رامج تموي من ب الء ض عم

لمواجهة أزمة كورونا، وقد تم إعادة إقراضها بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي ٣٫٢٩٪.

ة ة أزم طة لمواجه غيرة والمتوس ركات الص دعم الش ي ل ركزي األردن ك الم امج البن ن برن تفيدين م الء المس دد العم يبلغ ع

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠، حيث تستحق القروض خالل مدة ٤٢ شهر من تاريخ المنح متضمنًا ا ف ا ٤٢ عميل كم كورون

فترة السماح حسب متطلبات البرنامج.

اري غ ١٠٨٫٢٠٢٫٨٤٤ دينار والمتمثل في حسابات ج ة بمبل وك محلي ن بن ة م الغ مقترض ة مب وال المقترض من األم تتض

ة (شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد وشركة تمكين للتأجير التمويلي ركات التابع مدين وقروض دوارة ممنوحة للش

وشركة التسهيالت التجارية األردنية وشركة بندار للتجارة واالستثمار).

ة اري بقيم رهن العق ل ال ادة تموي ة إلع ركة األردني ن الش تمثل األموال المقترضة من المؤسسات المحلية مبالغ مقترضة م

كنية روض س ل ق ادة تموي م إع د ت انون األول ٢٠١٩، وق انون األول ٢٠٢٠ و٣١ ك ي ٣١ ك ا ف ار كم ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠ دين

بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي ٦٫٢٥٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٧٫٩٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ة غيرة والمتناهي اريع الص ل المش ند لتموي ندوق س ن ص ة م الغ مقترض ة مب ن مؤسسات خارجي تمثل األموال المقترضة م

ة (شركة التسهيالت ادل ١١٫٧٦٩٫٤٠٠ دينار للبنك والشركة التابع ا يع ريكي أي م ون دوالر أم ة ١٦٫٦ ملي غر بقيم الص

ادل ١٠٫٤٢٢٫٣٠٠ ا يع ريكي أي م ون دوالر أم ل ١٤٫٧ ملي انون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ ك ا ف ة) كم ة األردني التجاري

ة) كما في ة األردني هيالت التجاري ركة التس داد وش لة اإلم ة (شركة االستثماري لتمويل سلس ركات التابع ك والش ار للبن دين

٣١ كانون األول ٢٠١٩.

يرة ٩٨٫٥٦٧٫٥٠٨ دينار دة المتغ روض ذات الفائ غ الق ة ٦٨٫٢٢٩٫٦٩٩ دينار وتبل دة الثابت روض ذات الفائ ة الق غ قيم تبل

غ ٦٩٫٩٦٨٫٨٣٦ دينار وقروض ذات فائدة متغيرة انون األول ٢٠٢٠، مقابل قروض ذات فائدة ثابتة بمبل ي ٣١  ك ا ف كم

بمبلغ ٦٠٫٢٠٧٫١٩٦ دينار  كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.



أسناد قرض(١٩)

يمثل هذا البند اسناد قرض صادرة عن الشركات التابعة كما يلي:

الشركة التابعة
قيمة األسناد
سعر الفائدةالمصدرة

األقساط
الكلية

األقساط
تاريخ االستحقاقتاريخ االصدارالضماناتدورية استحقاق األقساطالمتبقية

دينـــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

١٨ أيلول ٢٠٢٠٢١ آب ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٧ حزيران ٣٢٠٢١ تموز ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪١٬٣٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

١٠ حزيران ١٦٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٨٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢ كانون األول ٢٢٠٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٢٬١١٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

١١٬٤١٠٬٠٠٠المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٩

٣ أيار ٢٠٢٠ ١٠ أيار ٢٠١٩ كمبياالتدفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٧٫٢٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

٢٥ حزيران ١٢٠٢٠ تموز ٢٠١٩كتاب تطميندفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٧٫٢٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٩ آذار ٥٢٠٢٠ نيسان ٢٠١٩ كمبياالتدفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٧١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

٣٠٪ في السنة الثالثة والرابعة ١٠٫٩٢٣١٪ *١٬٢٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار
و٤٠٪ في السنة الخامسة

١٠ آذار ١٠٢٠٢٠ آذار ٢٠١٥كمبياالت

٢١ حزيران ٢٨٢٠٢٠ حزيران ٢٠١٩ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٧١١٪٤٬٦٥٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

١٤٬٨٥٠٬٠٠٠المجموع

*

٨١

امش ا ه افًا إليه رجع مض وك الم دى بن الء ل ل العم راض ألفض دة اإلق دل سعر فائ ب مع ة حس ترة المتبقي هر للف تة أش ل س يرة ك نتين ومتغ نويًا ألول س دة ٨٫٩٪ س اريخ ١٠ آذار ٢٠١٥ بسعر فائ ناد بت دار االس م إص ت

مخاطر١٪ وقد تم تسديده خالل الربع األول من العام ٢٠٢٠.



مخصصات متنوعة(٢٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيد بداية
السنة

المكون خالل 
السنة

المستخدم 
خالل السنة

ما تم رده 
رصيد نهاية السنةلإليرادات

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

                -٢١٬١٨٧١٬٥٦٠              -٢٢٬٧٤٧مخصص تعويض نهاية الخدمة

٦٣٢٬٣٦١             -٩٢٨٬٦٨١٤٣٠٬٤٠٤٧٢٦٬٧٢٤
٧١٬١٠٤٧٣٬٠٠٠٥٬٩٥٤٤٬٨٤٥١٣٣٬٣٠٥أخرى

١٬٠٢٢٬٥٣٢٥٠٣٬٤٠٤٧٥٣٬٨٦٥٦٬٤٠٥٧٦٥٬٦٦٦المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٩

٢٢٬٧٤٧             -             -١٨٬٦٠٧٤٬١٤٠مخصص تعويض نهاية الخدمة

٨١٬٤٥٥٨٦٣٬٣٠٧١٥٬٦٤٥٤٣٦٩٢٨٬٦٨١
٧١٬١٠٤             -٣٧٬٥٤٨٥٦٬١٥٤٢٢٬٥٩٨أخرى

١٣٧٬٦١٠٩٢٣٬٦٠١٣٨٬٢٤٣٤٣٦١٬٠٢٢٬٥٣٢المجموع

ضريبة الدخل(٢١)

 مخصص ضريبة الدخلأ)

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

رصيد بداية السنة

إجمالي ضريبة الدخل المدفوعة

ضريبة الدخل للسنة

رصيد نهاية السنة

يتم احتساب ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين النافذة والمعايير الدولية للقارير المالية.

(١١٣٬٨٢٠)

٨٢

٧٬١٣١٬٨٢٥

٦٬١٨٩٬٢٨٤٥٬٨١٤٬٥٦٠

٧٬٤٧١٬٩٥٤

٣٤٬٥٣٤
ضريبة (مسترد من) ضريبة دخل 

سنوات سابقة

مخصص القضايا المقامة ضد البنك 
وشركاته التابعة (إيضاح ٤٩)

مخصص القضايا المقامة ضد البنك 
وشركاته التابعة (إيضاح ٤٩)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

(٧٬١٣١٬٧٦٤)(٥٬٨٨٣٬١٦٠)

٣١ كانون األول ٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٬٨١٤٬٥٦٠٤٬٦٧٩٬٧١٥



تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي:

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

ضريبة (مسترد من) ضريبة دخل سنوات سابقة

موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

              -(إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة)

٣٨٪ وللشركات التابعة ٢٨٪.- تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية في األردن للبنك (الشركة األم) ـ

الوضع الضريبي للبنك:

-

-

قام البنك بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

الوضع الضريبي لشركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة):

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

٨٣

دخل ريبة ال رة ض م دائ م تق ا ول دد قانونً د المح ي الموع ول وف ب األص ام ٢٠١٨ حس ك للع ريبي للبن رار الض ديم اإلق م تق ت

والمبيعات بتدقيقه حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

تى ٣١ كانون األول ريبية ح ات الض ة االلتزام ة لتغطي أخوذه كافي ات الم إن المخصص في رأي اإلدارة والمستشار الضريبي ف

.٢٠٢٠

اريخ ٥ حزيران ٢٠٠٦ حتى نهاية عام يس بت ذ التأس ترة من ات للف دّخل والمبيع ريبة ال رة ض ع دائ ة م ة نهائي تم إجراء مخالص

.٢٠١٨

تى ٣١ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض في رأي إدارة الشركة والمستش

كانون األول ٢٠٢٠.

م ة ويت ارير المالي ة للتق ايير الدولي وانين والمع ة والق ا لألنظم دخل وفقً ريبة ال ة ض ن نفق ها م ا يخص ة بم يتم تحميل الفترة المالي

احتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم.

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

٦٬٨١٠٬٥١٩

٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

١٬٨٦١٬٠٦٧

(٣٬٢٩٢٬١٦٤) (٧٬٧٤٦٬٨٦٩)

٣٤٬٥٣٤

(١١١٬٥٠٣)

٧٬٤٧١٬٩٥٤٧٬١٣١٬٨٢٥

(٤٦٬٨١٠)

٣٬١٢٩٬١٧١ ٢٬١٠١٬٤٤٨



الوضع الضريبي لشركة تمكين للتأجير التمويلي (شركة تابعة):

-

-

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

-

الوضع الضريبي لشركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):

-

-

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

-

-

دخل ريبة ال رة ض قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونًا، وقد قامت دائ

رارات ديم االق م تق انون األول ٢٠١٧، وت تى ٣١ ك ات ح ى المبيع ة عل ريبة العام رارات الض دقيق إق ات بت والمبيع

الالحقة في الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

٨٤

اريخ ٣١ تشرين األول ٢٠٠٦ وحتى ٣١ كانون األول يس بت لم تقم الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي للفترة منذ التأس
٢٠٠٩ كونها لم تمارس نشاطها في تلك السنوات.

ذ ٢٠١١ وحتى نوية) لألعوام من دخل الس ريبة ال وفات ض نوية (كش دخل الس ريبة ال رارات ض ديم إق ركة بتق ت الش قام

ل ن قب ا م ا جميعً م قبوله ٢٠١٤ ضمن المدة القانونية وقامت بتسديد كافة االلتزامات المعلنة ضمن المدة القانونية وقد ت

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكما هي وبدون إجراء أية تعديالت عليه.

د ي الموع ة ف رارات الالحق ديم االق م تق ام ٢٠١٧، وت ة ع تى نهاي ديل ح ات دون تع ريبة المبيع رارات ض ول إق م قب ت
المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

ام ٢٠١٨، حيث تم قبول ة ع تى نهاي ة ح نوات المالي ات للس دخل والمبيع ريبة ال رة ض تم إجراء مخالصة نهائية مع دائ
اإلقرار الضريبي عن عام ٢٠١٨ ضمن نظام العينات.

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية حتى نهاية عام ٢٠١٠.

ريبي تزام ض ا أي ال د عليه ة وال يوج دة القانوني قامت الشركة بتقديم اقرارات الضريبة العامة على المبيعات ضمن الم
حتى تاريخه.

ص وق المخص ريبية تف ات ض ة إلتزام ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض ركة والمستش ي رأي إدارة الش ف
المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ذ ٢٠١٠ وحتى وام من تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات فيما يتعلق بضريبة الدخل عن األع
.٢٠١٧

ديل ف دون تع ول الكش م قب ام ٢٠١٨ في الموعد المحدد قانونًا، وقد ت ن الع ريبي ع رار الض ديم اإلق ركة بتق ت الش قام
ضمن نظام العينات.

تى أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية إلتزام
٣١ كانون األول ٢٠٢٠.



الوضع الضريبي لشركة التسهيالت التجارية األردنية (شركة تابعة):

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٤.-

تم تدقيق اإلقرارات الضريبية وتم تعديل الكشف بالموافقة لألعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦.-

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن العام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

-

-

-

-

الوضع الضريبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):

-

-

-

ام ات بنظ دخل والمبيع ريبة ال رة ض ل دائ ن قب ا م م قبوله ام ٢٠١٧ و٢٠١٨ وت ن ع ذاتي ع دير ال ف التق ديم كش ركة بتق ت الش قام

العينات دون تعديل .

ة (شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي) بتقديم اإلقرار الضريبي عن العام ٢٠١٩ حسب األصول وفي ركة التابع ت الش قام

. ً الموعد المحدد قانونيا

٨٥

 ً ام ٢٠١٧، وتم تقديم اإلقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانونيا ة الع تى نهاي ات ح ى المبيع ة عل تم تدقيق إقرارات الضريبة العام

وتم دفع الضريبة المستحقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة.

ات دخل والمبيع ريبة ال رة ض ت دائ د قام ا، وق قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونً

بتدقيق اإلقرارات المقدمة لنهاية عام ٢٠١٦، واإلقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات الالحقة مقدمة في موعدها وحسب األصول.

د ي الموع ات ف ى المبيع ة عل ريبة العام رارات الض ي) بتقديم إق أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

ام ٢٠١٣، علماً بأن اإلقرارات المقدمة تى ع ة ح رارات المقدم المحدد قانونًا، وقد قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتدقيق اإلق

م انون، وت ام الق ب أحك ام ٢٠١٦ تعتبر مقبولة حس ريبية ٩+١٠ للع ترة الض وام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ والف ريبية ألع ترات الض ن الف ع

تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات الالحقة في موعدها وحسب األصول.

ات ة إلتزام ة أي في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على شركة التسهيالت التجارية األردنية وشركتها التابع

تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

م ام ٢٠١٨ وت ة ع تى نهاي ذاتي ح دير ال وفات التق ديم كش ي) بتق أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

قبولها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام العينات دون تعديل .

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية حتى نهاية عام ٢٠١٨.



-

-

-

-

-

-

-

-

الوضع الضريبي للشركة األردنية للتخصيم (شركة تابعة):

-

-

-

-

ة تى نهاي ي) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة ح أجير التمويل دار للت ة (شركة بن ركة التابع ت الش قام

ام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانونًا وال يوجد على الشركة أية ريبي لع رار الض ديم اإلق ام ٢٠١٨، وتم تق ى ع افة إل ام ٢٠١٦ باإلض ع

إلتزامات ضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

ة تى نهاي ة) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة ح رق العقاري وع الش ة (شركة رب قامت الشركة التابع

عام ٢٠١٨ وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا.

قامت الشركة التابعة (شركة ربوع الشرق العقارية) بتقديم إقرار ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ في الموعد المحدد قانونًا.

٨٦

ي) بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا أجير التمويل دار للت ة (شركة بن ركة التابع ت الش قام

وتم دفع الضريبة المستحقة.

رارات ديم االق م تق اني ٢٠١٧ و ت انون الث ن ١ ك اًرا م ات اعتب ريبة المبيع ي ض جيل ف ي) بالتس أجير التمويل دار للت ركة بن ت (ش قام

الضريبية الالحقة ودفع الضريبة المستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

ام ة ع تى نهاي ات للشركة ح دخل والمبيع رة ضريبة ال ع دائ ة م ة) بإجراء مخالصة نهائي ن العقاري ة (شركة راكي ركة التابع ت الش قام

٢٠١٨ وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا.

قامت الشركة التابعة (شركة راكين العقارية) بتقديم إقرار الدخل عن العام ٢٠١٩ في الموعد المحدد قانونًا.

وق ات تف ة إلتزام في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على شركة بندار للتجارة واالستثمار وشركاتها التابعة أي

المخصص المأخوذ حتى ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ريبية رارات الض ول اإلق م قب ث ت ول، حي تى ٢٠١٨ حسب األص ذ ٢٠١٢ وح وام من ريبية لألع رارات الض ديم اإلق ركة بتق ت الش قام

لألعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن نظام العينات.

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة.

ريبة ع الض ة ودف ريبية الالحق رارات الض ديم االق م تق وز ٢٠٢٠ وت ن ٧ تم اًرا م ات اعتب ريبة المبيع ي ض جيل ف ركة بالتس ت الش قام

المستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

أخوذ ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام يم أي ة للتخص ى الشركة األردني ب عل ن يترت في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه ل

حتى ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.



موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلةب)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٢٠٢٠
٣١ كانون األول 

٢٠١٩

المبالغ المضافةالمبالغ المحررةرصيد بداية السنة
الرصيد في نهاية 

الضريبة المؤجلةالضريبة المؤجلةالسنة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــارالحسابات المشمولة

موجودات ضريبية مؤجلةأ -

٨٬٦٤٤               -                -                -٢٢٬٧٤٧٢٢٬٧٤٧مخصص تعويض نهاية الخدمة

٦٣١٬٩٥٦٦٦٣٬٢١٩٣٩٠٬٢٦٣٣٥٩٬٠٠٠١٣٦٬٤٢٠٢٤٠٬١٤٣مخصص قضايا مقامة على البنك

٤٬٢٨٤٬٩٧٨١٬٥١٠٬٩٨٥١٣٬٨٠٠٬٢٢١١٦٬٥٧٤٬٢١٤٦٬٢٩٨٬٢٠١١٬٦٢٨٬٢٩٢مخصصات معدة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ / البنك

٢٦٬١١٠٩٬٩٢٢٩٬٩٢٢                -               -٢٦٬١١٠مخصص تدني عقارات مستملكة

٢٤١٬١٨٨١٬٥٢٩٬٦٦٠٥٨١٬٢٧١٤٨٩٬٦١٩               -١٬٢٨٨٬٤٧٢مخصص العقارات المستملكة لمدة تزيد عن ٤ سنوات

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠٣٬٩٦٥٬٤٩٠٣٬٩٦٥٬٤٩٠                -               -١٠٬٤٣٥٬٥٠٠مخصص مقابل االرصدة العائدة لعمليات غير نظامية *

٥٤٬٠٧٥١٨٢٬٢٣٩٦٩٬٢٥١٤٨٬٧٠٢               -١٢٨٬١٦٤أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦

١٬٤٥٣٬٧٠٣٨٨٩٬٠٢١١٬٠١٢٬٥٠٠١٬٥٧٧٬١٨٢٥٩٩٬٣٢٩٥٥٢٬٤٠٧مكافات موظفين غير مدفوعة

               -١٬٧٨٣٬٣٦٢١٬٧٨٣٬٣٦٢٢٣١٬٨٣٧               -               -صافي خسائراستثمارات أجنبية

٣٠٦٬٥٢٥٢٠٤٬٣٢١١٩١٬٥٠٥٢٩٣٬٧٠٩٨٢٬٢٣٩٨٥٬٨٢٧مخصص تدني عمالء وساطة مالية

٣٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠٧٬٠٠٠٨٬٤٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت غير مدفوعة / شركة موارد

١٢٬١١١٢١١٬٩٧٩١٤٬٠٦٩٣٬٩٣٩٣٬٣٩١مخصصات معدة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ / شركة موارد

٩٩٬١٦٠               -                -                -٣٥٤٬١٤٢٣٥٤٬١٤٢الدخل الخاضع للضريبة (خسائر) / موارد

٩٨٣٬٢١٤٤٤٬٣١٦٢٩٩٬٠٣٧١٬٢٣٧٬٩٣٥٣٤٦٬٦٢٢٢٧٥٬٣٠٠مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

٨٬٨٨١               -                -                -٣١٬٧١٨٣١٬٧١٨الدخل الخاضع للضريبة (خسائر) /  شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

١٬٥٤٨٬٨٦٨٢٢٠٬٧١٥٧٨٩٬٥٧٢٢٬١١٧٬٧٢٥٥٩٢٬٩٦٣٤٣٣٬٦٨٣مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / شركة تمكين للتأجير التمويلي

١٣٨٬٥٥٤٥٠٨٬٧٥٥١٤٢٬٤٥١١٠٣٬٦٥٦               -٣٧٠٬٢٠١الدخل الخاضع للضريبه (الخسائر) بنسبة ٧٥٪ / شركة تمكين للتأجير التمويلي

               -٢١٨٬٢٦١٢١٨٬٢٦١٦١٬١١٣               -               -الدخل الخاضع للضريبة (خسائر) بنسبة ٧٥٪ / الشركة األردنية للتخصيم

٢٠٬٥٢١٢٤٠٬٥٢١٦٧٬٣٤٦٦١٬٦٠٠               -٢٢٠٬٠٠٠مخصص قضايا / شركة التسهيالت التجارية األردنية

٥٬٣١١٬٨٣٩٩٣٧٬٠٠١١٬٧٢٥٬٨٣٤٦٬١٠٠٬٦٧٢١٬٧٠٨٬١٨٨١٬٤٨٧٬٣١٧مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / شركة التسهيالت التجارية األردنية

١٬٣١٦٬٧٦٢٢٢١٬٩٢٥٧٣٨٬٦٧٩١٬٨٣٣٬٥١٦٥١٣٬٣٨٤٣٦٨٬٦٩٣فوائد معلقة / شركة التسهيالت التجارية األردنية

٨٤٬٤٢٧٣٨٬٦٤١٨٩٬٨٨٨١٣٥٬٦٧٤٣٧٬٩٨٨٢٣٬٦٣٩مخصصات أخرى / شركة التسهيالت التجارية األردنية

٢٨٬٠٨٦٢٨٬٠٨٦٢٢٬٨٨٧٢٢٬٨٨٧٦٬٤٠٨٧٬٨٦٤فوائد إلتزامات عقود تأجير تشغيلي / شركة التسهيالت التجارية األردنية

٥٬٥٠٢٬٤٣٣١٬١٤٢٬٦٨٠١٬٥٢٤٬٧٤٠٥٬٨٨٤٬٤٩٣١٬٦٤٧٬٦٥٨١٬٥٤٠٬٦٨١مخصص خسائر إئتمانية متوقعة / شركة بندار للتجارة واالستثمار

٧٦٬٧٢٥٦٣٬٥٠٣١٩٬٦١٨٣٢٬٨٤٠٩٬١٩٥٢١٬٤٨٣مخصص قضايا / شركة بندار للتجارة واالستثمار

٣٤٬٤٤٨٬٦٨١٦٬٤٠٣٬٠٤١٢٣٬٠٨٧٬٦٨٤٥١٬١٣٣٬٣٢٤١٧٬١١٨٬٢١٥١١٬٤٧٢٬٧٩٤

مطلوبات ضريبية مؤجلةب -

١٩٬٥٩٢٬٩٠٢٦٬٧٣٩٬٩٧٢٨٢٣٬٧٩٨١٣٬٦٧٦٬٧٢٨٥٬١١٧٬٧٤٣٧٬٣٣٧٬٦٠٧احتياطي تقييم الموجودات المالية

١٩٬٥٩٢٬٩٠٢٦٬٧٣٩٬٩٧٢٨٢٣٬٧٩٨١٣٬٦٧٦٬٧٢٨٥٬١١٧٬٧٤٣٧٬٣٣٧٬٦٠٧

٨٧



-

*

إن الحركة على حساب الموجودات / المطلوبات الضريبية هي كما يلي:

مطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــوداتمطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــودات

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١١٬٤٧٢٬٧٩٤٧٬٣٣٧٬٦٠٧١١٬٣٠٩٬٨٠١٨٬٤٦٣٬٥٠٨رصيد بداية السنة

٧٬٧٤٦٬٨٦٩١٨٠٬١١٠٣٬٢٩٢٬١٦٤٥٠١٬٨٩٩المضاف

٢٬١٠١٬٤٤٨٢٬٣٩٩٬٩٧٤٣٬١٢٩٬١٧١١٬٦٢٧٬٨٠٠المستبعد

١٧٬١١٨٬٢١٥٥٬١١٧٬٧٤٣١١٬٤٧٢٬٧٩٤٧٬٣٣٧٬٦٠٧رصيد نهاية السنة

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبيجـ)

الربح المحاسبي

أرباح غير خاضعة للضريبة

مصروفات مقبولة ضريبياً عن سنوات سابقة

 ً مصروفات غير مقبولة ضريبيا

الربح الضريبي

نسبة ضريبة الدخل القانونية للبنك *

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركات التابعة *

* باستثناء بعض البنود التي تخضع لنسب ضريبية مختلفة وفقًا لقانون ضريبة الدخل نافذ التطبيق.

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

انون االول ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٧٫٣٣٧٫٦٠٧ دين انون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ ك ا ف ار كم ة ٥٫١١٧٫٧٤٣ دين ريبية المؤجل ات الض مل المطلوب تش

م اطي تقيي من احتي ر ض تي تظه ر وال ٢٠١٩ تمثل إلتزامات ضريبية مقابل أرباح تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

الموجودات المالية - بالصافي في حقوق الملكية.

ة (إيضاح ١٣) وتعتقد اإلدارة ير نظامي ات غ دة لعملي دة العائ ل األرص ص مقاب ذ مخص راء أخ يمثل هذا البند المنافع الضريبية المؤجلة المتوقعة من ج

بأن تلك المبالغ قابلة لالستفادة منها بالمستقبل القريب.

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

٨٨

٪٢٨٪٢٨

٢١٬٧٦٤٬٤٦٥٧٬١٥٥٬٢٨٧

٢١٬٠٢٥٬٧٦١١٨٬٦١١٬٥٨٥

٪٣٨٪٣٨

٧٬٨٦٤٬٣٣٦٢٢٬٩١٠٬٥٣٥

(٤٬٢٣٣٬٧٥٠)(٥٬١٤٧٬٤٨٧)

(٤٬٣٦٩٬٢٩٠)(٦٬٣٠٦٬٧٥٠)



مطلوبات أخرى(٢٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

شيكات مقبولة ومصدقة

فوائد برسم الدفع

دائنون متفرقون

ذمم دائنة لعمالء الوساطة المالية

توزيعات أرباح غير مدفوعة

تأمينات صناديق حديدية

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

مطلوبات أخرى

المجموع

١٦٦٬٣٥٧٢٢٢٬١٠٣

١٤٦٬٧٠٠

٤٬٨٥٥٬١٣٠٦٬٧٥٧٬٦٥٥

٢٬٣١٢٬٥٠٩٢٬٤٧٦٬٧٠٨

٧١٥٬٩٤٦٧٥٦٬٦٥٠

١٤٦٬٢٢٠

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٤٧٣٬٣١٩١٬٠٣٤٬٩١٨

٢٬٠٦٣٬٠٩٤١٬٨٩٠٬٤٢٩

٨٩

٣٬٧٢٦٬٦٤٨٣٬٨٥٦٬٤٤٩

مخصص التدني للبنود خارج قائمة المركز المالي وفقًا 
٤٦٣٬٨٤٨٤٥٢٬٦٤٨للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

١٥٬٩٢٣٬٥٥١١٧٬٥٩٣٬٧٨٠



رأس المال(٢٣)

 االحتياطيات(٢٤)

إن تفاصيل اإلحتياطيات كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ هي كما يلي:

إحتياطي قانوني:أ)

إن اإلحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي:ب)

طبيعـة التقييــد٢٠٢٠٢٠١٩اســم االحتياطــي

دينــــــاردينــــــار

٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧إحتياطي قانوني

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي (٢٥)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة

خسائر أسهم غير متحققة

مطلوبات ضريبية مؤجلة

الرصيد في نهاية السنة

*

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك وقانون 
الشركات

١٢٬٢٥٥٬٢٩٥

١٬٠١٤٬٣٩٨

خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر منقولة لألرباح 

١٬٤٣١٬٩٠٠٤٧٤٬٧٣٩المدورة نتيجة البيع

٢٬٢١٩٬٨٦٤

٩٠

دفوع ١٠٠ مليون دينار موزعاً على ١٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية دينـار أردني للسهم الواحد وذلك كما في ه والم رح ب ال المص غ رأس الم يبل

٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

بة ١٠٪ وفقاً لقانون الشركات وقانون البنوك رائب بنس ل الض تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قب

وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

٣١ كانون األول

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٢٬٢٥٥٬٢٩٥١٣٬٤٧٥٬٦٧٥

(٧٬٣٤٦٬٨١٢)(٢٬٧٠٩٬٥١٧)

انون األول ي ٣١ ك ا ف ار كم غ ٥٫١١٧٫٧٤٣ دين ة بمبل ريبية المؤجل ات الض ل المطلوب د تنزي ة بع ودات مالي م موج اطي تقيي ر احتي يظه

٢٠٢٠ مقابل ٧٫٣٣٧٫٦٠٧ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

٨٬٥٦٠٬٢٤٧



األرباح المدورة(٢٦)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة بما يلي:

الرصيد في بداية السنة

الربح للسنة

        -أرباح موزعة

أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة

الرصيد في نهاية السنة

-

-

-

-

(١٬٤٣١٬٩٠٠)(٤٧٤٬٧٣٩)

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

٩١

ركزي ك الم ات البن ب تعليم ه بموج د التصرف ب انون األول ٢٠٢٠ مقي ي ٣١ ك ا ف ار كم غ ١٧٫١١٨٫٢١٥ دين دورة مبل اح الم من األرب تتض

األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل ١١٫٤٧٢٫٧٩٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ي من األرصدة ل المتبق انون األول ٢٠١٩ يمث انون األول ٢٠٢٠ و٣١ ك ي ٣١ ك ا ف ار كم غ ١٫٠٣٩٫٢٠٠ دين دورة مبل اح الم من األرب تتض

العائدة لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩ يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيار غ ٤١٥٫١٩٩ دينار كما ف دورة مبل اح الم من األرب تتض

ة األوراق ات هيئ تناداً لتعليم ع، اس م (٩) وال يمكن التصرف به إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البي ة رق ارير المالي دولي للتق ال

المالية.

الغ ة والب رفية العام اطر المص اطي المخ د احتي تراكم لبن ل الرصيد الم م نق م (٢٠١٨/١٣) فقد ت ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ب تعليم بموج

م ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ر المعي ع أث اص م دورة للتق انون األول ٢٠١٧ إلى بند األرباح الم ي ٣١ ك ا ف ار كم يده ٦٫٣٦٥٫٠٠٠ دين رص

(٩)، ويحظر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص والبالغ ١٫٩٧١٫٠٥٦ دينار.

٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢

٥٦٣٬٦٠٦١٥٧٬٢٥٢

(٢٬٤٦٥٬١٣٢)المحول إلى االحتياطيات

(١١٬٠٠٠٬٠٠٠)

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٬٧٥٨٬٩٥٨

(٩١٤٬٩٧٢)

٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠

١٥٬٦٨٣٬٨٠١



أرباح مقترح توزيعها(٢٧)

حقوق غير المسيطرين(٢٨)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نسبة حقوق 
غير 

المسيطرين

حصة غير 
المسيطرين من 
صافي الربح

حصة غير 
المسيطرين من 

صافي الموجودات

نسبة حقوق 
غير 

المسيطرين

حصة غير 
المسيطرين من 
صافي الربح

حصة غير 
المسيطرين من 

صافي الموجودات

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٪دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٪

٧٧٧٬٠٢٦(١٩٬٨٤٠)٧٥٨٬٣٣٧٢٫٥(١٨٬٦٨٩)٢٫٥شركة تمكين للتأجير التمويلي

٣٦٤٬٥٠٧(٣١٬٠٩٨)٣٦٣٬٢٢٠٦٫٠(١٬٢٨٧)٦٫٠شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

٥٫٠١٥٦٬٢٣٠١٬٤٨٣٬٥٩٤٤٫٧٢٢٣٬٨٣٤٢٬٠٢١٬٥٢٧شركة التسهيالت التجارية األردنية

٤٫٠١٠٨٬٠٥٧٥١٦٬٢٧٥٥٫٤٢٤٣٬٣١٩١٬٤٧٦٬٣٤٥شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢٤٤٬٣١١٣٬١٢١٬٤٢٦٤١٦٬٢١٥٤٬٦٣٩٬٤٠٥

٩٢

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

ام ٢٠٢١ عن العام ٢٠٢٠ وبما الل الع دورة خ اح الم ن األرب ار م ون دين ع ١٢ ملي اهمين بتوزي ة للمس ة العام ية للهيئ س اإلدارة التوص رر مجل ق

م ي رق ركزي األردن ك الم ادة البن م الس ب تعمي ام ٢٠١٩ بموج ن الع اح ع ع األرب ق توزي ك بتعلي ام البن ا ق ك، فيم ال البن ن رأس م ادل ١٢٪ م يع

٤٦٩٣/١/١ بتاريخ ٩ نيسان ٢٠٢٠.



الفوائد الدائنة(٢٩)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

بطاقات االئتمان

القروض العقارية

الشركات الكبرى:

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

المنشات الصغيرة والمتوسطة

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

الحكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة

المجمـــوع

الفوائد المدينة(٣٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء:

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع توفير

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

اسناد قرض

رسوم ضمان الودائع

إلتزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

المجمـــوع

٦٥٩٬٧٠١

٢٥٠٬٧٤٢

٢٩٬٤٤٠٬٠٣٥

٢٥٨٬٧٧٢

٦٩٥٬٥٥٦

٩٦٠٬١٠٨

٧٬٨٢٥٬٠٣٢

١٬١٩٩٬٦٢١

٢١٣٬٨٦٠

١٬٠٧١٬٧٥٥

٢٠١٩
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٩٣٬٥١٤

٦٥٧٬٩٨٥

١٬٦٣٩٬٤٢٦

١٬٩٧٢٬٥٦٥

٧٬٤٢٥٬٢٩٠

٩٣

٣٥٬٣٠٧٬٩٧٣٤١٬٨٥٩٬٢٨٠

٦٩٨٬١٨٦

٨٬٥٣٤٬٢٠٠

١٬٠٩٥٬٥٩١

١٣٣٬٣٠٤

٢٣٬٤٥٢٬٨٦٠

٣٦٦٬٥٥٣

١١٧٬٨٦٣

٢٠٢٠

٧٦٬٤٦٠٬١٠٩

٢٢٬٧٩٤٬٨٥٩

٧٬٤١٢٬٩٥٣

٧٬٧١٤٬٩٩٣
٧٠٬٣٧٤٬٦٥٠

١٩٬٢٤٧٬٨٥٠

٦٬٥١٥٬٩٩٨

٧٣٤٬١٧٨

٤٬٣٨٣٬٣٢٢

٨٦٩٬٩٧٠

٥١٩٬٠٧٣

١٬٧٧٥٬٩٣٢

٤٬٩١١٬٠٢٠

٤٩٠٬٢٠٦

٥٢٧٬٦٠٦

٣٬٤٣٤٬١١٢

١٠٬٠١٥٬٦٢٢

١٣٬٣٩٥٬٦٤٧

٧٠٧٬٦١٣

٣٬٠٠٨٬١٤٢

١٢٬٠٤٤٬٤٠٣

١٤٬٦٣٥٬٩٩٤

٢٠٢٠٢٠١٩
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار



صافي إيرادات العموالت(٣١)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت دائنة:

عموالت تسهيالت مباشرة

عموالت تسهيالت غير مباشرة

عموالت الوساطة

عموالت أُخرى 

مجموع عموالت دائنة 

ينزل: عموالت مدينة

صافي إيرادات العموالت

أرباح عمالت أجنبية(٣٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرباح ناتجة عن التداول / التعامل

أرباح ناتجة عن التقييم

المجمـــوع

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة(٣٣)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢٠

أسهم شركات 

         -         -خيارات أسهم

المجموع

٢٠١٩

أسهم شركات 

المجموع

٨٬٤٣٣٬٩٧٣

١٬٧٢٣٬٨٣٤

٥٠٬٩٢٥

١٬٧٣٣٬٢٣١

٩٬٧٤٢٬٩٩١

١٬٣٥٧٬٢٣٤

١٦١٬٧٥٩

١٬٩٢٩٬١٨٣

(٥٬٠٢١)٨٬٧٥٤

٤٬٣٦٦

(٤٥٬٢٨١)

٩٥٧٬٠١٥ ٧١٩٬٠٤٧

(٤٤٬٦٢٠) (٣٬٧٠٥)٤٬٣٦٦

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٠٢٬٥٢٩٣٠٢٬٥٢٩

٩٤

٢٥٧٬٩٠٩

٨٬٧٥٤ (١٠٨)

٣٬٦٢٥

(٥٬٠٢١)٣٬٦٢٥

(١٠٨)

(٣٬٧٠٥)٢٥٧٬٢٤٨

٢٧٬١٧٥ ١٥٬٩٢١

المجمـوععوائد  توزيعات أسهـم (خسائر) غير متحققـةأرباح (خسائر) متحققـة

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٠٣٬١٢٦٩٢٩٬٨٤٠

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١١٬٩٤١٬٩٦٣١٣٬١٩١٬١٦٧

٢٬٠٤٠٬٥٣٠٢٬٢٣١٬٥٤١

٩٬٩٠١٬٤٣٣١٠٬٩٥٩٬٦٢٦



إيرادات أخرى(٣٤)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

إيرادات البوندد

إيرادات اتصاالت

أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

المسترد من ديون معدومة

أخرى 

المجموع

نفقات الموظفين(٣٥)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع ومكافآت وعالوات الموظفين

مساهمة البنك والشركات التابعة في الضمان االجتماعي

نفقات طبية وتأمين صحي

نفقات سفر وتنقالت

نفقات تدريب الموظفين

نفقات التأمين على حياة الموظفين

مياومات سفر

المجموع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
٢٠٢٠٢٠١٩

٢٬٤٦٢٬٢٩٩٣٬٥١٨٬٤١٥

١٬٥٨٥٬٨٣٧

١٩٤٬٨٨٥

٣٠٤٬٠١٢

١٣٥٬٨٧١

٢٤١٬٦٩٤

١٬٧٠٩٬٠٥٠

٢٠٠٬٣٧٨

٧٩٬٨٤٩

١٬٠١٢٬٨٨١

٥١٦٬٢٥٧

٩٥

٦٨٬٦٠٤٦٩٬٣٥٣

٣٦٬٢٤١٧١٬٤٧٩

٢٨٬٠٣٤

١٥٬١٩٧٬٧٠٤١٥٬٧٧٨٬٤٦٤

٨٣٠٨٬٦٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٢٬٨٨٩٬٧٠٦١٣٬٣٩١٬٣١٨

١٬٢٧٧٬٢٢٦١٬٣١٠٬٦٧٥

٣٢٬٣٤٩

٨٩٢٬٧٤٨٨٩٨٬٩٧٥



مصاريف أخرى(٣٦)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

قرطاسية ومطبوعات

دعاية وإعالن

إشتراكات ورسوم

مصاريف إتصاالت وبريدية

صيانة وتصليحات مباني ومعدات

صيانة أنظمة وتراخيص برامج

مصاريف مكافآت على البطاقات االئتمانية والحسابات

مصاريف تأمين

أتعاب ومصاريف قضائية

كهرباء ومياه وتدفئة

أتعاب مهنية واستشارية

تبرعـــات

مصاريف بطاقات إئتمانية

بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مصاريف أمن وحماية

مصاريف نظافة

مصاريف أخرى

المجموع

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات المالية وبنود خارج قائمة المركز المالي(٣٧)

إن تفاصيل الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كانت كما يلي:

           -مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات األخرى

المجموع

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 
للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للبنود 
خارج قائمة المركز المالي

٩٦

(٢٧٩٬٢٢٢)٤٩٩٬٢٠١

(١٢٤٬٧٧٩)٥٦٧٬١٠٠

٤٬٦٦٨

(١٩١٬٣٠٥)١١٬٢٠٠

٢٠٢٠٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(٨٣٬٧٦٧)٣٦٬٨٦٢
(مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة لألرصدة 

والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٬٠٣٤٬٨٧٣٨٬٩٥٦٬٦٩٢

١٥١٬٧٤٢٢٧٦٬٩٥٠

٥١٦٬٩٦٩٦١٩٬١١١

٥٩٬١٧٠١٩٦٬٢٥٠

٦٠٬٤٥٥٦٤٬١٠٦

٤٥٣٬٣٢٠٤٢٤٬٤١١

١٬١١٧٬٩٠٩١٬٢٩٨٬٦٧٣

٢٠٠٬٠٦٣

١٨١٬٧٥٣

١٩٢٬٣٥٧

١٨٦٬٣٧٣

٧٧٨٬٣٧٦٨٦٤٬٩٦٢

٣٩٠٬٢٧١٣٩٧٬٩٢٥

٩٥٢٬٣٦٥١٬٠٥٠٬٧٥١

٩٩٥٬٧٣٩١٬١٢٤٬٩١١

٥١١٬٤٤٥٣٨٨٬٦٣٥

١٢٤٬٦٨٦١٣٥٬٨٤٧

١٥٢٬٤٦٠١٩٠٬٠٧٣

٥٧٦٬١٨٧٧٥٢٬٥٩٥

٨١٥٬٠٤٩٧٨٩٬٦٧٦

٢٠٢٠٢٠١٩
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار



حصة السهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك(٣٨)
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

صافي الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

المتوسط المرجح لعدد األسهم

حصة السهم األساسية والمخفضة من صافي ربح السنة

 النقد وما في حكمه(٣٩)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

يضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

ينزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

معامالت مع اطراف ذات العالقة(٤٠)

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:

نسبــــــــــــــة الملكيــــــــــة

٪

١٠٠٪شركة الموارد للوساطة المالية

٩٧٫٥٪شركة تمكين للتأجير التمويلي

٩٤٪شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

١٠٠٪الشركة األردنية للتخصيم

٩٥٪شركة التسهيالت التجارية األردنية

٩٥٪شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي

٩٦٪شركة بندار للتجارة واالستثمار

٩٦٪شركة ربوع الشرق العقارية

٩٦٪شركة راكين العقارية

٩٦٪شركة بندار للتأجير التمويلي

٢٠١٩
دينـــــــــــــار

٢٠٢٠
دينـــــــــــــار

٥٬٧٥٨٬٩٥٨١٥٬٦٨٣٬٨٠١

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٢٠١٩

رأس مـــــــال الشركــــــــــــــــــــة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٥٠٠٬٠٠٠

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

١٣٠٬٨٣٠٬١١٣

إن الحصة األساسية للسهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك مساوية للحصة المخفضة حيث أن البنك لم يصدر أية أدوات مالية لها تأثير على الحصة
األساسية للسهم.

٢٬٠٠٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠

اســـــــــم الشركـــــــــة

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

١٦٥٬٦٦٥٬٣٧٦

٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩

٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥١٢٬٩٢٣٬٥٦٤

٩٧

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والشركات التابعة وكبار المساهمين ضمن النشاطات االعتيادية للبنك
وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية، إن جميع التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها مخصصات

باستثناء ما ورد أدناه.

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٥٠٬٠٠٠

٣٠٬٠٠٠

١٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠٫١٥٧ ٠٫٠٥٨



فيما يلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

الشركات التابعة *

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية العليا

أخرى (الموظفين وأقربائهم 
وأقرباء أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية العليا 
والشركات المسيطر عليها)

٣١ كانون األول
٢٠٢٠ 

٣١ كانون األول
٢٠١٩ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٨٬٠٥٠٬٢٨٥٤٬٠٩٤٬٥٣١٤٦٬٠٥٣٬٦٠٢٥٨٬١٩٨٬٤١٨٥٨٬٧٤٤٬٩٠٦التسهيالت اإلئتمانية

-                -              ٣٦٬٢٨٧٣٦٬٢٨٧٨٢٬٨٨٠
٥٬١٢٠٬٠٠٠٥٬٨٢٠٬٠٠٠٦٬٠٢٠٬٠٠٠              -٧٠٠٬٠٠٠موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

١٩٠٬٠٠٠-              -                           
١٩٠٬٠٠٠

-                

٥٬٢٧٧٬٧٤٠٤٬٦٠٧٬٢٦٢١٩٬١٥٠٬٢٦٢٢٩٬٠٣٥٬٢٦٤٢٩٬١٥٧٬٥٢٠

١٨٬٢١٦٬٥٦٩٤٬٦٧٩٬١٧٢                           -١٨٬٢١٦٬٥٦٩                -ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٢٠٬٦٢٢٢٠٬٦٢٢١٩٬٧١١              -                -اعتمادات

٧٦٢٬٨٠٠٩١٣٬٧٩٢٢٬٣١٧٬٥١٦٣٬٩٩٤٬١٠٨٤٬٦١٥٬٧٠٣كفاالت

٢٠٢٠٢٠١٩عناصر قائمة الربح أو الخسارة:

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٢٢٬٢٣٠٢٤٤٬٠٨٠٤٬٠٨١٬٦٠٧٤٬٨٤٧٬٩١٧٥٬٠٤٠٬٣٨٦فوائد وعموالت دائنة

١٠١٬١٢٧٣٩٨٬٩٤٣٦٠٢٬١٦١١٬١٠٢٬٢٣١١٬٧٣٥٬٢٥٧فوائد وعموالت مدينة

٢٨٬٤٥٢(٤٦٬٥٩٣)(٤٦٬٥٩٣)              -                -مخصص تدني تسهيالت ائتمانية **

٢٫٠٪أدنى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالدينار األردني٢١٪أعلى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالدينار األردني

٦٫٠٪أدنى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني٥٫٠٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية٢٫٠٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية

صفرأدنى عمولة على التسهيالت١٪أعلى عمولة على التسهيالت

تتراوح أسعار الفوائد الدائنة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بالدينار األردني من ٥٫٠٪. إلى ١٠٫٥٨٣٪.

بلغ عدد العمالء ذوي العالقة ١٬٠١٢ عميل كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٩٣٥ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

تم استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.*

تمثل المخصصات المعدة وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠٠٩/٤٧).**

٩٨

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٫٣٤٠٫٥٧٠ للسنة ه ٣٫٢٤٧٫٩٤٧ دينار للسنة المنتهية ف ا مجموع ة م ركات التابع ك والش ا للبن ة العلي إلدارة التنفيذي آت ل ب والمكاف ت الروات بلغ

المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

المجموع الجهة ذات العالقة

ه ٣١٫٢٨٨٫٤٥٧ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٣٫٨٢٢٫٤٧٥ ا قيمت ة م ة الممنوح بلغت قيمة الضمانات المقدمة من العمالء ذوي العالقة مقابل التسهيالت االئتماني

دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الربح أو الخسارة

الودائع والحسابات الجارية 
والتأمينات النقدية

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية 
مباشرة **



 إدارة المخاطر(٤١)

اإلطار العام إلدارة المخاطر

•

•

•

•

مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.أ - 

مراجعة إستراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.ب - 

مراجعة سياسات إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.ج - 

د - 

ه - 

التأكد من استخدام األساليب الحديثة في إدارة وتقييم مخاطر البنك.و - 

االطالع على التقارير الدورية إلدارة المخاطر.ز - 

مراجعة وثيقة المخاطر المقبولة لدى البنك قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.ح - 

د نوي كح كل س ا بش ع مراجعته ذلك، م ة ل برامج واألدوات الالزم اطر وال التأكد من توفر السياسات وإطار عمل إلدارة المخ

أدنى للتأكد من فعاليتها وتعديلها اذا لزم األمر.

دة و راءات المعتم ات واإلج ب السياس ا حس اطر ألداء مهامه ة إدارة المخ ب لمجموع افي والمناس دعم الك ديم ال ن تق د م التأك

تعليمات البنك المركزي األردني.

٩٩

دفاع) الدارة المخاطر على مستوى البنك وذلك من خالل وضع االطار العام لهذه ة (خطوط ال تويات الرقابي د المس ك بتحدي ام البن ق

المستويات كاالتي:

ل (Business Units): يمثل الموظفين ضمن وحدات العمل خط الدفاع األول وبحيث يكونوا مسؤولين بشكل دات العم وح

مباشر عن ادارة المخاطر وتقييم االجراءات الرقابية المتعلقة بها.

دفاع ط ال ر لخ د العناص اطر (Risk Management Function): يمثل موظفي ادارة المخاطر أح ة ادارة المخ مجموع

ة تخدمة والمتبع ات المس ى االلي راف عل ة االش الثاني وبحيث يكونوا مسؤولين عن تنسيق جهود ادارة المخاطر وتسهيل عملي

من قبل البنك الدارة المخاطر.

نى ث يع اني حي دفاع الث ط ال ر لخ ر آخ ال عنص ي االمتث ل موظف ال (Compliance Department): يمث إدارة االمتث

ات ايير والممارس لوك والمع د الس ر وقواع ات واألوام ة والتعليم وانين واألنظم ال للق موظفوا ادارة االمتثال بالتأكد من اإلمتث

المصرفية السليمة.

راء ن اج ؤولين ع وا مس ث ويكون دفاع الثال ط ال داخلي خ دقيق ال ي الت ل موظف داخلي (Internal Audit): يمث دقيق ال الت

عملية المراجعة المستقلة لإلجراءات الرقابية والعمليات واالنظمة المرتبطة بإدارة المخاطر على مستوى البنك.

د اطر بالتأك إدارة المخ ق ب ا يتعل ة فيم ذه اللجن نى ه س االدارة وتع ن مجل قام البنك بتشكيل لجنة إلدارة المخاطر واالمتثال منبثقة ع

طة ى أنش ا عل ن أثره من أن كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك أو من الممكن أن يتعرض لها، يتم إدارتها بشكل كفؤ للتخفيف م

و ى نم ة عل ة والمحافظ وق الملكي م حق دف تعظي ك به تراتيجية البن ع اس جامها م ا وانس ير إدارته البنك المختلفة والتأكد من حسن س

البنك ضمن إطار المخاطر المعتمد، وهي تضطلع بالمهام الرئيسية التالية:



ط- 

ي-

ك-

ل-

التأكد من استقاللية ادارة المخاطر.م - 

أ - 

ب - 

مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.ج - 

د - 

مراجعة وإعتماد أي إفصاحات في التقرير السنوي والمتعلقة بالمخاطر وأنظمة الضبط الداخلي.هـ - 

و - 

ز - 

ة دليل الحاكمي تزام ب ة االل رورة ومراجع د الض  التأكد من وجود إطار عام متكامل للرقابة الداخلية والعمل على تحسينه عن

المؤسسية.

دير م أداء م ن تقيي ؤولة ع ي مس دريبهم وه التحقق من توفر الموارد الكافية من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة االمتثال وت

وموظفي االمتثال وتحديد مكافآتهم.

ك إدارة ا البن دير به تي ي ة ال ة الفعالي م درج اب، وتقيي ل اإلره وال وتموي اعتماد سياسة مراقبة االمتثال وسياسة غسيل األم

االمتثال مرة واحدة في السنة على األقل ومراجعتها عند إجراء أي تغييرات عليها.

ريعات ذات ة والتش ايير الدولي ة والمع ك الداخلي ات البن ال لسياس ن االمتث ق م مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة االمتثال والتحق

العالقة.

١٠٠

لوك ام للس ار ع ود إط ن وج ك وم ال البن التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة والسياسات واألوامر التي تخضع لها أعم

المهني الصحيح، ومتابعة مدى تقيد البنك والتزامها بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.

ة (Expected Credit Loss) ورفعها لمجلس ة المتوقع ارة االئتماني مراجعة المنهجية التي يتم من خاللها احتساب الخس

االدارة العتمادها.

ائر اب الخس ة الحتس ة الي ة وانظم اني داخلي نيف ائتم ة تص ة وانظم ة فعال ة داخلي ة رقاب ق انظم ود وتطبي ن وج ق م التحق

من ائج ض ى النت االئتمانية المتوقعة واجراءات الفحص والتحقق المناسبة بحيث تكون هذه المنظومة قادرة على الوصول ال

التحوط الكافي مقابل مخاطر االئتمان المتوقعة.

ة ائر االئتماني التأكد من وجود جهة مستقلة تكون صاحبة الصالحية في اتخاذ قرار االستثناء او التعديل على احتساب الخس

ى ول عل ا والحص اع له ي اول اجتم ا ف ة عنه ان المنبثق س االدارة او اللج ى مجل االت عل ذه الح رض ه ة وان تع المتوقع

موافقتها.

ة ذه المنهجي ون ه ث تك ا، وبحي س االدارة العتماده ى مجل ا ال ك ورفعه مال البن ة رأس مراجعة منهجية التقييم الداخلي لكفاي

ك ة البن ار خط ذ باالعتب ك، وتأخ ا البن ن أن يواجهه ن الممك تي م اطر ال ع المخ د جمي ى تحدي ادرة عل ة وق املة وفعال ش

ك اظ البن ن احتف د م ا، والتأك ن تطبيقه ق م ة والتحق ورة دوري اإلستراتيجية وخطة رأس المال، ومراجعة هذه المنهجية بص

برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها.

ة اطر وأنظم ة إدارة المخ ين فعالي الل تحس ن خ أما فيما يتعلق بإدارة اإلمتثال فتهدف اللجنة إلى إضافة قيمة إلى عمليات البنك م

ة وانين واألنظم ع الق ة لجمي اته الداخلي ك وسياس ال البن ن امتث د م الل التأك ن خ ك م ية، وذل ة المؤسس داخلي والحاكمي بط ال الض

ة ة والدولي ة المحلي ات الرقابي ن الجه والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة ع

وترفع التقارير إلى مجلس اإلدارة حول مدى اإلمتثال في البنك، وهي تضطلع بالمهام الرئيسية التالية:



اإلطالع على التقارير الخاصة بشكاوي العمالء والتأكد من اتخاذ االجراءات المناسبة لمتابعة هذه الشكاوي.ح - 

ط - 

ً .ي -  مراجعة وإعتماد برامج وخطط اإلمتثال سنويا

-.(Risk Identification)تحديد المخاطر

-.(Risk Assessment ) تقييم المخاطر

-.(Risk Control/ Mitigation) ضبط وتغطية المخاطر

-.(Risk Monitoring) مراقبة المخاطر

مخاطر اإلئتمان ٤١Credit Risk/ أ

اطر١ - ن المخ ف م ك للتخفي كل دوري وذل ا بش ان ومراقبته اطر اإلئتم قوف لمخ د س ة وتحدي إعتماد وثيقة للمخاطر المقبول
اإلئتمانية التي من الممكن أن يتعرض لها البنك.

١٠١

القوانين ال ب اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك بالشكل الذي يجعل االمتث
واألنظمة والتعليمات واألوامر والمعايير المطبقة هدفا أساسيا واجب التحقيق.

ود إدارة ى جه راف عل ي اإلش دورها ف وم ب هذا وباإلضافة إلى ذلك فقد قام البنك بتشكيل لجنة إدارة المخاطر التنفيذية والتي تق

رفع ة ب اطر التنفيذي ة إدارة المخ كافة أنواع المخاطر التي قد تواجه البنك باإلضافة إلى اإلطار العام إلدارة المخاطر وتقوم لجن

التقارير الالزمة إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

ي (مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر كل يوم وتتولى مجموعة إدارة المخاطر عملية إدارة مخاطر البنك المختلفة بش
السوق) وذلك ضمن اإلطار العام لسياسات إدارة المخاطر المعتمدة وذلك من خالل:

ازل III وعملية التقييم الداخلي ررات ب ن مق ل م ة بك ي والمتعلق ركزي األردن علماً بأن البنك يقوم باإللتزام بمتطلبات البنك الم

ارير ال (ICAAP) باإلضافة الى متطلبات إختبارات األوضاع الضاغطة ومتطلبات المعيار الدولي للتق ة رأس الم دى كفاي لم

المالية رقم (٩).

ج ا:" احتمال عدم استرداد أصل الدين أو الفوائد في الوقت المحدد وبشكل كامل األمر الذي ينت ة بأنه اطر االئتماني رف المخ تع
عنه خسارة مالية للبنك".

ك ى البن د أول ام، فق كل ع ك بش ا البن رض له تي يتع اطر ال ن المخ بر م زء األك ونظًرا ألهمية المخاطر االئتمانية باعتبارها الج

ة توى المحفظ ى مس اطر عل ذه المخ د ه ة وتحدي بة لمراقب ل األدوات المناس الل تفعي ن خ يرة م ة كب إدارة مخاطر االئتمان أهمي

االئتمانية، ولتحقيق ذلك فقد قام البنك انطالقًا من إستراتيجية إدارة المخاطر بما يلي:



 - ٢

من خالل النظام يتم الحصول على التصنيف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

الشركات الكبرى•

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم•

-

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

تحليل البيانات والقوائم المالية الخاصة بالعميل إلستخراج أهم النسب المالية والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانية.-

توجد مصفوفة محددة لكل تصنيف ائتماني على النظام (Moody’s) حيث يتم ربط التصنيف مع احتمالية التعثر المقابلة لهذا التصنيف.-

 - ٣

إعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة (Stress Testing) الخاصة بمخاطر اإلئتمان.٤ - 

سياسات وإجراءات عمل معتمدة تغطي االسس المعتمدة إلدارة العمليات المتعلقة باإلئتمان وتشمل على ما يلي:٥ - 

صالحيات محددة للموافقة منح اإلئتمان-

تحديد مهام ومسؤوليات جميع الجهات والدوائر المرتبطة بعملية منح االئتمان.-

-

 - ٦

لجان متخصصة للموافقة على االئتمان.-

دوائر متخصصة لمراجعة اإلئتمان.-

دائرة متخصصة إلدارة اإلئتمان.-

وحدة متخصصة للتوثيق القانوني.-

دوائر متخصصة لمتابعة تحصيل المستحقات والديون المتعثرة.-

 - ٧

التوثيق القانوني واالئتماني المناسب والجيد لكافة الشروط المصاحبة للتسهيالت االئتمانية وبما يشمل على التوثيق القانوني الالزم لضمانات البنك.٨ - 

١٠٢

ركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجارية، والذي من شأنه أن ن ش ان م اطر اإلئتم نيف مخ ام لتص ق نظ يقوم البنك بتطبي

ينعكس على جودة المحفظة اإلئتمانية والمساعدة في إتخاذ القرارات اإلئتمانية المناسبة وكاآلتي:

ن ١ (شركات ذات جودة عالية ومخاطر قليلة) الى ١٠ نيف م ات التص وزع درج ث تت تويات حي رة مس ى عش ام إل تصنيف العمالء على النظ

(شركة مصنفة غير عاملة)، حيث يتضمن نظام التصنيف تصنيف الديون العاملة ضمن (٧) درجات وغير العاملة ضمن (٣) درجات.

ان (الضمانات النقدية أو العقارية أو األسهم أو أخرى) والذي يتناسب مع مخاطر اطر االئتم ات مخ الل مخفف ن خ التخفيف من مخاطر االئتمان م

االئتمان التي يتعرض لها البنك وبشكل يضمن استيفاء الضمانات المناسبة.

ة دوائر ذات العالق ف ال ان لمختل ح اإلئتم ات من ة بعملي طة المرتبط ة االنش من مراقب تي تض ة وال ة الالزم وفات الرقابي ارير والكش د التق تحدي

بعمليات منح االئتمان ومراقبته.

اطر ة وإدارة مخ ة ومراجع ر مراقب دوائر ولجان إلدارة عمليات منح اإلئتمان وبما يضمن الفصل في المهام ما بين دوائر األعمال المختلفة ودوائ

االئتمان وكاآلتي:

ة تركزات اإلئتماني داد ال ى إع افة ال يرة باإلض ة الكب ات االئتماني دود التعرض ة بح ي الخاص ركزي األردن ك الم يراعي البنك التزامه بتعليمات البن

ومراقبتها والتصريح عن األخطار المصرفية لعمالء البنك.



 - ٢

من خالل النظام يتم الحصول على التصنيف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

الشركات الكبرى•

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم•

-

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

-

-

 - ٣

إعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة (Stress Testing) الخاصة بمخاطر اإلئتمان.٤ - 

سياسات وإجراءات عمل معتمدة تغطي االسس المعتمدة إلدارة العمليات المتعلقة باإلئتمان وتشمل على ما يلي:٥ - 

صالحيات محددة للموافقة منح اإلئتمان-

تحديد مهام ومسؤوليات جميع الجهات والدوائر المرتبطة بعملية منح االئتمان.-
-

 - ٦

لجان متخصصة للموافقة على االئتمان.-

ة ة ومراجع ر مراقب ة ودوائ ال المختلف ر األعم دوائر ولجان إلدارة عمليات منح اإلئتمان وبما يضمن الفصل في المهام ما بين دوائ
وإدارة مخاطر االئتمان وكاآلتي:

١٠٣

ركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجارية، والذي ن ش ان م يقوم البنك بتطبيق نظام لتصنيف مخاطر اإلئتم
من شأنه أن ينعكس على جودة المحفظة اإلئتمانية والمساعدة في إتخاذ القرارات اإلئتمانية المناسبة وكاآلتي:

ن ١ (شركات ذات جودة عالية ومخاطر نيف م ات التص وزع درج ث تت تويات حي رة مس ى عش ام إل ى النظ تصنيف العمالء عل

من (٧) درجات وغير ة ض ديون العامل نيف ال نيف تص ام التص ة)، حيث يتضمن نظ ير عامل نفة غ ركة مص ى ١٠ (ش ة) ال قليل

العاملة ضمن (٣) درجات.

رارات اذ الق ي اتخ اعد ف تي تس رات ال ة والمؤش ب المالي م النس تخراج أه ل إلس ة بالعمي ة الخاص وائم المالي ات والق ل البيان تحلي
اإلئتمانية.

ام (Moody’s) حيث يتم ربط التصنيف مع احتمالية التعثر المقابلة لهذا ى النظ اني عل نيف ائتم توجد مصفوفة محددة لكل تص
التصنيف.

ذي رى) وال هم أو أخ ة أو األس ة أو العقاري مانات النقدي ان (الض اطر االئتم ات مخ الل مخفف ن خ ان م اطر االئتم ن مخ ف م التخفي
يتناسب مع مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك وبشكل يضمن استيفاء الضمانات المناسبة.

دوائر ف ال ان لمختل ح اإلئتم ات من ة بعملي طة المرتبط ة االنش من مراقب تي تض ة وال ة الالزم وفات الرقابي تحديد التقارير والكش
ذات العالقة بعمليات منح االئتمان ومراقبته.



االفصاحات الوصفية (معيار ٩):-

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

-

-

-

-

-

-

-

 تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من كفاية الخسارة اإلئتمانية المتوقعة (خسارة التدني) المرصودة من قبل البنك.-

شرح مفّصل عن نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلية عمله:-

من خالل النظام يتم الحصول على التصنيف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:-

 الشركات الكبرى·

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم·

ق ة للتحق ال الالزم ة األعم داخلي بكاف دقيق ال اطر وإدارة الت داً إدارة المخ ضمان قيام الوحدات الرقابية في البنك وتحدي

ار (٩) والعمل على توفير الدعم الالزم لهذه ق المعي ار تطبي ي إط من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة ف

الوحدات الرقابية.

ركة MOODY’S لعمالء الشركات الكبرى والشركات التجارية ، ان من ش نيف مخاطر اإلئتم يقوم البنك بتطبيق نظام لتص

والذي من شأنه أن ينعكس على جودة المحفظة اإلئتمانية والمساعدة في إتخاذ القرارت اإلئتمانية المناسبة وكاآلتي:

١٠٤

دات دوائر ووح ان وال توفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل تحديد أدوار اللج

العمل في البنك وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية المناسبة.

من ا يض ة وبم نيف األدوات المالي اء وتص س اقتن داف وأس وذج /نماذج األعمال الذي يتم من خالله تحديد أه اد نم اعتم

التكامل مع متطلبات العمل األخرى.

اعتماد المنهجية التي يتم من خاللها احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  (ECL ) حسب متطلبات المعيار(٩).

ق ة للتحق ال الالزم ة األعم داخلي بكاف دقيق ال اطر وإدارة الت داً إدارة المخ ضمان قيام الوحدات الرقابية في البنك وتحدي

ار (٩) والعمل على توفير الدعم الالزم لهذه ق المعي ار تطبي ي إط من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة ف

الوحدات الرقابية.

اب ة باحتس ة الخاص ات األنظم ى مخرج ديل عل ا التع الموافقة او رفض الحاالت االستثنائية والمبررات التي يطلب فيه

(ECL) الخسارة االئتمانية المتوقعة

ا رأ عليه ديالت تط ة تع ة (ECL) او اي ة المتوقع ارة االئتماني اب الخس ا احتس ن خالله م م تي يت ة ال ة المنهجي مراجع

ورفعها لمجلس االدارة العتمادها.



-

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

-

-

-

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

-

-

اإلطار العام لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (٩):

-

التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بتقديم االستشارات الالزمة حول تطبيق المعيار.١.

شراء نظام آلي متخصص لتطبيق متطلبات المعيار.٢.

تطوير وثيقة االطار العام لتطبيق المعيار واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.٣.

.٤

ن ١ (شركات ذات جودة عالية ومخاطر قليلة) نيف م ات التص وزع درج ث تت تويات حي  تصنيف العمالء على النظام إلى عشرة مس

من (٧) درجات وغير العاملة ضمن ة)، حيث يتضمن نظام التصنيف تصنيف الديون العاملة ض ير عامل نفة غ ركة مص ى ١٠ (ش ال

(٣) درجات.

 تحليل البيانات والقوائم المالية الخاصة بالعميل إلستخراج أهم النسب المالية والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانية.

ذا ة له ثر المقابل ة التع ع احتمالي ط التصنيف م م رب ث يت ام (Moody’s) حي ى النظ اني عل نيف ائتم ل تص ددة لك فوفة مح د مص توج

التصنيف.

١٠٥

ن ١ (شركات ذات جودة عالية ومخاطر قليلة) نيف م ات التص وزع درج ث تت تويات حي  تصنيف العمالء على النظام إلى عشرة مس

من (٧) درجات وغير العاملة ضمن ة)، حيث يتضمن نظام التصنيف تصنيف الديون العاملة ض ير عامل نفة غ ركة مص ى ١٠ (ش ال

(٣) درجات.

 تحليل البيانات والقوائم المالية الخاصة بالعميل إلستخراج أهم النسب المالية والمؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرارات اإلئتمانية.

ذا ة له ثر المقابل ة التع ع احتمالي ط التصنيف م م رب ث يت ام (Moody’s) حي ى النظ اني عل نيف ائتم ل تص ددة لك فوفة مح د مص توج

التصنيف.

ة (٩) ارير المالي دولي للتق ار ال وص المعي ة بخص انطالقاً من حرص البنك اإلستثماري على اإللتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالي

ة (٩) فقد قام البنك االستثماري بتطبيق اير المالي دولي للتق واستناداً الى تعليمات البنك المركزي االردني بخصوص تطبيق المعيار ال

المعيار ضمن المعطيات التالية:

من ة ض ة المتوقع ة / أدوات الدين التي تخضع لقياس واحتساب الخسارة اإلئتماني ات اإلئتماني ع التعرض نيف) جمي إدراج (تص

إحدى المراحل التالية:



-

 مخاطر تعثر منخفضة.·

 المدين له مقدرة عالية في األجل القصير على الوفاء بإلتزاماته.·

-

عدم االلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن (٩٠) يوم.·

وجود مؤشرات واضحة تدل على قرب إفالس الطرف المدين. ·

باإلضافة الى المؤشرات التي وردت بتعليمات البنك المركزي رقم (٢٠٠٩/٤٧).·

اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (ECL) على األدوات المالية ولكل بند على حده:٥.

-

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

ECL: الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

PD: إحتمالية التعثر

EAD: التعرض االئتماني عند التعثر

LGD: نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

اني / ألداة رض اإلئتم ثر للتع ة التع ة بإحتمالي ة مرجح ة المتوقع ارة االئتماني ل الخس ى (Stage 1): وتمث ة األول المرحل

ة/ أدوات الدين التي لم يحصل زيادة دين خالل (١٢) شهر القادمة، حيث تم ادراج ضمن هذا البند التعرضات اإلئتماني ال

التعرض/ األداة أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ ي ب تراف األول مهمة أو مؤثرة في مخاطرها االئتمانية منذ اإلع

ركزي ك الم ات البن إعداد البيانات المالية وتعتبر مخاطر اإلئتمان منخفضة في حال توفرت الشروط الواردة ضمن تعليم

األردني المستندة الى متطلبات المعيار، ومن االمثلة على هذه المؤشرات مايلي:

ة (Stage 2): حيث تتضمن هذه المرحلة التعرضات اإلئتمانية / أدوات الدين التي حصل زيادة مؤثرة في ة الثاني المرحل

وعي ل موض ود دلي دم وج راً لع د نظ ثر بع مخاطرها اإلئتمانية منذ اإلعتراف األولي بها، إال أنه لم تصل الى مرحلة التع

ل ي تمث دين وه اني / أداة ال رض اإلئتم ر التع ل عم ة لكام ة المتوقع ارة اإلئتماني ب الخس ثر. وتحتس ول التع د حص يؤك

اني / رض اإلئتم ر التع ن عم ة م ة المتبقي دة الزمني الل الم الخسارة اإلئتمانية المتوقعة الناتجة عن كل احتماالت التعثر خ

أداة الدين.

ركزي ك الم ات البن واردة ضمن تعليم رات ال ار المؤش ن اإلعتب ة (Stage 3): تقوم المجموعة باألخذ بعي ة الثالث المرحل

ن ة، وم ذه المرحل من ه دين ض ة/ أدوات ال ات اإلئتماني نيف التعرض د تص ار عن ات المعي ى متطلب تندة ال ي المس األردن

االمثلة على هذه المؤشرات ما يلي:

 ً ثر (Probability of Default ) والتي تحتسب وفقا ة التع ى احتمالي د عل ة يعتم ة المتوقع ائر االئتماني إن احتساب الخس

د تي تعتم ثر (Loss Given Default) وال إفتراض التع ارة ب بة الخس ادية، ونس ل االقتص ة والعوام اطر االئتماني للمخ

ك ام البن د ق ه فق اًء علي ثر (Exposure at Default) وبن د التع رض عن ة التع مانات، وقيم يلية للض ة التحص ى القيم عل

ار (٩) حيث يتم تطبيق المعادلة التالية ق المعي ة وف ة المتوقع الي إلحتساب الخسارة اإلئتماني وذج الرياضي الت بتبني النم

على جميع التعرضات وكاآلتي:

١٠٦



نطاق التطبيق/الخسارة االئتمانية المتوقعة:-

-

القروض والتسهيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة).●

أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة. ●

أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.●

الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار (٩). ●

●

الذمم المدينة التجارية. ●

●

احتساب احتمالية التعثر (PD) حيث قام البنك بإحتساب احتمالية التعثر وفق المعطيات التالية:٦.

-

-

-

نوع المنتج·

نوعية الضمانات·

القطاع·

١٠٧

م ا ت تثناء م الي (باس ار الت من اإلط ة ض ة المتوقع ارة االئتماني اس الخس وذج قي ق نم ار (٩) يطب ات المعي اً لمتطلب وفق

قياسه منها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة):

دولي (١٧) والمعيار الدولي للتقارير بي ال ار المحاس ات المعي الذمم المدينة المرتبطة بعقود اإليجار ضمن متطلب

المالية (١٦).

ة [باستثناء األرصدة الجارية التي تستعمل لتغطية عمليات ات المالي وك والمؤسس ى البن التعرضات االئتمانية عل

البنك مثل الحواالت، الكفاالت واالعتمادات خالل فترة زمنية قصيرة جداً (أيام)].

ي (الناتج المحلي اإلجمالي و معدالت البطالة و اد الكل تم األخذ بعين اإلعتبار المؤشرات االقتصادية وعوامل اإلقتص

. (PD) التضخم، أسعار الفوائد الحقيقية) ألغراض استخدامها في احتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

م د ت اني فق نيف اإلئتم ام التص الل نظ ن خ رادي والمصنفين م اس إف ى أس املتهم عل م مع ذين يت فيما يتعلق بالعمالء ال

(Calibration) ايرة راء مع م اج ث ت اني حي نيف االئتم ام التص ن نظ تخرجة م ثر المس ة التع ى احتمالي اد عل االعتم

ة ثر التاريخي ات التع ار بيان ن اإلعتب ذ بعي د األخ ار وبع ات المعي لنسب التعثر الموجودة على النظام لتتوافق مع متطلب

م اني يت نيف اإلئتم ام التص الل نظ ن خ رادي وغير مصنفين م كل إف ك. أما بالنسبة للعمالء الذين يتم معاملتهم بش للبن

م ة (٩) رق ارير المالي دولي للتق ار ال ق المعي ات تطبي اً لتعليم ك وفق ة (Stage 2)، وذل ة الثاني من المرحل م ض ادراجه

.(٢٠١٨/١٣)

(Roll Rate) ة ني منهجي ى تب ل عل م العم د ت ي فق اس تجميع ى أس أما فيما يتعلق بالعمالء الذين يتم التعامل معهم عل

ذ الل االخ ن خ ة م ك التاريخي ات البن ة بيان إلحتساب نسبة الخسارة المستقبلية عند التعثر حيث تم االعتماد على دراس

ي (Collective Basis) للتعرضات اإلئتمانية التي تحمل توى تجميع ى مس ة عل ائج المنهجي بعين االعتبار تحليل نت

صفات ائتمان متشابهة  من خالل األخذ بعين االعتبار مجموعة من العوامل وفيما يلي أهمها:



.٧

 نوع التعرض اإلئتماني.●

 رصيد التعرض اإلئتماني.●

●.(Credit Conversion Factor - CCF) معامل التحويل اإلئتناني 

.٨

.٨

اب د احتس ار عن ن االعتب ة بعي ات التالي ذ المعطي ك بأخ ام البن ث ق ثر (EAD) حي د التع اني عن رض اإلئتم اب التع احتس

التعرض االئتماني عند التعثر:

ة ات التاريخي ل البيان الل تحلي ن خ اب م ة االحتس ك بعملي ام البن ث ق ثر (LGD) حي إفتراض التع ارة ب بة الخس اب نس احتس

ة ا طبيع ل أهمه ن العوام ة م ار مجموع ن االعتب ذ بعي د االخ ك بع ك (Recovery Rates) وذل يالت للبن دالت التحص لمع

الء رادي للعم توى إف ى مس ا عل ب (LGD)  إم ر نس م تطوي د ت ه فق اًء علي ل وبن نيف العمي ات وتص مانات والمنتج الض

ل تي تحم ات ال ي (Collective Basis) للتعرض توى تجميع ى مس اني أو عل نيف اإلئتم ام التص الل نظ ن خ نفين م المص

صفات متشابهة للعمالء غير المصنفين على نظام التصنيف اإلئتماني.

١٠٨

ة ات التاريخي ل البيان الل تحلي ن خ اب م ة االحتس ك بعملي ام البن ث ق ثر (LGD) حي إفتراض التع ارة ب بة الخس اب نس احتس

ة ا طبيع ل أهمه ن العوام ة م ار مجموع ن االعتب ذ بعي د االخ ك بع ك (Recovery Rates) وذل يالت للبن دالت التحص لمع

الء رادي للعم توى إف ى مس ا عل ب (LGD)  إم ر نس م تطوي د ت ه فق اًء علي ل وبن نيف العمي ات وتص مانات والمنتج الض

ل تي تحم ات ال ي (Collective Basis) للتعرض توى تجميع ى مس اني أو عل نيف اإلئتم ام التص الل نظ ن خ نفين م المص

صفات متشابهة للعمالء غير المصنفين على نظام التصنيف اإلئتماني.



التعرضات لمخاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى)١-

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٧٦٬٩٨٠٬٨٢٣١٠٦٬٧٨١٬٨٧٧أرصدة لدى البنك المركزي األردني

٧٠٬٩٤١٬٤٣٦٥٧٬٧٦٤٬١٨٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٣٩٩٬٩٤٩٦٬٧٥٢٬٩٢٤إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية:

٢٠٥٬٥٢١٬٨٩٧١٦١٬٨٤١٬٠٩٧لألفراد

١٣٨٬٨٨٩٬٩٣٢١٤٢٬٥٥١٬٥٤٥القروض العقارية

للشركات

٣٠٦٬٧١١٬٨١٤٣١٥٬٩٩٣٬١٦١الشركات الكبرى

(SMEs) ٤٢٬٢٢٣٬٠٧٤٤٤٬٣٧٧٬٠٨٤المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠٩٬٥٢٣٬٩٨٢للحكومة والقطاع العام 

سندات وأسناد وأذونات:

١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

١٦٬٣٤٥٬٢٦٩٧٬٦٧٩٬٨٥٥موجودات اخرى 

١٬٠٦٩٬٤٧١٬١٢٠١٬٠٢٢٬٣٠٠٬٣٠٦إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٨٤٬٩٦٧٬٢٤٨٨١٬١٢٩٬٢٧٢كفاالت

٣٬٥٨٨٬٧٣٢١٣٬٧٤٩٬٤٦٧اعتمادات 

٥٬٣٤٠٬٧٩٢١٬٥٦٥٬٧١٩قبوالت وسحوبات زمنية

١٨٬٥١٨٬٧١١١٥٬٥٦٣٬٣٧٦سقوف تسهيالت مباشرة غير مستغلة

٢٤٬٦٠٠٬٤٨٧٣١٬٠١٦٬٣٢١سقوف تسهيالت غير مباشرة غير مستغلة

١٣٧٬٠١٥٬٩٧٠١٤٣٬٠٢٤٬١٥٥إجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

١٬٢٠٦٬٤٨٧٬٠٩٠١٬١٦٥٬٣٢٤٬٤٦١إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي وبنود خارج قائمة المركز المالي

لتغطية مخاطر التعرضات اإلئتمانية الواردة أعاله يقـوم البنك بإستخدام المخففات التـالية وضمن شروط محددة في السياسة اإلئتمانية الخاصة بالبنك:

التأمينات النقدية١ - 

كفاالت بنكية مقبولة٢ - 

الضمانات العقارية٣ - 

رهونات أسهم متداولة٤ - 

رهونات على سيارات وآليات٥ - 

ضمانة البضائع الممولة٦ - 

١٠٩



توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر:٢ -

تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

الصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

الحكومة والقطاع 
العام

البنوك والمؤسسات 
المجموعالمصرفية األخرى

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٠٢٠

٢٤٥٬٩٥٤٬٩٤٨                 -٢٬٠٣٢٬٩٧٤١٢٩٬٩٨٥٢٣٥٬٢٨٢٬٧١٠                 -٨٬٥٠٩٬٢٧٩متدنية المخاطر
٩٤٬٧٨٩٬٧٠٣٨٠٦٬٢٩٩٬٦٧٣                  -١٩١٬٣٨١٬٦٧٧١٢٦٬٨٠٥٬٠٤٦٣٥٦٬٦٧٣٬٧٩٠٣٦٬٦٤٩٬٤٥٧مقبولة المخاطر

منها مستحقة (*):

٥٬٣٩٣٬٢٨٦                 -                  -٣٢٤٬٣٠٠١٩٢٬٩٤٦٤٬٥٨٢٬٨٣١٢٩٣٬٢٠٩لغاية ٣٠ يوم
٣٧١٬٦٥٠                 -                  -١٩٦٬٣٢٣٤٣٬١١٢١٠٩٬١٧٣٢٣٬٠٤٢من ٣١ لغاية ٦٠ يوم

٢٦٬٨٨١٬٣٥٠                 -                  -٣٬٣٣٣٬٣٣٣١٢٬٣٧٦٬٣٢٩٥٬٦٢٥٬٩١٠٥٬٥٤٥٬٧٧٨تحت المراقبة
غير عاملة:

٩٠٧٬٢٨٦                 -                  -٤٦٠٬٤٧٧٢٩١٬٣٦٢٣٬٠٤٣١٥٢٬٤٠٤دون المستوى
٢٬٧٩٧٬٢٢٩                 -                  -١٬٩٦٦٬٣٠٠٢٥٦٬٢٦٨٨٤٠٥٧٣٬٨٢١مشكوك فيها

٤٠٬٢٠٢٬١٧١                 -                  -١٤٬٠٤٧٬٨١٧٤٬٧٤٥٬١٩٢١٢٬٧٨٧٬٦٩٧٨٬٦٢١٬٤٦٥هالكة
٢١٩٬٦٩٨٬٨٨٣١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧٣٧٧٬١٢٤٬٢٥٤٥١٬٦٧٢٬٩١٠٢٣٥٬٢٨٢٬٧١٠٩٤٬٧٨٩٬٧٠٣١٬١٢٣٬٠٤٢٬٦٥٧المجموع

٣٧٬٣٥٥٤٣٬١٠٠٬٣٣٥                  -١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨٢٠٬٥٧٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
١٠٬٤٧١٬٢٠٢                 -                  -٣٬٤٢٧٬٢٨٤١٬١٢٢٬٨٠٧٣٬٧٤٣٬٦٧٨٢٬١٧٧٬٤٣٣فوائد معلقة

٢٠٥٬٥٢١٬٨٩٧١٣٨٬٨٨٩٬٩٣٢٣٥٢٬٨٠١٬١٥٩٤٢٬٢٢٣٬٠٧٤٢٣٥٬٢٨٢٬٧١٠٩٤٬٧٥٢٬٣٤٨١٬٠٦٩٬٤٧١٬١٢٠الصافي

تتوزع التعرضات اإلئتمانية (الموجودات المالية واالستثمارات المالية) حسب التصنيف اإلئتماني.

٩٬٢٠٨٬٤٤٠

٢٤٬٢٧٦٬٣١٢

٢٢٬٤٨٦٬٥٤٣

١٤٬٧٨٥٬٢٩٩

٢٣٬٩٩٥٬٧٥٤

الصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

الحكومة والقطاع 
العام

البنوك والمؤسسات 
المجموعالمصرفية األخرى

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٠١٩

٢٤١٬٨٩١٬٥٥٨                 -٢٬٩٠٤٬٧١٢٤١١٬٨١٤٢٢٩٬٤٩٠٬٩٦٠                 -٩٬٠٨٤٬٠٧٢متدنية المخاطر
٧٨٬٨٥١٬٨٦٢٧٤٠٬١٢٠٬٣٧٦                  -١٤٨٬٨٤٨٬٥٩٨١٢٧٬٦٥٧٬٦٠٥٣٥٠٬١٥٥٬٣٨٥٣٤٬٦٠٦٬٩٢٦مقبولة المخاطر

منها مستحقة (*):

٩٬٩٠٢٬٥٥٣                 -                  -٣٤٧٬٠٧٧٢٠٩٬٨٤٨٩٬٠٩٢٬٥٩٤٢٥٣٬٠٣٤لغاية ٣٠ يوم
٢٬٧١٢٬١٧٦                 -                  -١٦٨٬٤٧٨٨١٬٣٦٤٢٬٤٠٨٬٩٢٩٥٣٬٤٠٥من ٣١ لغاية ٦٠ يوم

٣٤٬٨٣٦٬٠٦٨                 -                  -٤٬٧٤٤٬٦٤١١٢٬٥٤٥٬٦١٧٩٬٢٩٧٬٤٩٠٨٬٢٤٨٬٣٢٠تحت المراقبة
غير عاملة:

٢٬٢٨١٬٣٩٧                 -                  -١٬٤٥٨٬٤٤٠٣٢٤٬١٤٤٦١٬٤٠٧٤٣٧٬٤٠٦دون المستوى
١٢٬٢٩٩٬٢٣١                 -                  -٢٬٠٣٠٬٣٦٩١٬٧٧٥٬٨٦٨٧٬١٣٦٬٣٧٧١٬٣٥٦٬٦١٧مشكوك فيها

٣٦٬٩١١٬٨٩١                 -                  -١١٬٧٠٩٬٣٧٦٣٬٢٠٩٬٠٤٩١٥٬٥١٣٬٢٣١٦٬٤٨٠٬٢٣٥هالكة
١٧٧٬٨٧٥٬٤٩٦١٤٥٬٥١٢٬٢٨٣٣٨٥٬٠٦٨٬٦٠٢٥١٬٥٤١٬٣١٨٢٢٩٬٤٩٠٬٩٦٠٧٨٬٨٥١٬٨٦٢١٬٠٦٨٬٣٤٠٬٥٢١المجموع

١٢٦٬٩٥٧٣٧٬٨١٢٬٧٤٥                  -١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٦٥٢٬٩٤٨٥٬٦٢٥٬٣٨٩مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
٨٬٢٢٧٬٤٧٠                 -                  -٢٬٦٥٦٬٠٩١٩٣١٬٥٩٥٣٬١٠٠٬٩٣٩١٬٥٣٨٬٨٤٥فوائد معلقة

١٦١٬٨٤١٬٠٩٧١٤٢٬٥٥١٬٥٤٥٣٦٥٬٣١٤٬٧١٥٤٤٬٣٧٧٬٠٨٤٢٢٩٬٤٩٠٬٩٦٠٧٨٬٧٢٤٬٩٠٥١٬٠٢٢٬٣٠٠٬٣٠٦الصافي

١١٠

الشركات

٢٣٥٬٢٨٢٬٧١٠٩٤٬٧٥٢٬٣٤٨

(BB+ to -B)

(-B) أقل من

٢٣٥٬٢٨٢٬٧١٠

-                                         

الشركات

التصنيف االئتماني 

 (AAA to -AA)

 (A+ to -A)

(BBB+ to -BBB)

مؤسسات مصرفيةالحكومة والقطاع العام

-                                         

-                                         

-                                         



تتوزع التعرضات اإلئتمانية (الموجودات المالية واالستثمارات المالية) حسب التصنيف اإلئتماني.

مؤسسات مصرفيةالحكومة والقطاع العامالتصنيف االئتماني 

 (AAA to -AA)-                     ٧٬٥٠٠٬٠٨٨
 (A+ to -A)-                     ٢٦٬٠٧٧٬٦٧٠

(BBB+ to -BBB)-                     ٨٬١٠٩٬٦٩٠
(BB+ to -B)٢٢٩٬٤٩٠٬٩٦٠٢٨٬٢٨٢٬٣٧٦

(-B) ٨٬٧٥٥٬٠٨١                     -أقل من

٢٢٩٬٤٩٠٬٩٦٠٧٨٬٧٢٤٬٩٠٥

يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال إستحقاق أحد األقساط أوالفوائد ويعتبر حساب الجاري مدين مستحق إذا تجاوز السقف.*

تشمل التعرضات االئتمانية التسهيالت، األرصدة واإليداعات لدى البنوك باإلضافة إلى الموجودات المالية.

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت:

المجموعالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٠٢٠

الضمانات مقابل:
٢٬٠٣٢٬٩٧٤١٢٩٬٩٨٥١٠٬٦٧٢٬٢٣٨                  -٨٬٥٠٩٬٢٧٩متدنية المخاطر

٧٤٬٦٠٩٬١٠٣١٤٠٬٤٣٦٬٣٩١٢٠٩٬٦٣٩٬٦٣٦١١٬٢٥٥٬٠١٧٤٣٥٬٩٤٠٬١٤٧مقبولة المخاطر 
٧٣٠٬٥٨٧٤٥٠٬٢١٧٨٬٧٨٤٬٨٧٠١١٥٬٢٦٨١٠٬٠٨٠٬٩٤٢تحت المراقبة
غير عاملة:

٨٧٨٬٢٠٥                  -٣٩٨٬٠٥١٣١٣٬٤٠٤١٦٦٬٧٥٠دون المستوى
١٬٥٦٢٬١٣٠                  -٦٨١٬٤٠٠٦١٣٬٢٧٢٢٦٧٬٤٥٨مشكوك فيها

١٬٦٧٢٬٤٦٥٢٬٦٦٠٬٩١٣٩٬٥٩٦٬٠٧٣١٦٬٦٦٨١٣٬٩٤٦٬١١٩هالكة
٨٦٬٦٠٠٬٨٨٥١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧٢٣٠٬٤٨٧٬٧٦١١١٬٥١٦٬٩٣٨٤٧٣٬٠٧٩٬٧٨١

منها :
٢٬٠٨٤٬٦٣٠١٣٠٬٢١٧١٠٬٧٤٥٬٦٨٢                  -٨٬٥٣٠٬٨٣٥تأمينات نقدية

٦٦٬٨١٥٬٣٠٩١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧١٧٩٬٤٦٩٬٨٨٩١٠٬٣٤١٬٥٢٩٤٠١٬١٠٠٬٩٢٤عقارية
٣٨٥٬٣٨٤                  -٣٨٥٬٣٨٤                  -                 -أسهم متداولة

٤٨٬٥٤٧٬٨٥٨١٬٠٤٥٬١٩٢٦٠٬٨٤٧٬٧٩١                  -١١٬٢٥٤٬٧٤١سيارات واليات 
٨٦٬٦٠٠٬٨٨٥١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧٢٣٠٬٤٨٧٬٧٦١١١٬٥١٦٬٩٣٨٤٧٣٬٠٧٩٬٧٨١

٢٠١٩

الضمانات مقابل:
٢٬٩٠٤٬٧١٢٤١١٬٨١٤١٢٬٤٠٠٬٥٩٨                  -٩٬٠٨٤٬٠٧٢متدنية المخاطر

٥٢٬٦٣٦٬٨٨٧١٢٢٬٢٥٦٬٧١٠١٩٧٬٨٥٧٬١١٠١٦٬٥٢٧٬١٦٥٣٨٩٬٢٧٧٬٨٧٢مقبولة المخاطر 
١٬٢٦٨١٢٬٤٨١٬٦١٠٥٬٨٣٥٬٣٣٢٤٨٬٥٧٦١٨٬٣٦٦٬٧٨٦تحت المراقبة
غير عاملة:

٤٦٩٬٧٣٤٣٬٧٤٢٬٦٨٥                   -٢٬٣٣٣٬٨٦٠٩٣٩٬٠٩١دون المستوى
١٬٠٥٥٬١٤٩٢٬٢٣٣٬٠٨٣٤٬٠٥٥٬٢٦٤٥٠٩٬٠٥٢٧٬٨٥٢٬٥٤٨مشكوك فيها

٤٬٠٦٣٬٦٨٩٣٬٦٦٠٬٩٩٦٧٦٤٬١٤٧٢٬٩١٣٬٨٠٣١١٬٤٠٢٬٦٣٥هالكة
٦٩٬١٧٤٬٩٢٥١٤١٬٥٧١٬٤٩٠٢١١٬٤١٦٬٥٦٥٢٠٬٨٨٠٬١٤٤٤٤٣٬٠٤٣٬١٢٤

منها :
٢٬٩١٠٬٩٦٢٤٤٢٬٢٦٢١٢٬٤٥١٬٣٦٢                  -٩٬٠٩٨٬١٣٨تأمينات نقدية

٤٤٬١٤٥٬٢٢٠١٤١٬٥٧١٬٤٩٠١٥٩٬٢١٤٬٢٤٠٩٬٨٧٤٬١٧٧٣٥٤٬٨٠٥٬١٢٧عقارية
٥٧١٬٠٩٢                  -٥٧١٬٠٩٢                  -                 -أسهم متداولة

٤٨٬٧٢٠٬٢٧١١٠٬٥٦٣٬٧٠٥٧٥٬٢١٥٬٥٤٣                  -١٥٬٩٣١٬٥٦٧سيارات واليات 
٦٩٬١٧٤٬٩٢٥١٤١٬٥٧١٬٤٩٠٢١١٬٤١٦٬٥٦٥٢٠٬٨٨٠٬١٤٤٤٤٣٬٠٤٣٬١٢٤

١١١

وق أو عار الس ة بأس ديث القيم م تح ة يت ترات الالحق ي الف مانات، وف يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات عند منح التسهيالت بناء على أساليب التقييم المعتمدة عادة لهذه الض

بأسعار األصول المماثلة.

الشركات



الديون المجدولة-

الديون المعاد هيكلتها-

المخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون:-

سندات وإسناد وأذونات٣ -

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية والتصنيف الداخلي للبنك:

٢٠٢٠

درجة التصنيف

ضمن الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الربح أو الخسارة

ضمن الموجودات 
اإلجماليالمالية بالتكلفة المطفأة

دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار 

١٩٬٨٢١٬٧٣٥١٩٬٨٢١٬٧٣٥                       -غير مصنف

( A - B+I) ٤٬٢٤٨٬٣٠٢٤٬٢٤٨٬٣٠٢                       -مصنف

٤٣٬٣٦٢٬٥٣٧٤٣٬٣٦٢٬٥٣٧                       -وفقًا للتصنيف الداخلي للبنك

١٠٥٬٤٣٩٬٠٦٢١٠٥٬٤٣٩٬٠٦٢                       -حكومية وبكفالتها

١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦                       -المجموع

٢٠١٩

درجة التصنيف

ضمن الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الربح أو الخسارة

ضمن الموجودات 
اإلجماليالمالية بالتكلفة المطفأة

دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار 

٥٬٠١٥٬٣١٨٥٬٠١٥٬٣١٨                       -غير مصنف
( A+ - BB+I) ٦٬٣٧٣٬٢٠٤٦٬٣٧٣٬٢٠٤                       -مصنف

٤٤٬٤٦٠٬٩٦٩٤٤٬٤٦٠٬٩٦٩                       -وفقًا للتصنيف الداخلي للبنك
١١٣٬١٨٥٬١٠١١١٣٬١٨٥٬١٠١                       -حكومية وبكفالتها

١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢                       -المجموع

ب ة بموج ير العامل ة غ هيالت االئتماني ار التس ن إط ت م هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرج

ا ١٤٫٦٣٠٫٥٥١ دينار كما في ٣١ كانون أول ة قيمته ة والبالغ جدولة أُصولية وتم تصنيفها  كديون تحت المراقبة أو حولت إلى عامل

٢٠٢٠ مقابل ١٥٬٤٤٩٬٥٣٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ل ة أو تأجي هيالت اإلئتماني ر التس ة عم اط أو إطال ديل األقس يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت اإلئتمانية من حيث تع

ا ٤٣٫٠٧٤٫٢٥٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٦٦٫٨٧٥٫٩٩٧ ة قيمته ماح، والبالغ ترة الس د ف بعض األقساط أو تمدي

دينار للعام ٢٠١٩.

١١٢

ون ويات أو تسديد دي ة تس ا نتيج ة إليه ت الحاج تي انتف ة ال ت المراقب ديون تح ة وال ير العامل ديون غ دني لل ات الت ة مخصص بلغت قيم

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ دينار مقابل ٥٫٠٢٨٫٤٤٥ دينار كما في ٣١ غ  ٢٫٣٩٧٫٩٩٨ دينار كما ف رى مبل ون أخ ت إزاء دي وحول

كانون األول ٢٠١٩.



توزيع التعرضات اإلئتمانية

توزيع التعرضات اإلئتمانية

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك
فئة التصنيف حسب تعليمات 

إجمالي قيمة التعرض(٢٠٠٩/٤٧)
الخسائر االئتمانية 
(ECL) المتوقعة

مستوى احتمالية 
(PD) الخسارة

التصنيف وفق مؤسسات 
التصنيف الخارجي

التعرض عند التعثر 
(EAD)

 (LGD) عند التعثر
%

 دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار

تعرضات عاملة

١٨٫٠٠%٣٩٬٠٠٤٬٣١٥                          -٠٫٠٤%٣٩٬٠٠٤٬٣١٥٣١تعرضات ائتمانية عاملة١

-                     -                          --                    -                     -تعرضات ائتمانية عاملة٢+

١٨٫٠٠%١٬٣٥٤٬١١٢                          -٠٫٠٣%١١٬٩٥٠٬٨٣٠١٥٩تعرضات ائتمانية عاملة٢

١٢٫٣٠%٧٬٣٣٠٬٢٤٧                          -٠٫١٣%٧٬٧٤٥٬٦٣٤١٬٨٠٦تعرضات ائتمانية عاملة٢-

١٥٫٢٥%١٥٬٨٤٣٬٣٥٦                          -٠٫٢٠%١٨٬٣٠٠٬٥٤٦٣٬٦٦٢تعرضات ائتمانية عاملة٣+

١٥٫٦٣%٢٤٬٢٦٩٬٢٩٦                          -٠٫٨٠%٢٦٬٣٨٩٬٧٥٤٢٬٧٥١تعرضات ائتمانية عاملة٣

١٦٫٠١%٩٬٢٤٦٬٥٠٩                          -٠٫٤٦%٩٬٩٤٠٬٧٤٥٣٬٢٧٤تعرضات ائتمانية عاملة٣-

١٤٫١٢%٧٬٨٧٨٬٢٠٣                          -٠٫٥٠%٨٬٢٩٩٬٠١٢٣٬٨١٥تعرضات ائتمانية عاملة٤+

١٦٫٤٣%٦٣٬٠٥٠٬٤٢٥                          -١٫٢٣%٦٦٬٠٤٨٬٥٨٨٦١٬٢٧٩تعرضات ائتمانية عاملة٤

٩٫٠١%٢٩٬٢٦٣٬٨٨٣                          -٠٫٤٠%٣٨٬١١٧٬٣٨٢٢٢٬٢٩٥تعرضات ائتمانية عاملة٤-

١٧٫٧٥%٢٩٬٣٣٩٬٧٦٢                          -٠٫٩٧%٢٩٬٢١٦٬٦٠١٦٧٬١١٨تعرضات ائتمانية عاملة٥+

١٧٫٢٧%١٠٥٬٢١١٬٠٧٤                          -٢٫٦٥%١٠٧٬٠٦١٬٨٥٦١٩٩٬٦٢٢تعرضات ائتمانية عاملة٥

١٤٫٩٨%٣٧٬١١٣٬٣٠٦                          -١٫٠٩%٤١٬٤٩٧٬٦٥٦٧٥٬٦٦١تعرضات ائتمانية عاملة٥-

١٥٫٧٩%١٤٬٢٧٧٬٤٥٠                          -١٫٢٧%١٦٬٣٣٧٬١٤٥٣٢٬٨٨٥تعرضات ائتمانية عاملة٦+

١٥٫٥٧%٣٤٬٣١٥٬٧٣١                          -٢٫٨٣%٤١٬٩٤٧٬١٧٠١٨٩٬٤٩٠تعرضات ائتمانية عاملة٦

١٣٫٢٠%٤٥٬٤٨٩٬٥٦٨                          -٤٫٥٦%٤٧٬٨٩٣٬٠٥٨٢٦١٬٥٢٨تعرضات ائتمانية عاملة٦-

١٥٫٢٣%٤٬٣٠٩٬١٨٤                          -٦٫٢٨%٧٬٦٦٨٬٣٧٤٥٩٬٠٤٢تعرضات ائتمانية عاملة٧+

١٤٫٧٨%٢٢٬١٥٤٬٥٢٨                          -١٢٫٨٣%٢٦٬٤١٣٬٠٣٣٤٦٢٬٧٩١تعرضات ائتمانية عاملة٧

١٦٫٨٠%٣٧٬٥٤٥٬٩٥٨                          -٣١٫٧٨%٣٨٬٤٨٠٬٩٧٤٥٬٥٩٣٬٠٤٩تعرضات ائتمانية عاملة٧-

٢٤٫٦٩%٥٤٣٬٦٠٥٬٣٩٠(٣+ - ٧)٥٫٨٩%٥٥٦٬١٠٨٬٠١٥١٩٬٧٦٨٬٢٧٢تعرضات ائتمانية عاملةغير مصنف

١٬١٣٨٬٤٢٠٬٦٨٨٢٦٬٨٠٨٬٥٣٠١٬٠٧٠٬٦٠٢٬٢٩٧مجموع التعرضات العاملة / للسنة الحالية ٢٠٢٠

٩٠٣٬٣٥٨٬٥٩٨٤٬١٩٠٬١٠٧٨٢٩٬٤٨٦٬٨٣٢مجموع التعرضات العاملة / لسنة المقارنة ٢٠١٩

١١٣



درجة التصنيف الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف حسب تعليمات 
(٢٠٠٩/٤٧)

إجمالي قيمة التعرض
الخسائر االئتمانية 
(ECL) المتوقعة

مستوى احتمالية 
(PD) الخسارة

التصنيف وفق 
مؤسسات التصنيف 

الخارجي
التعرض عند التعثر 

(EAD)
متوسط الخسارة عند التعثر 

% (LGD)

 دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار

تعرضات غير عاملة

٩٫٧٥%٤٨٬٠٩٤-١٠٠%٤٨٬٠٩٥٦٬٣٣٩دون المستوى٨

٢٢٫٢١%٩٥٢٬١٦١-١٠٠%١٬٠١٥٬٤٣٩٣٢٣٬٦٦٧دون المستوىغير مصنف

١٦٫٧٢%١٬٣٢٨٬٥٣٣-١٠٠%١٬٤٣٠٬٥٨٨٦٦٬٤٩٨مشكوك في تحصيلها٩

٢٠٫٧%١٬٣٢٣٬٤٤٩-١٠٠%١٬٣٨٢٬٣١٥٦٧٢٬٠٥١مشكوك في تحصيلهاغير مصنف

٢٦٫٠١%١١٬٣٥٧٬٢٣٧-١٠٠%١٤٬٣٥٨٬٢٠٠٢٬٦٥٩٬٥٤٦هالكة١٠

٥٢٫٢%١٩٬٣٨٤٬٠٩١-١٠٠%٢٧٬٦٢٠٬٢٠٣١٣٬٠٣٣٬٥٦٥هالكةغير مصنف

٤٥٬٨٥٤٬٨٤٠١٦٬٧٦١٬٦٦٦٣٤٬٣٩٣٬٥٦٥مجموع التعرضات غير العاملة / للسنة الحالية

٣٥٬٠٠٤٬٢٧٧٢٠٬٣٨٢٬٧٠٥٣٣٬٨٢٩٬١٢٧مجموع التعرضات غير العاملة / لسنة المقارنة

١٬١٨٤٬٢٧٥٬٥٢٨٤٣٬٥٧٠٬١٩٦١٬١٠٤٬٩٩٥٬٨٦٢مجموع الكلي للتعرضات / للسنة الحالية

٩٣٨٬٣٦٢٬٨٧٥٢٤٬٥٧٢٬٨١٢٨٦٣٬٣١٥٬٩٥٩مجموع الكلي للتعرضات / لسنة المقارنة

١١٤



٤. التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية

أفرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند
حكومة وقطاع 

الصافيالمخصصالفواد المعلقةاجماليأخرىعام

 دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار

١٬٠٥٨٧٠٬٩٤١٬٤٣٦               -٦٬٤٠١٬٧٧٦٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤                  -                   -                    -               -                 -                   -                  -٦٤٬٥٤٠٬٧١٨أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٥١٣٩٩٬٩٤٩               -٤٠٠٬٠٠٠                    -                  -                   -                    -               -                 -                   -                  -٤٠٠٬٠٠٠ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٦٬٤٠٤٬٧٤٥٩٥٬٩٢١٬٩١٤١٢٣٬٤٤١٬٠٦٤١٩٥٬٢٦٣٬٢٥٧٢٨٩٬١٠٧٧٬٦٢٣٬٩٩٢٢٠٧٬٩١٦٬٣٤٧٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠٩٩٬٣٤٠٬٤٧٣٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

٧١٦٬٢٤٦١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦               -١١٩٬٧١٦٬٥٩٩٥٬١٢٠٬٠٠٠١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢                   -                    -               -                 -                   -                  -٤٨٬٧٥١٬٢٨٣ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

٤٬٧٩٥١٦٬٣٤٥٬٢٦٩               -١٥٬٥٨٣٬٢٣٦١٦٬٣٥٠٬٠٦٤                  -                   -٩٬١٢٨               -٧٥٧٬٧٠٠                   -                  -                -الموجودات األخرى

١٣٠٬٠٩٦٬٧٤٦٩٥٬٩٢١٬٩١٤١٢٣٬٤٤١٬٠٦٤١٩٦٬٠٢٠٬٩٥٧٢٨٩٬١٠٧٧٬٦٣٣٬١٢٠٢٠٧٬٩١٦٬٣٤٧١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩١٢٦٬٤٤٥٬٤٨٥١٬٠٤٦٬٠٦٦٬٦٢٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬١٠٥٬١٣٠٩٩٢٬٤٩٠٬٢٩٧االجمالي / للسنة الحالية

١٠٠٬٦٤٠٬٢٨٢٩٠٬٠٣٠٬٧٨٠١٢٨٬٠٧٥٬٧٦٤١٩٥٬٩٣٨٬٧٨٨٢٦١٬٠٩٢٩٬٥٥٩٬٢٥٤١٦٤٬٦٠٨٬٩٩٣١٢٢٬٧٠٩٬٠٨٠١٤٢٬٠٥٤٬٧٥٥٩٥٣٬٨٧٨٬٧٨٩٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٧٬٨١٢٬٧٤٥٩٠٧٬٨٣٨٬٥٧٤االجمالي / لسنة المقارنة

١٥٧٬٢٦٠٨٤٬٩٦٧٬٢٤٨               -٨٬٥٦٢٬٨٠٢٨٥٬١٢٤٬٥٠٨                  -٤١٬٣٠٠                    -١١٬٧٨٩٬٦٨٨٤٬٥٣٠٬٨٧٥١٩٬٥١٨٬٧٨٤٣٩٬٤٢٠٬٠٣٠١٬٢٦١٬٠٢٩الكفاالت المالية

٩٥٣٣٬٥٨٨٬٧٣٢               -٣٬٥٨٩٬٦٨٥                    -                  -                   -                    -               -٣٧٠٬٦١٦٩٠٦٬٣٦٧٢٬٢٦٠٬٠٨٤٥٢٬٦١٨االعتمادات المستندية

١٬٥١٥٥٬٣٤٠٬٧٩٢               -٥٬٣٤٢٬٣٠٧                    -                  -                   -                    -               -٣٬٧١٩٬٠٧٢٧١٥٬٧١٢٣٧٬٠٣٤٨٧٠٬٤٨٩القبوالت وسحوبات زمنية

٣٠٤٬١١٢٤٣٬١١٩٬١٩٨               -٣٬٧٢٠٬٨٦٥٤٣٬٤٢٣٬٣١٠                  -٦٬٩٤١                    -               -٣٬٤٤٦٬٨١٣١٢٬٧٧١٬٧٠٤١٣٬٤٦٥٬٠٤١١٠٬٠١١٬٩٤٦االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٢٠١٬٤٠٩١٨٬٥١٨٬٧١١               -٢٬٠٩٨٬٤٦٢١٨٬٧٢٠٬١٢٠                  -٦٬٩٤١                    -               -٢٬٩١٥٬٢٣٣٦٬٨٤٢٬٢٥٨٦٬٨٣٩٬٤٩٣١٧٬٧٣٣منه سقوف مباشرة

١٠٢٬٧٠٣٢٤٬٦٠٠٬٤٨٧               -١٬٦٢٢٬٤٠٣٢٤٬٧٠٣٬١٩٠                  -                   -                    -               -٥٣١٬٥٨٠٥٬٩٢٩٬٤٤٦٦٬٦٢٥٬٥٤٨٩٬٩٩٤٬٢١٣منه سقوف غير مباشرة

١٤٩٬٤٢٢٬٩٣٥١١٤٬٨٤٦٬٥٧٢١٥٨٬٧٢٢٬٠٠٧٢٤٦٬٣٧٦٬٠٤٠١٬٥٥٠٬١٣٦٧٬٦٣٣٬١٢٠٢٠٧٬٩٦٤٬٥٨٨١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩١٣٨٬٧٢٩٬١٥٢١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٣٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٠١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٧المجموع الكلي / للسنة الحالية

١١٥٬٥١٤٬٩٢٦١٠٨٬٨١٧٬٤٨٣١٦٩٬٥٦٢٬٦٠٤٢٥٠٬٥٥٠٬٥٤٢١٬٤١٨٬٥١٢٩٬٥٥٩٬٢٥٤١٦٤٬٩٣٤٬٨٣٩١٢٢٬٧٠٩٬٠٨٠١٥٤٬٢٨٨٬٣٥٣١٬٠٩٧٬٣٥٥٬٥٩٣٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٨٬٢٦٥٬٣٩٤١٬٠٥٠٬٨٦٢٬٧٢٩المجموع الكلي / لسنة المقارنة

:(IFRS9) ب. توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار 

Stage 1Stage 1Stage 2Stage 2البند
IndividualCollectiveIndividualCollectiveStage 3الصافيالمخصصالفواد المعلقةالمجموع

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار
١٤٦٬٠٩٤٬٩٩٧١٬١١٤٬٧٢٦١٬٧٠٤٬٤٦٢١٤١٬٠٤٣٣٦٧٬٧٠٧١٤٩٬٤٢٢٬٩٣٥٣٢٬٢٣٧٤٠٩٬٠٧٤١٤٨٬٩٨١٬٦٢٤مالي

٨٢٬٠٦٣٬٣٤٣١٬٢٩٣٬٥٤٨٢١٬٣٦٩٬٨٠٤٢٧٩٬٣٥٨٩٬٨٤٠٬٥١٩١١٤٬٨٤٦٬٥٧٢١٬٢٠٥٬٩٩٢٢٬٠٩٣٬٥٣٣١١١٬٥٤٧٬٠٤٧صناعي

١٠٧٬٣٩٦٬٣٠٤٥٬٩٤٤٬٨٣٧٣٥٬٨٢٦٬٤٩٢١٬٥١٢٬٠٤١٨٬٠٤٢٬٣٣٣١٥٨٬٧٢٢٬٠٠٧٢٬٥٦١٬٨٨١٤٬٤٨٥٬٠٤٧١٥١٬٦٧٥٬٠٧٩تجارة

١١٤٬٦٢١٬٦٢٣٦٦٬٢٢٣٬٣٩٠٤٠٬٠٣٤٬٣٢١٥٬٨٥٨٬٢٤٤١٩٬٦٣٨٬٤٦٢٢٤٦٬٣٧٦٬٠٤٠٢٬١٨٩٬٧٥٠٤٬٨١٣٬٣٥٩٢٣٩٬٣٧٢٬٩٣١عقارات

١٣٬٠٧٢٧٩٬٦٢٤٢٠١٬٤١٩٥٠٬١٢٧١٬٢٠٥٬٨٩٤١٬٥٥٠٬١٣٦١٤٬٠١١٢٥٬٦٩١١٬٥١٠٬٤٣٤زراعة

٦٬٢٨١٬٤٥٦٧٬٦٣٣٬١٢٠١٨٢٬٤٣٤٢٩٥٬٨١٥٧٬١٥٤٬٨٧١                 -                   -٥٧٣٬٧٥٦٧٧٧٬٩٠٨أسهم

١٣٬٩٤٢٬٣٠١١٦٥٬٨١٩٬٤٢٢٥٢٤٬٢٥٩١٠٬٦٣٨٬٥٢٢١٧٬٠٤٠٬٠٨٤٢٠٧٬٩٦٤٬٥٨٨٣٬٣٧٩٬٧٤٨١٠٬٦٨٦٬٦٤٧١٩٣٬٨٩٨٬١٩٣أفراد

١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩                  -                   -١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩               -                 -                   -                  -١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩حكومة وقطاع عام

٨٠٬٣٥٦٬٥٩٤٢٢٬١٨٧٬٩٦٦١٦٬٢٥٣٬٤١٦٣٬٠٩١٬٠٧٠١٦٬٨٤٠٬١٠٦١٣٨٬٧٢٩٬١٥٢٩٠٥٬١٤٩٢٠٬٧٥٩٬٨٠٨١١٧٬٠٦٤٬١٩٥أخرى

٧٠٣٬٣٦٣٬٨٧٩٢٦٣٬٤٤١٬٤٢١١١٥٬٩١٤٬١٧٣٢١٬٥٧٠٬٤٠٥٧٩٬٢٥٦٬٥٦١١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٣٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٤١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٣المجموع الكلي / للسنة الحالية

٥٣٠٬٢٧٧٬٥٤٩٣١٥٬٥٣٣٬٣٥٣١٦٢٬٠٥٠٬٨٩٥١٩٬٥٠١٬٦٦٧٦٩٬٩٩٢٬١٢٩١٬٠٩٧٬٣٥٥٬٥٩٣٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٨٬٢٦٥٬٣٩٤١٬٠٥٠٬٨٦٢٬٧٢٩المجموع الكلي / لسنة المقارنة

١١٥



٥. التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

الصافيالمخصصالفوائد المعلقةاجماليدول أخرىأمريكاأفريقياآسياأوروباداخل المملكةالبند

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

١٬٠٥٨٧٠٬٩٤١٬٤٣٦                    -١٤٬٣٨٩٬٥٩٥٥٠١٬٠٤٩٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤                   -٢٠٬٩٨٩٬٦٤٥١٬٠٣٥٬١٠٥٣٤٬٠٢٣٬٦٨٣٣٬٤١٧أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٥١٣٩٩٬٩٤٩                    -٤٠٠٬٠٠٠                   -                    -                   -                  -                  -                 -٤٠٠٬٠٠٠ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧                   -                    -                   -                  -                  -                 -٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

٧١٦٬٢٤٦١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦                    -١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢                   -                    -                   -                  -٧٠٦٬٢٨٥                 -١٧٢٬٨٨١٬٥٩٧ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
٤٬٧٩٥١٦٬٣٤٥٬٢٦٩                    -١٦٬٣٥٠٬٠٦٤                   -                    -                   -                  -                  -                 -١٦٬٣٥٠٬٠٦٤الموجودات األخرى

١٤٬٣٨٩٬٥٩٥٥٠١٬٠٤٩١٬٠٤٦٬٠٦٦٬٦٢٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬١٠٥٬١٣٠٩٩٢٬٤٩٠٬٢٩٧                     -٩٩٥٬٤٠٧٬٤٩٥١٬٠٣٥٬١٠٥٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨٣٬٤١٧االجمالي / للسنة الحالية

٦٬٨٣٨٬٣٥٢٤٣٥٬٤٨٦٩٤٥٬٦٥١٬٣١٩٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٧٬٨١٢٬٧٤٥٩٠٧٬٨٣٨٬٥٧٤                     -٩٠٠٬٤٤٢٬٨٠٥٢٬٤٦٢٬٥٧٠٣٥٬٣١٩٬٧٨٥١٥٢٬٣٢١االجمالي / لسنة المقارنة

١٥٧٬٢٦٠٨٤٬٩٦٧٬٢٤٨                    -٨٥٬١٢٤٬٥٠٨                   -                    -                   -                  -                  -                 -٨٥٬١٢٤٬٥٠٨الكفاالت المالية

٩٥٣٣٬٥٨٨٬٧٣٢                    -٣٬٥٨٩٬٦٨٥                   -                    -                   -                  -                  -                 -٣٬٥٨٩٬٦٨٥االعتمادات المستندية

١٬٥١٥٥٬٣٤٠٬٧٩٢                    -٥٬٣٤٢٬٣٠٧                   -                    -                   -                  -                  -                 -٥٬٣٤٢٬٣٠٧القبوالت وسحوبات زمنية

٣٠٤٬١١٣٤٣٬١١٩٬١٩٨                    -٤٣٬٤٢٣٬٣١١                   -                    -                   -                  -                  -                 -٤٣٬٤٢٣٬٣١١االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٢٠١٬٤١٠١٨٬٥١٨٬٧١١                    -١٨٬٧٢٠٬١٢١                   -                    -                   -                  -                  -                 -١٨٬٧٢٠٬١٢١منه سقوف مباشرة

١٠٢٬٧٠٣٢٤٬٦٠٠٬٤٨٧                    -٢٤٬٧٠٣٬١٩٠                   -                    -                   -                  -                  -                 -٢٤٬٧٠٣٬١٩٠منه سقوف غير مباشرة

١٤٬٣٨٩٬٥٩٥٥٠١٬٠٤٩١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٤٠١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧١١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٧                     -١٬١٣٢٬٨٨٧٬٣٠٦١٬٠٣٥٬١٠٥٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨٣٬٤١٧المجموع الكلي / للسنة الحالية

٦٬٨٣٨٬٣٥٢٤٣٥٬٤٨٦١٬٠٩٧٬٣٥٥٬٥٩٣٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٨٬٢٦٥٬٣٩٤١٬٠٥٠٬٨٦٢٬٧٢٩                     -١٬٠٥٢٬١٤٧٬٠٧٩٢٬٤٦٢٬٥٧٠٣٥٬٣١٩٬٧٨٥١٥٢٬٣٢١المجموع الكلي / لسنة المقارنة

:(IFRS9) د. توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار 

Stage 1Stage 1Stage 2Stage 2البند

IndividualCollectiveIndividualCollective

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

٦٥٢٬٧٣٣٬٨٣٩٢٦٣٬٤٤١٬٤٢١١١٥٬٩١٤٬١٦٦٢١٬٥٧٠٬٤٠٥٧٩٬٢٥٦٬٥٦٤١٬١٣٢٬٩١٦٬٣٩٥١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٥٬٨٨٩١٬٠٧٨٬٨٧٩٬٣٠٤داخل المملكة
١٬٠٣٥٬١٠٥                   -                   -١٬٠٣٥٬١٠٥                   -                  -                  -                 -١٬٠٣٥٬١٠٥دول الشرق األوسط األخرى

٣٬٠٧٦٣٤٬٧٢٦٬٨٩٢                   -٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨                   -                  -                  -                 -٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨أوروبا
٣٬٤١٧                   -                   -٣٬٤١٧                   -                  -                  -                 -٣٬٤١٧آسيا

                    -                   -                   -                    -                   -                  -                  -                 -                 -أفريقيا
٩١٤٬٣٨٩٬٥٨٦                   -١٤٬٣٨٩٬٥٩٥                   -                  -                  -                 -١٤٬٣٨٩٬٥٩٥امريكا

٥٠١٬٠٤٩                   -                   -٥٠١٬٠٤٩                   -                  -                  -                 -٥٠١٬٠٤٩دول أخرى
٧٠٣٬٣٩٢٬٩٧٣٢٦٣٬٤٤١٬٤٢١١١٥٬٩١٤٬١٦٦٢١٬٥٧٠٬٤٠٥٧٩٬٢٥٦٬٥٦٤١٬١٨٣٬٥٧٥٬٥٢٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٤١٬١٢٩٬٥٣٥٬٣٥٣المجموع الكلي / للسنة الحالية
٥٣٠٬٢٧٧٬٥٤٩٣١٥٬٥٣٣٬٣٥٣١٦٢٬٠٥٠٬٨٩٥١٩٬٥٠١٬٦٦٧٦٩٬٩٩٢٬١٢٩١٬٠٩٧٬٣٥٥٬٥٩٣٨٬٢٢٧٬٤٧٠٣٨٬٢٦٥٬٣٩٤١٬٠٥٠٬٨٦٢٬٧٢٩المجموع الكلي / لسنة المقارنة

١١٦

دول الشرق األوسط 
األخرى

Stage 3الصافيالمخصصالمجموع الفوائد المعلقة



توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية:

أ . توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩):

أخرىسيارات وآلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية
إجمالي قيمة 
الضمانات

 دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار

٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤١٬٠٥٨                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

٤٠٠٬٠٠٠٥١                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٤٠٠٬٠٠٠ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

١٣٬٨٦٢٬٨٥٢٢٧٥٬٤٣٩٬٣٨٥٥٧٥٬٧١٠٬٣٤٥٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠                   -٢٣٦٬٤٣٣٬٠١٨                   -٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩١٥٬١٦٠٬٤٤٠٩٬٩٨٣٬٠٧٥التسهيالت االئتمانية: 

٣٢٬٢٩٢٬٩٩٤١٩٨٬٢٤٥٬٣٧٢١٠٬٧٤٩٬٧٠٢                  -                   -١٣٬٢٥٠٬٦٥٦                   -٢١٩٬٦٩٨٬٨٨٣١١٬٧٤٩٬٥٧٦٧٬٢٩٢٬٧٦٢لألفراد

١٠٥٬٤٩٨٬٨٠٩٥٦٬٣٧٢٬٢٤٣٤٬٤٦١٬٤٥٨                  -                   -١٠٥٬٤٩٨٬٨٠٩                   -                  -                -١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧القروض العقارية

١٢٬٠٣٠٬٨١١١٢١٬٨٤٦٬٨٥٨٢٤٤٬١٦٨٬٨٤٦١٩٬٨٩٩٬٤١٧                   -١٠٥٬٠٩٣٬١٥٣                   -٣٣٠٬٣٥٤٬٩٠٩٣٬٤١٠٬٨٦٤١٬٣١٢٬٠٣٠الشركات الكبرى
(SMEs)  ١٬٨٣٢٬٠٤١١٥٬٨٠٠٬٧٢٤٣٨٬٣٣٨٬٥٩٤٧٬٢٧٢٬٤٠٣                   -١٢٬٥٩٠٬٤٠٠                   -١٬٣٧٨٬٢٨٣                -٥١٬٦٧٢٬٩١٠المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                  -٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠للحكومة والقطاع العام 

١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢٧١٦٬٢٤٦                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢سندات وأسناد وأذونات:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
                  -                    -                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -                    -خالل قائمة الربح أو الخسارة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
                  -                    -                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -                    -خالل الدخل الشامل اآلخر

١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢٧١٦٬٢٤٦                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

                  -                    -                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -                    -مشتقات أدوات مالية
                  -                    -                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -                    -الموجودات المالية المرهونة (أدوات الدين)

١٦٬٣٥٠٬٠٦٤٤٬٧٩٥                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -١٦٬٣٥٠٬٠٦٤الموجودات األخرى
١٣٬٨٦٢٬٨٥٢٢٧٥٬٤٣٩٬٣٨٥٨٣٦٬٩٩٠٬٧٨٥٤٣٬١٠٥٬١٣٠                   -٢٣٦٬٤٣٣٬٠١٨                   -١٬٠٤٦٬٠٦٦٬٦٢٩١٥٬١٦٠٬٤٤٠٩٬٩٨٣٬٠٧٥المجموع / للسنة الحالية
١٤٬٥٢٧٬٩٥٦٢٨٨٬٦٠٢٬٨٦٩٧٤٣٬٠٧٩٬٤٤٥٣٧٬٨١٢٬٧٤٥                   -٢٤٨٬٠١٧٬٥٦٢                   -٩٤٥٬٦٥١٬٣١٩١٥٬١٨٢٬١٢٧١٠٬٨٧٥٬٢٢٣المجموع / لسنة المقارنة

١١٬٥٢٦٬٦٥٧٧٦٬٤٢٢٬٤٥٥١٥٧٬٢٦٠                  -                   -٩٬٣٢٧٬٦٥٥                   -٨٥٬١٢٤٬٥٠٨٢٬٠٢٤٬٩٠٧١٧٤٬٠٩٥الكفاالت المالية
١٬٤٧١٬٨٧٢٢٬٤١٩٬٦٤٢٩٥٣                  -                   -٦٧٬٣٣٣                   -                  -٣٬٥٨٩٬٦٨٥١٬٤٠٤٬٥٣٩اإلعتمادات المستندية

٥٬٣٤٢٬٣٠٧١٬٥١٥                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٥٬٣٤٢٬٣٠٧القبوالت وسحوبات زمنية
٤٣٬٤٢٣٬٣١٣٣٠٤٬١١٢                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٤٣٬٤٢٣٬٣١٣االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

١٨٬٧٢٠٬١٢١٢٠١٬٤٠٩                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -١٨٬٧٢٠٬١٢١منه سقوف مباشرة
٢٤٬٧٠٣٬١٩٢١٠٢٬٧٠٣                     -                  -                   -                   -                   -                  -                -٢٤٬٧٠٣٬١٩٢منه سقوف غير مباشرة

١٣٬٨٦٢٬٨٥٢٢٨٨٬٤٣٧٬٩١٤٩٦٤٬٥٩٨٬٥٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٠                   -٢٤٥٬٨٢٨٬٠٠٦                   -١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٤٢١٨٬٥٨٩٬٨٨٦١٠٬١٥٧٬١٧٠المجموع الكلي / للسنة الحالية
١٤٬٥٢٧٬٩٥٦٣٠١٬١٩٩٬٤٤٥٨٧٨٬٣٤١٬٧٧٣٣٨٬٢٦٥٬٣٩٤                   -٢٥٧٬٦٧٢٬٧١٩                   -١٬٠٨٩٬١٢٨٬١٠٩١٧٬٦٥١٬٥٧١١١٬٣٤٧٬١٨٧المجموع الكلي / لسنة المقارنة

١١٧

إجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد 
الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية:

 ب . توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل اجمالي التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة (Stage 3) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩):

أسهم متداولةتأمينات نقدية
كفاالت بنكية 

أخرىسيارات وآلياتعقاريةمقبولة
إجمالي قيمة 
الضمانات

 دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

١٬٣٠١٬٠٣٢٤١٬٨٠٤٬٨٧٢٤٣٬٤٣٠٬٧٩١٣٨٬٢١٨٬١٣٠                     -٣٣٬٧١٤٬٨٩٠                  -٧٧٬١٥٠٬٠٨٧٤٦٬٩٩٩٦٬٧٤١٬٩٥١التسهيالت االئتمانية: 

٦٬٤٣٨٬٧٤٧١٦٬٢٣٠٬١٨٨٨٬٩٨٤٬٦٠٤                 -                     -١٬٤٩١٬٦٠٩                  -٢١٬٢١٢٬٣٧٧١٧٬٠٠٠٤٬٩٣٠٬١٣٨لألفراد

١١٬٥٢٨٬٥٦٧٨٬٢٠١٬٢٤٩٤٬٠٣٠٬٠٦٠                 -                     -١١٬٥٢٨٬٥٦٧                  -                -               -١٧٬٦٤٩٬٩١٢القروض العقارية

١٬٠٩٥٬٣٤٦٢٠٬٦٠٦٬٧٢٠١١٬٣٥٧٬٩٦٨١٨٬٤٤٣٬١٣٠                     -١٨٬٥٣٦٬٦٢٢                  -٢٧٬٩٨٨٬٥٦٠٢٩٬٩٩٩٩٤٤٬٧٥٣الشركات الكبرى
(SMEs)  ٢٠٥٬٦٨٦٣٬٢٣٠٬٨٣٨٧٬٦٤١٬٣٨٦٦٬٧٦٠٬٣٣٦                     -٢٬١٥٨٬٠٩٢                  -٨٦٧٬٠٦٠               -١٠٬٢٩٩٬٢٣٨المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -للحكومة والقطاع العام 

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -سندات وأسناد وأذونات:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 
                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -أو الخسارة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

-                 -               -                -                  -                 -                     -                 -                  -                  -                  

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -مشتقات أدوات مالية
                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -الموجودات المالية المرهونة(أدوات الدين)

٩٬١٢٨٢٬١٠٨                  -                 -                     -                 -                  -                -               -٩٬١٢٨الموجودات األخرى
١٬٣٠١٬٠٣٢٤١٬٨٠٤٬٨٧٢٤٣٬٤٣٩٬٩١٩٣٨٬٢٢٠٬٢٣٨                     -٣٣٬٧١٤٬٨٩٠                  -٧٧٬١٥٩٬٢١٥٤٦٬٩٩٩٦٬٧٤١٬٩٥١المجموع / للسنة الحالية
٣٩٨٬١٨٦٣٢٬٨٣٤٬٩٨١٤٢٬٩١٠٬٨٤٦٣١٬٣١٦٬١٢٢                     -٢٤٬٩٢١٬٩٤٦                  -٦٠٬١٦٩٬١٠٢١٧٥٬٢٩٢٧٬٣٣٩٬٥٥٦المجموع / لسنة المقارنة

٥٤٠٬٥٠٤٢٬٠١٨٬٣٥٣٩٠٬٠٧٤                 -                     -٥٤٠٬٥٠٤                  -                -               -٢٬٠٩٧٬٣٥٥الكفاالت المالية
                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -اإلعتمادات المستندية

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -القبوالت وسحوبات زمنية
                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -منه سقوف مباشرة
                  -                  -                  -                 -                     -                 -                  -                -               -                 -منه سقوف غير مباشرة

١٬٣٠١٬٠٣٢٤٢٬٣٤٥٬٣٧٦٤٥٬٤٥٨٬٢٧٢٣٨٬٣١٠٬٣١٢                     -٣٤٬٢٥٥٬٣٩٤                  -٧٩٬٢٥٦٬٥٧٠٤٦٬٩٩٩٦٬٧٤١٬٩٥١المجموع الكلي / للسنة الحالية
٣٩٨٬١٨٦٣٢٬٨٥٦٬٢٣٤٤٤٬٤٩٨٬١٨٦٣١٬٤١٠٬٩٩٥                     -٢٤٬٩٤٣٬١٩٩                  -٦١٬٧٧٥٬٣٣٥١٧٥٬٢٩٢٧٬٣٣٩٬٥٥٦المجموع الكلي / لسنة المقارنة

١١٨

البند
إجمالي قيمة 

التعرض

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض 
بعد الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



٦. التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:

أ. إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:

إجمالي قيمة التعرض
التعرضات التي تم 

إجمالي قيمة التعرضتعديل تصنيفها
التعرضات التي تم 

تعديل تصنيفها

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

          - -                 -                  -                 -                   -                   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

          - -                 -                  -                 -                   -                   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٤٫٩٣%١٠٨٬٤٣٣٬١٤٥٦٬١٩٨٬٥٣٢٧٧٬١٥٠٬٠٨٧٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

             -                -                -               -                 -٥٬١٢٠٬٠٠٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

          -                -                -٩٬١٢٨                 -                  -الموجودات األخرى

٤٫٧٩%١١٣٬٥٥٣٬١٤٥٦٬١٩٨٬٥٣٢٧٧٬١٥٩٬٢١٥٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤االجمالي / للسنة الحالية

١٥٫٩٤%١٥٧٬٤٠٠٬٧٩٧٢١٬٧٦٨٬١٦٥٦٠٬١٦٩٬١٠٢١٢٬٩١٢٬٣٦٧٣٤٬٦٨٠٬٥٣٢االجمالي / لسنة المقارنة

٩٫٣٧%١٧٬٣٣٤٬٩١٨١٬١٧٣٬٨٩٨٢٬٠٩٧٬٣٥٥٦٤٦٬٠٧٤١٬٨١٩٬٩٧٢الكفاالت المالية

          -                -                -               -                 -٣٨١٬٤٣٥االعتمادات المستندية

          -                -                -               -                 -٢٣٠٬٠٦٩القبوالت وسحوبات زمنية

             -٢٬٩٥٤٬٣٥٨                -               -٥٬٩٨٥٬٠١١٢٬٩٥٤٬٣٥٨االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٧١٫٤٦%١٬٧٩٨٬٦٨٧                -               -٢٬٥١٧٬٠٢٥١٬٧٩٨٬٦٨٧منه سقوف مباشرة

٣٣٫٣٢%١٬١٥٥٬٦٧١                -               -٣٬٤٦٧٬٩٨٦١٬١٥٥٬٦٧١منه سقوف غير مباشرة

٦٫٤٢%١٣٧٬٤٨٤٬٥٧٨١٠٬٣٢٦٬٧٨٨٧٩٬٢٥٦٬٥٧٠٣٬٥٨٩٬٠٤٦١٣٬٩١٥٬٨٣٤المجموع الكلي / للسنة الحالية

١٦٫٥٧%١٨١٬٥٤١٬٨٨٧٢٧٬٢٤٦٬٥٩٩٦١٬٧٧٥٬٣٣٥١٣٬٠٦٧٬٧٦٠٤٠٬٣١٤٬٣٥٩المجموع الكلي / لسنة المقارنة

ب. الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

إجمالي  التعرضات التي البند
تم تعديل تصنيفها الى 

Stage 2

إجمالي  التعرضات 
التي تم تعديل تصنيفها 

Stage 3 الى

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها
 Stage 2

Individual
 Stage 2

Collective
 Stage 3

IndividualStage 3 Collectiveالمجموع

             - -                   -              -                 -                  -                 -                   -                   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

             - -                   -              -                 -                  -                 -                   -                   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٢٦٧٬٨١٢ -                  ٦٬١٩٨٬٥٣٢٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤١٬٤٥٤١٠٩٬٩٣٠١٥٦٬٤٢٨التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

   -                   -                 -              -                 -                  -                 -                   -                   ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

   -                   -                          -                -                -               -                 -                  -مشتقات أدوات مالية

   -                   -                          -                -                -               -                 -                  -الموجودات المالية المرهونة (أدوات الدين)

   -                   -                          -                -                -               -                 -                  -الموجودات األخرى

٢٦٧٬٨١٢                  -٦٬١٩٨٬٥٣٢٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤١٬٤٥٤١٠٩٬٩٣٠١٥٦٬٤٢٨االجمالي / للسنة الحالية

١٬٢٩٥٬٣٤٠                   -٢١٬٧٦٨٬١٦٥١٢٬٩١٢٬٣٦٧٣٤٬٦٨٠٬٥٣٢٢٠٠٬٠٣٢٤٦٥٬٠٢٥٦٣٠٬٢٨٣االجمالي / لسنة المقارنة

١٤٬٩٩٢                  -١٬١٧٣٬٨٩٨٦٤٦٬٠٧٤١٬٨١٩٬٩٧٢١٢٬٩٠٦٤٢٢٬٠٤٤الكفاالت المالية

                -                  -             -                -                -               -                 -                  -االعتمادات المستندية

                -                  -             -                -                -               -                 -                  -القبوالت وسحوبات زمنية

٦٩٬٠٢٤                  -             -                -٢٬٩٥٤٬٣٥٨٦٩٬٠٢٤                 -٢٬٩٥٤٬٣٥٨االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٦٬٥٨٧                  -             -                -١٬٧٩٨٬٦٨٧٣٦٬٥٨٧                 -١٬٧٩٨٬٦٨٧منه سقوف مباشرة

٣٢٬٤٣٧                  -             -                -١٬١٥٥٬٦٧١٣٢٬٤٣٧                 -١٬١٥٥٬٦٧١منه سقوف غير مباشرة

٣٥١٬٨٢٨                  -١٠٬٣٢٦٬٧٨٨٣٬٥٨٩٬٠٤٦١٣٬٩١٥٬٨٣٤٨٣٬٣٨٤١٠٩٬٩٧٢١٥٨٬٤٧٢المجموع الكلي / للسنة الحالية

١٬٣٠٦٬٦٧٧                   -٢٧٬٢٤٦٬٥٩٩١٣٬٠٦٧٬٧٦٠٤٠٬٣١٤٬٣٥٩٢٠٨٬١٣٦٤٦٧٬٣٢٥٦٣١٬٢١٦المجموع الكلي / لسنة المقارنة

١١٩

Stage 2Stage 3
إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل 
تصنيفها

نسبة التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها



توزيع إجمالي الخسارة اإلئتمانية المتوقعة حسب مراحل التصنيف:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٬٠٥٨                -              -                -              -١٬٠٥٨أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٥١                -              -                -              -٥١إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٣٦٧٬٦٥٧١٬٧٢٠٬٧٠٠١٬٢٠٠٬٤٧١٨٧٦٬٠٢٢٣٨٬٢١٨٬١٣٠٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠التسهيالت اإلئتمانية

٧١٦٬٢٤٦                -              -٦٨٠٬٠٠٠              -٣٦٬٢٤٦الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١١٬٨٨٧٨٢٣٥٤٬٢٤١٢٣٥٩٠٬٠٧٤١٥٧٬٢٦٠الكفاالت المالية

٣٠٤٬١١٢                -              -١٥١٬١٩٣١٤٤١٥٢٬٧٧٥السقوف غير المستغلة

٢٬٤٧٢                -              -٣٩٦              -٢٬٠٧٦اإلعتمادات المستندية

٢٬١٠٨٤٬٧٩٥              -                -              -٢٬٦٨٧الموجودات األخرى

٥٧٢٬٨٥٥١٬٧٢١٬٦٦٧٢٬٠٨٧٬٨٨٣٨٧٦٬٢٥٧٣٨٬٣١٠٬٣١٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٤المجموع

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي٢٠١٩

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٦٥٬٣٠٠                -              -                -              -٦٥٬٣٠٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٩٬٥٧٦                -              -                -              -١٩٬٥٧٦إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٬٨٢١٬٢٠٦١٬٧٢٨٬٠٨٢١٬٤٦٦٬٤٤٤١٬٢٤٦٬٨٦٩٣١٬٣١٦٬١٢٢٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣التسهيالت اإلئتمانية

١٤٩٬١٤٦                -              -١٠٤٬٦٨٢              -٤٤٬٤٦٤الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١٣٬٦٦٥١٬١٩١٥٥٬٨٠٠١٩٤٤٬١٥٥١١٤٬٨٣٠الكفاالت المالية

٥٠٬٧١٨٣٢٤٬٥٧٩              -١٣٥٬١٥٨٢٥١٣٨٬٦٧٨السقوف غير المستغلة

١٣٬٢٣٩                -              -٣٬٢٦١              -٩٬٩٧٨اإلعتمادات المستندية

٢٬١٠٩٬٣٤٧١٬٧٢٩٬٢٩٨١٬٧٦٨٬٨٦٥١٬٢٤٦٬٨٨٨٣١٬٤١٠٬٩٩٥٣٨٬٢٦٥٬٣٩٣المجموع

١٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

فوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليمخصصأصلفوائد معلقةإجمالي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٨٬٧١٨٬٢٥٦١٧٬٤٦٥٬٩١٨١٠١٬٥٠٥                -٩٦٬٠٧٦٬٩٣٩١٬٣٣٣٬٠٧٢               -٥٩٩٬٢٠٢٬٩٥٨٢٬٠٨٨٬٣٥٧                  -٧١٣٬٩٩٨٬١٥٣١٠١٬٥٠٦٧١٣٬٨٩٦٬٦٤٧تسهيالت عاملة

١٢٬٣٥٦٬٢٠٤٦٣٠٬٨٢٤٢٧٤٬٤٥٥١٤٬٥٢٥٬١٤٦٢٬٥٩٦٬٣٩٠٥٢٬٩٣٤               -                  -                   -٢٦٬٨٨١٬٣٥٠٣٢٧٬٣٨٩٢٦٬٥٥٣٬٩٦١٩٠١٬٥٥٦تسهيالت تحت المراقبة

٤٣٬٩٠٦٬٦٨٦١٦٬٦٩٧٬٤٦٦١٠٬٠٤٢٬٣٠٧                -                  -                    -               -                  -                   -٤٣٬٩٠٦٬٦٨٦١٠٬٠٤٢٬٣٠٧٣٣٬٨٦٤٬٣٧٩٢٣٬٠٣٨٬٥٠١تسهيالت غير عاملة - منها:

٩٠٧٬٢٨٦٣١٣٬٠٨٧١٧٬٦٣٥                -                  -                    -               -                  -                   -٩٠٧٬٢٨٦١٧٬٦٣٥٨٨٩٬٦٥١١٥٦٬٧٠٧دون المستوى

٢٬٧٩٧٬٢٢٩٧٤٧٬٢١١١٤٩٬٤٦٥                -                  -                    -               -                  -                   -٢٬٧٩٧٬٢٢٩١٤٩٬٤٦٥٢٬٦٤٧٬٧٦٤٥٩٨٬٥٠٢مشكوك في تحصيلها

٤٠٬٢٠٢٬١٧١١٥٬٦٣٧٬١٦٨٩٬٨٧٥٬٢٠٧                -                  -                    -               -                  -                   -٤٠٬٢٠٢٬١٧١٩٬٨٧٥٬٢٠٧٣٠٬٣٢٦٬٩٦٤٢٢٬٢٨٣٬٢٩٢هالكة

١٠٨٬٤٣٣٬١٤٣١٬٩٦٣٬٨٩٦٢٧٤٬٤٥٥٧٧٬١٥٠٬٠٨٨٣٦٬٧٥٩٬٧٧٤١٠٬١٩٦٬٧٤٦               -٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٧٧٤٬٣١٤٬٩٨٧٢٣٬٩٤٠٬٠٥٧٥٩٩٬٢٠٢٬٩٥٨٢٬٠٨٨٬٣٥٧المجموع

كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

فوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليفوائد معلقةECLإجماليمخصصأصلفوائد معلقةإجمالي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٠٬٩٦٤٬٣٢٨٧٦٠٬٧٢٣٢٦١                -١٢٣٬٣٨٤٬٤٥٤١٬٨٦٨٬٨٠٩               -٤٩٩٬٤١٥٬٦٩٢٣٬٥٤٩٬٢٨٧                  -٦٣٣٬٧٦٤٬٤٧٤٢٦١٦٣٣٬٧٦٤٬٢١٣تسهيالت عاملة

٢٨٬٩٠٧٬٠١٩٨٤٤٬٥٠٤١٠٬٦٧٥٥٬٩٢٩٬٠٤٩٨٥٢٬٧٧٢١٦٤٬٢٣٥               -                  -                   -٣٤٬٨٣٦٬٠٦٨١٧٤٬٩١٠٣٤٬٦٦١٬١٥٨٩٤٨٬١٧٢تسهيالت تحت المراقبة

٥١٬٤٩٢٬٥٢٠٢٢٬٣٣١٬١٤٩٨٬٠٥٢٬٢٩٩                -                  -                    -               -                  -                   -٥١٬٤٩٢٬٥٢٠٨٬٠٥٢٬٢٩٩٤٣٬٤٤٠٬٢٢١٣١٬١٠٢٬٠٨١تسهيالت غير عاملة - منها:

٢٬٢٨١٬٣٩٨٤٦٨٬٧١٥٦٦٬٨٩١                -                  -                    -               -                  -                   -٢٬٢٨١٬٣٩٨٦٦٬٨٩١٢٬٢١٤٬٥٠٧٤٠٩٬٣٥٨دون المستوى

١٢٬٢٩٩٬٢٣١١٬٨١٣٬٧٢٦٩٠٤٬٩٧٢                -                  -                    -               -                  -                   -١٢٬٢٩٩٬٢٣١٩٠٤٬٩٧٢١١٬٣٩٤٬٢٥٩٣٬٧٠٦٬٦٠٥مشكوك في تحصيلها

٣٦٬٩١١٬٨٩١٢٠٬٠٤٨٬٧٠٨٧٬٠٨٠٬٤٣٦                -                  -                    -               -                  -                   -٣٦٬٩١١٬٨٩١٧٬٠٨٠٬٤٣٦٢٩٬٨٣١٬٤٥٥٢٦٬٩٨٦٬١١٨هالكة

١٥٢٬٢٩١٬٤٧٣٢٬٧١٣٬٣١٣١٠٬٦٧٥٦٨٬٣٨٥٬٨٩٧٢٣٬٩٤٤٬٦٤٤٨٬٢١٦٬٧٩٥               -٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢٨٬٢٢٧٬٤٧٠٧١١٬٨٦٥٬٥٩٢٣٢٬٠٥٠٬٢٥٣٤٩٩٬٤١٥٬٦٩٢٣٬٥٤٩٬٢٨٧المجموع

:(Mapping) (9) فيما يلي التعرضات االئتمانية حسب تعليمات التصنيف رقم (٢٠٠٩/٤٧) وبشكل مقارن مع المعيار الدولي للتقارير المالية •

١٢١

البند 

حسب تعليمات التصنيف رقم (٢٠٠٩/٤٧)
حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (٩):

Stage 1Stage 2Stage 3

البند 

حسب تعليمات التصنيف رقم (٢٠٠٩/٤٧)
حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (٩):

Stage 1Stage 2Stage 3



مخاطر التشغيل ٤١Operational Risk / ب

إعداد سياسة إلدارة مخاطر التشغيل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.-

إعداد سياسة للمساءلة تجاه مخاطر التشغيل (Operational Risk Accountability Policy) واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.-

-

-

-

-

العمل على بناء قاعدة بيانات باالحداث الناتجة عن المخاطر واالخطاء التشغيلية.-

إبداء الرأي حول اجراءات العمل لبيان المخاطر الواردة فيها ومدى كفاية االجراءات الرقابية المرتبطة بها.-

إعداد إجراء األوضاع الضاغطة (Stress Testing) الخاصة بمخاطر التشغيل.-

تزويد - لجان إدارة المخاطر (لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التنفيذية ) - بالتقارير الالزمة.-

مخاطر االمتثال Compliance Risk:٤١ / جـ

مخاطر السوق ٤١Market Risk / د

١٢٢

ا "مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية، العنصر البشري، واألنظمة، أو عن أحداث خارجية، غيل بأنه تعرف مخاطر التش

ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية".

اطر ة (Control and Risk Self-Assessment) إلدارة مخ راءات الرقابي اطر واإلج ذاتي للمخ م ال ة التقيي ني منهجي تثماري بتب ك االس ام البن د ق لق

ة (CARE System) ويتولى البنك االستثماري إدارة مخاطر التشغيل ضمن المعطيات ذه الغاي ص له التشغيل وذلك من خالل استخدام نظام آلي مخص

التالية:

ل اري العم ة وج ك المهم دوائر البن ا  ل د منه تي تح ة ال راءات الرقابي اطر واإلج د المخ ات مخاطر (Risk Profile) يتم من خاللها تحدي اء ملف إنش

على إكمال جميع دوائر البنك ضمن خطط برامج عمل معتمدة.

ال دم اإلمتث ك جراء ع ا البن د يتعرض له تي ق اطر السمعة ال ة أَو مخ تعرف مخاطر اإلمتثال بأنها مخاطر العقوبات القانونية والرقابية أو الخسارة المادي

للقوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة.

راً  ك، نظ ا أي بن رض له ن أن يتع ن الممك تي م اطر ال م المخ د أه ة أح ة المختلف ات الرقابي ن الجه ادرة م وانين الص ات والق ال للتعليم دم اإلمتث بر ع ويعت

يرة ادة كب يرة زي نوات األخ هدت الس د ش للخسائر المالية الكبيرة المترتبة على مخالفة هذه التعليمات والقوانين والتي تنعكس بدورها على سمعة البنك، وق

بح ضرورة ك أص ال داخل البن في إصدار التعليمات والقوانين المتعلقة بتنظيم عمل المؤسسات المختلفة ونظراً لذلك فإن الحاجة إلى إدارة مخاطر اإلمتث

دم ة لع ك نتيج ا البن ن أن يتعرض له تي ممك اليف ال اطر وتخفيض التك ي إدارة المخ اءة ف ادة الكف ى زي البد منها، حيث أن وجود وظيفة اإلمتثال تؤدي إل

امتثاله للقوانين والتعليمات.

تطبيق نظام آلي إلدارة مخاطر التشغيل (Core System) وذلك لتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات رقابية

وق (مثل أسعار الفائدة، ل الس ي عوام ير ف ن التغ تعرف مخاطر السوق بأنها المخاطر التي تؤثر على قيمة االستثمارات واألصول المالية للبنك الناتجة م

أسعار الصرف، أسعار األسهم، أسعار السلع ... ).

 اعداد سياسة مكافحة االحتيال INVESTBANK Anti-Fraud Policy) واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.

اعداد سياسة ادارة مخاطر السمعة (Reputational Risk Management Policy) واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك.



-١.Value at Risk  (VaR)القيمة المعرضة للمخاطر

-٢. Stress Testing اختبارات االوضاع الضاغطة

-٣.(Stop Loss Limit) سياسة وقف الخسارة

مراقبة المراكز المالية المفتوحة بالعمالت االجنبية.٤-

مخاطر أسعار الفائدةد / ١

تحليل الحساسية:-

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

العملـــــــــة

التغير زيادة بسعر
 الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(الخسائر)

حساسية 
حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

                             -(١١٨٬٣٢٨)٢دوالر أمريكي
                             -(٢٠٬٩١٩)٢يورو

                             -(٢٬٤٠٨)٢جينه استرليني
                             -٢٢٧٧ين ياباني

                             -٢٣٨٬١٩٦عمالت أخرى

العملـــــــــة

التغير (نقص) بسعر
 الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(الخسائر)

حساسية 
حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

                             -٢١١٨٬٣٢٨دوالر أمريكي
                             -٢٢٠٬٩١٩يورو

                             -٢٢٬٤٠٨جينه استرليني
                             -(٢٧٧)٢ين ياباني

                             -(٣٨٬١٩٦)٢عمالت أخرى

٣١ كانون األول ٢٠١٩

العملـــــــــة

التغير زيادة بسعر
 الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(الخسائر)

حساسية 
حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

                             -(٧٧٬٠٩٦)٢دوالر أمريكي
                             -٢٢٬٨٥١يورو

                             -(٨٠٨)٢جينه استرليني
                             -٢٢٩١ين ياباني

                             -٢٤٠٬٠١٦عمالت أخرى

اع ارات األوض راء اختب ى إج افة إل اطر باإلض ذه المخ اس ه م وقي ويقوم البنك بمراقبة مخاطر السوق من خالل استخدام المنهجيات المناسبة لتقيي
الضاغطة بناًءا على مجموعة من االفتراضات وتغيُرات ظروف السوق المختلفة وحسب تعليمات السلطات الرقابية، ومن هذه المنهجيات:

ة. يتعرض ألدوات المالي ة ل ة العادل ة أو القيم دفقات النقدي ى الت أثير عل الي الت دة وبالت عار الفائ تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إحتمالية التغير في أس

كل وات بش ذه الفج ة ه م مراقب ذا ويت ات ه ن المطلوب ودات وبي ن الموج عير بي ادة التس ة إلع وة زمني ود فج ك لوج دة وذل عار الفائ البنك لمخاطر أس

.(ALCO) دوري من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات

١٢٣

م ن ث اري وم راف المعي اب االنح م احتس ث يت ة بحي اب خاص اذج احتس اطر (VAR) من خالل استخدام نم ة للمخ ة المعرض د القيم م تحدي يت

اتج مة الن الل قس بة من خ تخراج النس م اس تثمارات ويت ة (٩٩٪ - ٩٥٪) إلجمالي محفظة االس تويات الثق د مس اطر عن ة المعرضة للمخ القيم

على حقوق الملكية.



العملـــــــــة
التغير (نقص) بسعر
 الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(الخسائر)

حساسية 
حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

                    -٢٧٧٬٠٩٦دوالر أمريكي
                    -(٢٬٨٥١)٢يورو

                    -٢٨٠٨جينه استرليني
                    -(٢٩١)٢ين ياباني

                    -(٤٠٬٠١٦)٢عمالت أخرى

مخــــــاطـــــر العـمالتد / ٢

٢٠٢٠

العملـــــــــة

التغير (زيادة) في سعر 
صرف العملة

األثر على األرباح 
والخسائر

األثر على حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

٨٦٬٨٩٣(٥٢٬٢٩٧)+٥يورو
                    -(٦٬٠٢١)+٥جينه استرليني

                    -٦٩٢+٥ين ياباني
                    -٩٥٬٤٩٠+٥عمالت أخرى

٢٠١٩

العملـــــــــة
التغير (زيادة) في سعر 

صرف العملة
األثر على األرباح 

والخسائر
األثر على حقوق الملكية

دينــــــــاردينــــــــار٪

٧٬١٢٨١٤٧٬٦٧٠+٥يورو
                    -(٢٬٠٢١)+٥جينه استرليني

                    -٧٢٦+٥ين ياباني
                    -١٠٠٬٠٤٠+٥عمالت أخرى

في حال كان هنالك تغير سلبي في سعر الصرف سيكون األثر مساٍو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

مخـاطــر التغير بأسعار األسهم:د / ٣

وهو خطر انخفاض القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية لألسهم بسبب التغير في قيمة مؤشرات األسهم وتغير قيمة األسهم منفردة.

٢٠٢٠

المؤشر

التغير في المؤشر 
(٪)

األثر على األرباح 
األثر على حقوق الملكيةوالخسائر

(١٬١٧٦٬٠٨٥)(٢٩٨)٥مؤشر سوق عمان
(٨٨٬٩٩٦)                    -٥مؤشر سوق فلسطين

(٣٥٧٬٤٦٧)                    -٥مؤشر األسواق الدولية

٢٠١٩

المؤشر

التغير في المؤشر 
(٪)

األثر على األرباح 
األثر على حقوق الملكيةوالخسائر

(١٬٣٩٢٬٧٧٨)(٤٨٣)٥مؤشر سوق عمان
(٩٤٬٤٧٨)                    -٥مؤشر سوق فلسطين

(٣٥٥٬٥٠٩)                    -٥مؤشر األسواق الدولية

م ه يت اً أن ارة علم ربح أو الخس ة ال ى قائم دينار عل ل ال عارها مقابـــ ى أس يظهر الجدول أدناه العمالت التي يتعرض البنك لها وأثر تغير محتمــل ومعقول عل
ة إدارة س مجموع ى رئي ذلك ال رير يومي ب رفع وحدة مخاطر السوق تق ددة وت من السقوف المح ا ض مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتأكد من بقائه

المخاطر.

١٢٤



فجوة إعادة تسعير الفائدة:-

إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:

أقل من شهــــــــر
من شهــــــــر إلى ٣ 

أشهــــــــر
من ٣ أشهـــــــر إلى 

٦ أشهـــــــر
من ٦ أشهـــــــر إلى 

سنـــــــة
من سنـــــــة إلى ٣ 

٣ سنوات وأكثرسنــــــــــــوات
عناصر بدون 

المجمــــــــــــوعفائدة
٣١ كانون األول ٢٠٢٠

الموجودات:

٥٤٬٤٢٥٬٩٥٢٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤                 -                  -                   -                  -                 -٣٥٬٩٥١٬٦٠٢نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٣٢٬١٢٥٬٥٠٩٧٠٬٩٤١٬٤٣٦                 -                  -                   -                  -٣١٬٧٢٦٬٧٩٥٧٬٠٨٩٬١٣٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٣٩٩٬٩٤٩                 -                 -                  -٣٩٩٬٩٤٩                  -                 -                 -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-                 -                 -                  -                   -                  -                 ٥٬٩٦١٥٬٩٦١
٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧                 -٢٤٬٠٣٣٬٨٢٩٦٨٬٠٤٢٬٥٢٢٨٨٬٦٦٧٬١٦١١٠٨٬٧٨٠٬٠١٥٢٣٠٬٥٩٩٬٣٠٢٢١١٬٨٠٩٬١٧٨تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي

-                 -                 -                  -                   -                  -                 ٣٩٬٢٤٣٬٦١٠٣٩٬٢٤٣٬٦١٠
١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦                 -٢٦٬٨٥٤٬٩٩٩١٦٬٠٤٤٬٢٧٨٢٤٬٤٤٢٬٣٨٥٧٧٬٧٢٦٬٧١٦٢٧٬٨٠٣٬٢٥٨                 -موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٢٩٬٠٣٠٬١٤١٢٩٬٠٣٠٬١٤١                 -                  -                   -                  -                 -                 -ممتلكات ومعدات - بالصافي

٢٬٧٦٦٬٠٩٣٢٬٧٦٦٬٠٩٣                 -                  -                   -                  -                 -                 -موجودات غير ملموسة

١٧٬١١٨٬٢١٥١٧٬١١٨٬٢١٥                 -                  -                   -                  -                 -                 -موجودات ضريبية مؤجلة

٥٥٬٤٧٤٬٤٩٩٦٤٬٦٧٠٬٤٢٣                 -                  -١٣٥٬١٧٩١٬١٤٣٬٩٩١٦٬٤٧٦٬٨٦٦١٬٤٣٩٬٨٨٨موجودات أخرى

٥٬١٠٢٬١٥١                 -٧٨٬٠١٤١٥٥٬٣٠٦٢٣٠٬٤٥٧٤٥٤٬٥٤٩١٬٧٩٨٬٢٩١٢٬٣٨٥٬٥٣٤حق استخدام أصول مستأجرة

٩١٬٩٢٥٬٤١٩١٠٣٬٢٨٥٬٩٥٠١١١٬٤١٨٬٧٦٢١٣٥٬٥١٦٬٧٨٦٣١٠٬١٢٤٬٣٠٩٢٤١٬٩٩٧٬٩٧٠٢٣٠٬١٨٩٬٩٨٠١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٤٬٧٨٩٬٩٣٥٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥                 -                  -                   -                  -١٧٬٧٠٠٬٠٠٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٩٥٬٥٨٠٬٩٦٠٧٦٦٬٨١٤٬٦٢٣                 -١٢٠٬٧٤٩٬٦٦٣١٠٤٬٩٥٤٬٢٥٠١١٩٬٣٤٣٬٤٩٣٢١٤٬٦٢٤٬٤٢٥١١٬٥٦١٬٨٣٢ودائع عمالء

٣٥٬٦٥٠٬٧٨٩                 -٥٥١٬٣٠٩٣٬٧٠٠٬٥١٦٤٬٦٠٤٬٤٩٢٥٬٣٠٧٬٦٤٩٩٬٦١٠٬٧٧٤١١٬٨٧٦٬٠٤٩تأمينات نقدية

١٦٦٬٧٩٧٬٢٠٧                 -١٬٥٩٩٬١٥٣٢١٬٨٧٦٬٨٣٣١٢٬٢٨٧٬٤٤٦٤٢٬١٦٥٬٩١٥٧١٬٧٤٢٬٠٤٥١٧٬١٢٥٬٨١٥أموال مقترضة

١١٬٤١٠٬٠٠٠                 -                 -                  -٤٬٣٠٠٬٠٠٠٧٬١١٠٬٠٠٠                 -                 -اسناد قرض

٣٬٦١١٬٨٥٢                 -٢٥٥٬٤٣٩٢٨٬٣٠٢٢٠١٬٥٥٨١٧٥٬٧٦٥١٬٤١٣٬٩٣٢١٬٥٣٦٬٨٥٦إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

٧٦٥٬٦٦٦٧٦٥٬٦٦٦                 -                  -                   -                  -                 -                 -مخصصات متنوعة

٦٬١٨٩٬٢٨٤٦٬١٨٩٬٢٨٤                 -                  -                   -                  -                 -                 -مخصص ضريبة الدخل

٥٬١١٧٬٧٤٣٥٬١١٧٬٧٤٣                 -                  -                   -                  -                 -                 -مطلوبات ضريبية مؤجلة

١٥٬٩٢٣٬٥٥١١٥٬٩٢٣٬٥٥١                 -                  -                   -                  -                 -                 -مطلوبات أخرى

١٤٠٬٨٥٥٬٥٦٤١٣٨٬٥٥٩٬٩٠١١٤٠٬٧٣٦٬٩٨٩٢٦٩٬٣٨٣٬٧٥٤٩٤٬٣٢٨٬٥٨٣٣٠٬٥٣٨٬٧٢٠٢٢٨٬٣٦٧٬١٣٩١٬٠٤٢٬٧٧٠٬٦٥٠إجمالي المطلوبات

٢١٥٬٧٩٥٬٧٢٦٢١١٬٤٥٩٬٢٥٠١٬٨٢٢٬٨٤١١٨١٬٦٨٨٬٥٢٦(١٣٣٬٨٦٦٬٩٦٨)(٢٩٬٣١٨٬٢٢٧)(٣٥٬٢٧٣٬٩٥١)(٤٨٬٩٣٠٬١٤٥)فجوة إعادة تسعير الفائدة

٣١ كانون األول ٢٠١٩

١٤٥٬٨٤٤٬٣٩٩٤٢٬٧٣١٬٥٦٧١١٢٬٦٤٥٬٩٣٧١٠٠٬٩٠٨٬٩٩٠٢٨١٬٦٣١٬٨٧٥٢٥٤٬٣٧٧٬٨٠٩٢٤٠٬٦٣٨٬٧٦٠١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧إجمالي الموجودات

١٤٨٬٦٥٢٬٤٩٦١٤٣٬٧٥٥٬٠١٣١٦٩٬٩٢٣٬٦٠٠٢١٢٬٨١٥٬٦٤٣٦٤٬٢٢٥٬٧٧٤٥٢٬٩١٦٬٢٠٩٢٠٤٬٤٧٩٬٧١٣٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨إجمالي المطلوبات

٢١٧٬٤٠٦٬١٠١٢٠١٬٤٦١٬٦٠٠٣٦٬١٥٩٬٠٤٧١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩(١١١٬٩٠٦٬٦٥٣)(٥٧٬٢٧٧٬٦٦٣)(١٠١٬٠٢٣٬٤٤٦)(٢٬٨٠٨٬٠٩٧)فجوة إعادة تسعير الفائدة

عار ير اس افتراض تغ وات (Gap Analysis) ب ني للفج ر الزم ط العم ل متوس طة تحلي دة بواس عار الفائ اطر اس م مخ ة تقيي اد منهجي اعتم

عار ي اس ير ف ة للتغ ك الحساس ات البن ودات ومطلوب ع موج ة وتوزي ي المحفظة البنكي دة ف عار الفائ اطر اس الفائدة بمقدار معين يتم تحديده بناءا على اوضاع السوق ثم احتساب الفجوة من خالل تحديد الفئات الخاصة بمخ

الفوائد حسب الفئات المحددة ثم يتم تحديد الفجوات الخاصة بكل فئة من الفئات.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الربح أو الخسارة

فجـــوة إعــــــــــــــادة تسعيـــــــــــــــــر الفــــائــــــــــــــدة

١٢٥



التركز في مخاطر العمالت األجنبية:-

إجمـــــــــاليأخــــــــــــــرىين يابانـــــــيجنيه استرلينــــــييـــــــــــورودوالر أمريكـــــــي٢٠٢٠

البنــــــد
الموجودات:

٣٩٠٬٧٥٦٢٠٬٢٣٧٬٣٧٩               -١٢٬٧٨٧٬٩٥٨٦٬٥٥٩٬٤٢٢٤٩٩٬٢٤٣نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٣٨٬٨٦٥٬٩١٤١٠٬٧٠٥٬١٦٨٣٬٣٣١٬٢٠٠٣٬٤١٨٣٬٧٠١٬٠٧٢٥٦٬٦٠٦٬٧٧٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١                -               -               -                 -١
٢٥٬٥٢٠٤٨٬٧٦١٬١١٦               -٤٥٬٨١٢                 -٤٨٬٦٨٩٬٧٨٤تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

٣٥٩٬٦١٩٩٬٢٨٨٬٨٨٥               -               -٧٬١٩١٬٤٠٥١٬٧٣٧٬٨٦١
٣٨٬١٨٤٬٤٢١                -               -               -                 -٣٨٬١٨٤٬٤٢١موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٩٬٧٦٥٬٩٧٨١٦٬٣٤٨١٠٬٣١٢١٠٬٤٢٦١٬٠٣٠٩٬٨٠٤٬٠٩٤موجودات أخرى

١٥٥٬٤٨٥٬٤٦١١٩٬٠١٨٬٧٩٩٣٬٨٨٦٬٥٦٧١٣٬٨٤٤٤٬٤٧٧٬٩٩٧١٨٢٬٨٨٢٬٦٦٨إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٤٦٬٤١٤٣٬٣٩٣٬١٥٠               -               -٢٬٩٦٨٬٣٢٠٣٧٨٬٤١٦ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١٣٨٬٥٤٧٬٣٧٥١٦٬٦٥٨٬٧٩٠٣٬٩٩٣٬٧١٠٦٢٬٤٩٣٬٠٩١١٦١٬٦٩٢٬٩٧٢ودائع عمالء

٨٬٠٢٨٬١٠٠١٬١٢٤٬٥١٧١٠٬٨٦٠١٢٨٬٦٥٧٩٬١٩٢٬١٣٥تأمينات نقدية

١١٬٧٦٩٬٤٠٠                -               -               -                 -١١٬٧٦٩٬٤٠٠أموال مقترضة

٤٥١٬٩٩٤٬١٥٢               -٨٨٬٦٦٧١٬٩٠٣٬٠٢٠٢٬٤٢٠مطلوبات أخرى

١٦١٬٤٠١٬٨٦٢٢٠٬٠٦٤٬٧٤٣٤٬٠٠٦٬٩٩٠٧٢٬٥٦٨٬٢٠٧١٨٨٬٠٤١٬٨٠٩إجمالي المطلوبات

(٥٬١٥٩٬١٤١)١٣٬٨٣٧١٬٩٠٩٬٧٩٠(١٢٠٬٤٢٣)(١٬٠٤٥٬٩٤٤)(٥٬٩١٦٬٤٠١)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

٥٬٧٨١٬١٣٦٣٢٨٬٤٣٩٤٢٬٨٨٠٬٢٠٤               -٣٣٬٤٣٠٬٦٩٨٣٬٣٣٩٬٩٣١إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

٢٠١٩

الموجودات:

٦٩٥٬٨١٦١٨٬٠٦٠٬٧٠٧               -١٥٬٣٣٨٬٠٥٦١٬٦٥٤٬٢٤٧٣٧٢٬٥٨٨نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

١٧٬٩٦٣٬٧٨٠١٥٬٧٠٤٬٨٥٨٤٬٠٩٩٬٨٣٧١٤٢٬٠٣٩٥٬٦٠٣٬٩٩٠٤٣٬٥١٤٬٥٠٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٬٧٧٢٬٣٤٨                -               -               -                 -١٬٧٧٢٬٣٤٨ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١                -               -               -                 -١
٢٠٬٥٤٧٤٧٬٣٣٥٬٨٩٤               -٤٧٬٢٢٦٬١٨٤١٦٬٢٠٦٧٢٬٩٥٧تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

٣٥٨٬٣٢٣٩٬٣٥٨٬٠٧٠               -               -٦٬٠٤٦٬٣٥١٢٬٩٥٣٬٣٩٦
٣٧٬٩٩٣٬٧٦٢                -               -               -                 -٣٧٬٩٩٣٬٧٦٢موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٨٥٠٬٩٠٦١٤٬٩٠٨١٠٬٣٤٨٩٬٨٩٥٥٥٦٬٠٧٤١٬٤٤٢٬١٣١موجودات أخرى

١٢٧٬١٩١٬٣٨٩٢٠٬٣٤٣٬٦١٥٤٬٥٥٥٬٧٣٠١٥١٬٩٣٤٧٬٢٣٤٬٧٥٠١٥٩٬٤٧٧٬٤١٨إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٣٩٧٬٣٩٣١٬٥٩٧٬٩٢٢               -               -٨٦٨٬٢٦٤٣٣٢٬٢٦٥ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

١١١٬٦٦٩٬٦٤٢١٦٬٩١٥٬١٥٢٤٬٥٧٧٬٥٤٣١٣٧٬٤٠٤٤٬٨٢٣٬٠٢٩١٣٨٬١٢٢٬٧٧٠ودائع عمالء

٨٬٠١٨٬٣٠٢١٬٢٠٦٬٤٨١١٠٬٨٦٩١٩٬٤٢٧٩٬٢٤٥٬٠٨٠تأمينات نقدية

١٠٬٤٢٢٬٣٠٠                -               -               -                 -١٠٬٤٢٢٬٣٠٠أموال مقترضة

٤٬١٠٩١٬٨٢٦٬٦٦٤               -٦٧٬٦٦١١٬٧٤٧٬١٥٨٧٬٧٣٦مطلوبات أخرى

١٣١٬٠٤٦٬١٦٩٢٠٬٢٠١٬٠٥٦٤٬٥٩٦٬١٤٨١٣٧٬٤٠٥٥٬٢٣٣٬٩٥٨١٦١٬٢١٤٬٧٣٦إجمالي المطلوبات

(١٬٧٣٧٬٣١٨)١٤٬٥٢٩٢٬٠٠٠٬٧٩٢(٤٠٬٤١٨)١٤٢٬٥٥٩(٣٬٨٥٤٬٧٨٠)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

٣٥٬٢٨٢٬٨٨٢٣٬٩٦١٬٨٤٢١٦٤٬٤٢٧٥٬٤٨٦٬٤٨٠٤٧١٬٩٨١٤٥٬٣٦٧٬٦١٢إلتزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

١٢٦

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

العملـــــة (ما يعادله بالدينار األردنــي)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر



مخاطر السيولة٤٢ / هـ

علماً أن البنك يقوم بإعداد إجراء إختبارات األوضاع الضاغطة (Stress Testing) الخاصة بمخاطر التشغيل.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة الزمنية المتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية الموحدة.أوالً :

أقل من شهــــــــر

من شهــــــــر إلى 
٣ أشهــــــــر

من ٣ أشهـــــــر 
إلى ٦ أشهـــــــر

من ٦ أشهـــــــر 
إلى سنـــــــة

من سنـــــــة إلى ٣ 
٣ سنوات وأكثرسنــــــــــــوات

عناصر بدون 
المجمــــــــــــوعاستحقاق

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المطلوبات:

٣٠٬٥٣٥٬٩٦٥                  -                  -                  -                  -                 -٢٢٬٥١٩٬٩٥٠٨٬٠١٦٬٠١٥ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٧٦٬١٩١٬٠٦٣                  -                  -١٩٥٬٥٩٩٬٤٧٤١٣٩٬٧٥٠٬٩٢٠١٤٩٬٤٨٣٬٠١٨٢٤٣٬٤٤٧٬١٣٣٤٧٬٩١٠٬٥١٨ودائع عمالء

٣٦٬٦٩٧٬٠٩٢                  -٥٥٢٬١٦٣٣٬٧٠٩٬١١٨٤٬٦٣٦٬٦٠٤٥٬٣٨١٬٦٨١٩٬٨٧٨٬٨٨٠١٢٬٥٣٨٬٦٤٦تأمينات نقدية

١٧٦٬٧٦٨٬٣٩٢                  -١٬٦٠٥٬٨٦١٢٢٬٠١٤٬٤٨٣١٢٬٥١٩٬٣٨٦٤٣٬٧٥٧٬٧٧٨٧٧٬١٥٨٬٩٠٩١٩٬٧١١٬٩٧٥أموال مقترضة

١١٬٧٧٢٬٧٧٢                  -                  -                  -٤٬٣٨٤٬٢٢٩٧٬٣٨٨٬٥٤٣                 -                 -اسناد قرض

٣٬٦١١٬٨٥٢                  -٢٥٥٬٤٣٩٢٨٬٣٠٢٢٠١٬٥٥٨١٧٥٬٧٦٥١٬٤١٣٬٩٣٢١٬٥٣٦٬٨٥٦إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

٧٦٥٬٦٦٦٧٦٥٬٦٦٦                  -                  -                  -                 -                 -                 -مخصصات متنوعة

٦٬١٨٩٬٢٨٤                  -                  -                  -                  -                 -٢٬١٣٠٬٠٣٨٤٬٠٥٩٬٢٤٦مخصص ضريبة الدخل

٥٬١١٧٬٧٤٣٥٬١١٧٬٧٤٣                  -                  -                  -                 -                 -                 -مطلوبات ضريبية مؤجلة

١١٬٠٦٨٬٤٢١                  -                  -                  -                  -٩٬٤٢٨٬٧٤٥                 -١٬٦٣٩٬٦٧٦مطلوبات أخرى

٢٢٤٬٣٠٢٬٦٠١١٧٧٬٥٧٨٬٠٨٤١٨٠٬٦٥٣٬٥٤٠٣٠٠٬١٥٠٬٩٠٠١٣٦٬٣٦٢٬٢٣٩٣٣٬٧٨٧٬٤٧٧٥٬٨٨٣٬٤٠٩١٬٠٥٨٬٧١٨٬٢٥٠مجموع المطلوبات

١٨١٬٤٥٧٬٤٨٢١٠٣٬٢٨٥٬٩٥٠١١١٬٤١٨٬٧٦٢١٣٥٬٥١٦٬٧٨٦٣١٠٬١٢٤٬٣٠٩٢٤١٬٩٩٧٬٩٧٠١٤٠٬٦٥٧٬٩١٧١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦مجموع الموجودات

أقل من شهــــــــر

من شهــــــــر إلى ٣ 
أشهــــــــر

من ٣ أشهـــــــر إلى 
٦ أشهـــــــر

من ٦ أشهـــــــر إلى 
سنـــــــة

من سنـــــــة إلى ٣ 
٣ سنوات وأكثرسنــــــــــــوات

عناصر بدون 
المجمــــــــــــوعاستحقاق

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٩

المطلوبات:

١٢٬٩٥٢٬٥١٣                  -                  -                  -                  -                 -                 -١٢٬٩٥٢٬٥١٣ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٧٧٬٨٢٦٬١٠٣                  -                  -١٩٧٬٩٤١٬٣٠٨١٥٦٬٢٣٠٬٦٩٨١٧١٬٧٦٧٬١١٦٢٠٦٬٩٩٦٬١٣٥٤٤٬٨٩٠٬٨٤٦ودائع عمالء

٣٩٬١٩٢٬٩٨٩                  -٣٬٠٢٣٬٠٠٨٢٬٣٠٠٬٢٥٦٥٬٨٦٤٬٥٥١٤٬٧٤٦٬٦٦٦٩٬٨١١٬٨١٤١٣٬٤٤٦٬٦٩٤تأمينات نقدية

١٤٢٬٩٤٠٬١٠٦                  -٢٬٤٠٢٬٢٣٠١٢٬٠٠٧٬١٢٩٩٬٢١٢٬١٦٩٢٨٬٣٢٧٬٣٦١٤٥٬٧٦٥٬٤٥٩٤٥٬٢٢٥٬٧٥٨أموال مقترضة

١٥٬١٨٥٬١٨٠                  -                  -                  -٤٬٢٣٨٬٩٤٢١٠٬٩٤٦٬٢٣٨                 -اسناد قرض

١٬٠٢٢٬٥٣٢١٬٠٢٢٬٥٣٢                  -                  -                  -                 -                 -                 -مخصصات متنوعة

٥٬٨١٤٬٥٦٠٥٬٨١٤٬٥٦٠                  -                  -                  -                 -                 -                 -مخصص ضريبة الدخل

٧٬٣٣٧٬٦٠٧٧٬٣٣٧٬٦٠٧                  -                  -                  -                 -                 -                 -مطلوبات ضريبية مؤجلة

١٥٬١٥٥٬٩٥٧                  -١٬٥٩٦٬٤٢٥٧٧١٬١٨٩٨٬٩٩٦٬٥٢٣١٣٦٬٨٧٠١٬٤٠٤٬٤٨٩٢٬٢٥٠٬٤٦١مطلوبات أخرى

٢١٧٬٩١٥٬٤٨٤١٧٥٬٥٤٨٬٢١٤٢٠٦٬٧٨٦٬٥٩٧٢٤٠٬٢٠٧٬٠٣٢١٠١٬٨٧٢٬٦٠٨٦٠٬٩٢٢٬٩١٣١٤٬١٧٤٬٦٩٩١٬٠١٧٬٤٢٧٬٥٤٧مجموع المطلوبات

٢٤٦٬٢٦٦٬١٢٥٤٢٬٧٣١٬٥٦٧١١٢٬٦٤٥٬٩٣٧١٠٠٬٩٠٨٬٩٩٠٢٨١٬٦٣١٬٨٧٥٢٥٤٬٣٧٧٬٨٠٩١٤٠٬٢١٧٬٠٣٤١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧مجموع الموجودات

ي اسة متحفظة ف اع سيــ ك بإتب وم البنــ اطر يق ذه المخ ن هـــ اية م تحقاقها وللوقــ واريخ اس ي ت تتمثـــل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويــل الالزم لتأدية التزاماته ف

ات ودات والمطلوب ي الموج ل ف ة األج ل أو طويل يرة األج تحقاقات قص ة اإلس ا ومقابل ل آجاله ة وتحلي ات ومواءمــ ودات والمطلوبــ ل إدارة الموج ولة وتشمــــــ اطر السيـــ إدارة مخـــ

تويات. ى عدة مس داول. وتتم مراجعة السيولة النقدية وإدارتها بشكل دوري وعل ة للت ة القابل ه واألوراق المالي ي حكم ا ف د وم ن النق اف م يد ك اظ برص ل واإلحتف ادر التموي ع مص وتنوي

وطبقا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي األردني يحتفظ البنك لدى البنك المركزي األردني بإحتياطيات نقدية للحد من مخاطر السيولة.

١٢٧



بنود خارج قائمة المركز الماليثانيًا:

المجمــــــــــــوعأكثر من ٥ سنـواتمن سنة لغاية ٥ سنـواتلغاية سنـــــــــة

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٨٬٩٢٩٬٥٢٤                      -                      -٨٬٩٢٩٬٥٢٤اإلعتمادات والقبوالت

١٨٬٥١٨٬٧١١                      -                      -١٨٬٥١٨٬٧١١السقوف غير المستغلة

٨٤٬٩٦٧٬٢٤٨                      -٧٧٬٤٢٩٬١١٦٧٬٥٣٨٬١٣٢الكفاالت

٣٢٨٬٨٣١                      -                      -٣٢٨٬٨٣١إلتزامات رأسمالية

١١٢٬٧٤٤٬٣١٤                      -١٠٥٬٢٠٦٬١٨٢٧٬٥٣٨٬١٣٢

٣١ كانون األول ٢٠١٩

١٥٬٣١٥٬١٨٦                      -                      -١٥٬٣١٥٬١٨٦االعتمادات والقبوالت

١٥٬٥٦٣٬٣٧٦                      -                      -١٥٬٥٦٣٬٣٧٦السقوف غير المستغلة

٨١٬١٢٩٬٢٧٢                      -٧٠٬٨٨٠٬٥٦٤١٠٬٢٤٨٬٧٠٨الكفاالت

٤٥٧٬٠٧٤                      -                      -٤٥٧٬٠٧٤إلتزامات رأسمالية

١١٢٬٤٦٤٬٩٠٨                      -١٠٢٬٢١٦٬٢٠٠١٠٬٢٤٨٬٧٠٨

التحليل القطاعي(٤٢)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:(أ)

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.-

-

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.-

١٢٨

حة ية موض ال رئيس ات أعم ة قطاع الل ثالث ن خ ك م دى البن رار ل يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية والتي يتم استخدامها من قبل المدير العام وصانعي الق

غيل وإدارة مستودعات ة: خدمات الوساطة المالية وخدمات التأجير التمويلي وخدمات تش ص بالمجاالت التالي ة تخت ك شركات تابع ك البن ا يمتل اه، كم أدن

البوندد وتخصيم الذمم.

حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.



 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

٢٠٢٠٢٠١٩أخــــــــــرىتخصيم الذممإدارة البونددالتأجير التمويليالوساطة الماليةالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

٥١٬٦٥٤٬٢٢٢٥٣٬٤٥٨٬٩١٧(١٩٨٬٠٠٢)٢٠٬١٨٧٬٩٨٢٢٠٬٣٥٨٬٠٢٦٧٬٥٣٤٬٩١٣١٬٠٤٦٬٩٢٣٧٠١٬٨٤٢٢٬٠٠٠٬٩٢٨٢١٬٦١٠إجمالي الدخل

(١٬٢٨٧٬٦٤١)(١٣٬٥٠٨٬١٧٤)-                (٨٤٬٧٣١)(٥٥١٬٩٧٥)(١٩٩٬٧٢٠)(١٬٠١٤)-                    (١٥٬٦٣٣٬٢٥٥)(٢٬١٥٥٬٠٦٠)

-                  -                  (٤٨٣٬٣٥٤)(١٬٩٥٨)-                -                 -                (١٣٬٨٨٩)(٤٩٩٬٢٠١)٢٧٩٬٢٢٢

٣٥٬٥٢١٬٧٦٦٥١٬٥٨٣٬٠٧٩(٢١١٬٨٩١)١٨٬٩٠٠٬٣٤١٦٬٨٤٩٬٨٥٢٧٬٠٥١٬٥٥٩٩٦٠٬٢٣٤١٤٩٬٨٦٧١٬٨٠١٬٢٠٨٢٠٬٥٩٦نتائج أعمال القطاع

(٢٨٬٦٧٢٬٥٤٤)(٢٧٬٦٥٧٬٤٣٠)(٢٤٬٢٤٩٬٠٦٢)(٣١١٬٦١١)(١٬٨٤٠٬٥٤١)(٨٦٢٬٢٣١)(٣٩٣٬٩٨٥)                -                  -                  -مصاريف غير موزعة على القطاعات

٧٬٨٦٤٬٣٣٦٢٢٬٩١٠٬٥٣٥(٢٤٬٤٦٠٬٩٥٣)(٢٩١٬٠١٥)(٣٩٬٣٣٣)(٧١٢٬٣٦٤)١٨٬٩٠٠٬٣٤١٦٬٨٤٩٬٨٥٢٧٬٠٥١٬٥٥٩٥٦٦٬٢٤٩الربح قبل الضرائب

(٦٬٨١٠٬٥١٩)(١٬٨٦١٬٠٦٧)(١٬٩١١٬٧٠٦)١٣٢٬٣٤٠١٧٬٥٧٩٦١٬١١٣(١٦٠٬٣٩٣)                -                  -                  -ضريبة الدخل

٦٬٠٠٣٬٢٦٩١٦٬١٠٠٬٠١٦(٢٦٬٣٧٢٬٦٥٩)(٢٢٩٬٩٠٢)(٢١٬٧٥٤)(٥٨٠٬٠٢٤)١٨٬٩٠٠٬٣٤١٦٬٨٤٩٬٨٥٢٧٬٠٥١٬٥٥٩٤٠٥٬٨٥٦صافي ربح السنة
-                     -                       -                                -                              

٢٠٢٠٢٠١٩أخــــــــــرىتخصيم الذممإدارة البونددالتأجير التمويليالوساطة الماليةالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

١٬١٧١٬٨٢٤٬٩٢٦١٬١٣٦٬٨٦١٬٨٦١                    -٢٧٥٬٥٧٠٬٥٨٨٣٩٤٬١٠٨٬٧٣٨٣٧٠٬٤٠٩٬٩٧٢١٤٬٨٩٠٬٨٥٤٨٧٬٧٦١٬٥٦٨٢٧٬٧٩٧٬٨٢٦١٬٢٨٥٬٣٨٠موجودات القطاع 

٥٢٬٦٣٤٬٢٥٠٥٢٬٦٣٤٬٢٥٠٤١٬٩١٧٬٤٧٦                -                 -                -               -                -                  -                  -موجودات غير موزعة على القطاعات

٢٧٥٬٥٧٠٬٥٨٨٣٩٤٬١٠٨٬٧٣٨٣٧٠٬٤٠٩٬٩٧٢١٤٬٨٩٠٬٨٥٤٨٧٬٧٦١٬٥٦٨٢٧٬٧٩٧٬٨٢٦١٬٢٨٥٬٣٨٠٥٢٬٦٣٤٬٢٥٠١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧مجموع الموجودات 

٩٧٧٬٥٦١٬٧٤٦٩٤٤٬٨٦١٬٥٨٣                    -٤٨١٬٦٦٧٬٥٠٦٣٣٧٬٨٠٨٬٥٥٢٧٠٬٥٧٩٬٩٣٥١٬٠١٠٬٧١٦٦٤٬٧٢٧٬٨٩٩٢١٬٧٥١٬٨٥٦١٥٬٢٨٢مطلوبات القطاع 

٦٥٬٢٠٨٬٩٠٤٦٥٬٢٠٨٬٩٠٤٥١٬٩٠٦٬٨٦٥                -                 -                -               -                -                  -                  -مطلوبات غير موزعة على القطاعات 

٤٨١٬٦٦٧٬٥٠٦٣٣٧٬٨٠٨٬٥٥٢٧٠٬٥٧٩٬٩٣٥١٬٠١٠٬٧١٦٦٤٬٧٢٧٬٨٩٩٢١٬٧٥١٬٨٥٦١٥٬٢٨٢٦٥٬٢٠٨٬٩٠٤١٬٠٤٢٬٧٧٠٬٦٥٠٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨مجموع المطلوبات 

١٬٦٥٢٬٦٢٠١٬٩٤٩٬٠٦١مصاريف رأسمالية

١٬٩٩٧٬٤٣٠٢٬٢١٢٬٥٤٦استهالكات وإطفاءات

                                      -معلومات التوزيع الجغرافي(ب)

يمارس البنك نشاطاته، وكذلك شركاته التابعة بشكــل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية لذلك فإن معظم اإليرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالية داخل المملكة.

١٢٩

المجموع

٣١ كانون األول

(مخصص) مسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
للموجودات المالية وبنود خارج قائمة المركز المالي 

وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (٩)

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت اإلئتمانية 
المباشرة

المجموع



إدارة رأس المال(٤٣)

وصف لما يتم إعتباره كرأس مال:(أ)

 يتكون رأس المال التنظيمي المؤهل من العناصر التالية:

الشريحة األولى من رأس المال (Tier 1) (رأس المال لضمان استمرارية عمل البنك) (Going Concern)، وتتكون مما يلي:•

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

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

•.(Gone Concern) (التصفية) وهو رأس المال الذي يستخدم في حال عدم االستمرارية Tier 2 (T2) الشريحة الثانية

•

متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية اإليفاء بهذه المتطلبات:(ب)

يجب على البنوك ان تلبي الحد االدنى من المتطلبات الرأسمالية نسبة الى الموجودات المرجحة بالمخاطر، ويجب ان تكون كما يلي:

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

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

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

كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال:(جـ)

١٣٠

ل ة قب ا األداة المالي ب أن تحققه تي يج ايير ال ن المع ددة م ة مح ال (CET1,AT1,T2) مجموع ن رأس الم ة م واع الثالث ن األن وع م ل ن لك

تضمينها في الفئة ذات الصلة.

ادة (٦٢) من قانون البنوك بأن يقتطع سنويًا لحساب االحتياطي القانوني ما نسبته ١٠٪ من أرباحه الصافية ويستمر في ب الم ك حس تزم البن كما يل

االقتطاع حتى يبلغ االحتياطي ما يعادل رأس مال البنك المكتتب به.

وال ادر األم ل لمص غيل األمث رادات والتش غيلية واإلي اح التش ي األرب ائض ف ق ف ك وتحقي ال البن تهدف إدارة البنك إلى تحقيق أهداف إدارة رأس م

المتاحة بما يحقق النمو المستهدف في حقوق المساهمين من خالل النمو في اإلحتياطي القانوني ومن األرباح المتحققة واألرباح المدورة.

بة اب نس م احتس ث يت كل دوري حي ه بش ال وكفايت ب رأس الم ال ويراق ة رأس الم بة كفاي ويتم أخذ التأثيرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نس

كفاية رأس المال من قبل إدارة المخاطر.

انون األول ٢٠٢٠ و٣١ ي ٣١ ك ا ف ازل III كم ررات ب تندة لمق ي المس ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ال وفقً ة رأس الم بة كفاي م احتساب نس ت

كانون األول ٢٠١٩.



المبلغ الذي يعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفاية رأس المال وفق الجدول التالي:(د)

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٩ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

بنود رأس المال األساسي لألسهم العادية

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

٣٥٬٩٣٨٬٠٦٩٣٣٬٩٣٣٬٤٣٣األرباح المدورة ( بعد طرح أي مبالغ مقيدة التصرف)

٨٬٥٦٠٬٢٤٧١٢٬٢٥٥٬٢٩٥

٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧االحتياطي القانوني

١٧٥٬١٤١٬٦٤٥١٧٥٬٩١٧٬٠٨٥اجمالي رأس المال االساسي لالسهم العادية

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال):

(٢٬٦١٥٬٦٢٠)(٢٬٧٦٦٬٠٩٣)الشهرة والموجودات غير الملموسة

(١١٬٤٧٢٬٧٩٤)(١٧٬١١٨٬٢١٥)الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن مخصصات ديون

                         -(١٢٬٠٠٠٬٠٠٠)األرباح المتوقع توزيعها

-                         -                         

١٤٣٬٢٥٧٬٣٣٧١٦١٬٨٢٨٬٦٧١صافي حقوق حملة االسهم العادية

الشريحة الثانية من رأس المال 

٢٬٢٩٤٬٥٢٢٣٬٨٣٨٬٦٤٥

٢٬٢٩٤٬٥٢٢٣٬٨٣٨٬٦٤٥اجمالي رأس المال المساند

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال):

-                         -                         

٢٬٢٩٤٬٥٢٢٣٬٨٣٨٬٦٤٥صافي رأس المال المساند (الشريحة الثانية من رأس المال)

١٤٥٬٥٥١٬٨٥٩١٦٥٬٦٦٧٬٣١٦مجموع رأس المال التنظيمي

٩٦٩٬٠٢٠٬٢٦٦٩٦٨٬٤٢٨٬٤٤٩مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٧٫١١٪١٥٫٠٢٪نسبة كفاية رأس المال (٪)

١٦٫٧١٪١٤٫٧٨٪نسبة حقوق حملة األسهم العادية (٪)

١٦٫٧١٪١٤٫٧٨٪نسبة رأس المال األساسي (٪) 

١٣١

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

اإلستثمارات المؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والتي يملك فيها البنك 
أقل من ١٠٪ وحسب ماهو موضح في التعليمات

رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين المدرجة في المرحلة األولى (Stage 1) بما ال يزيد عن 
١٫٢٥ ٪ من مجموع الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان وفق الطريقة المعيارية

اإلستثمارات المؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والتي يملك فيها البنك 
أقل من ١٠٪ وحسب ماهو موضح في التعليمات



تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات(٤٤)

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

لغايــــــة
سنـــــــــــــــة

أكثـــــــر من 
المجموعسنـــــــــــــــة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠٢٠
الموجودات:

٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤                   -٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
٧٠٬٩٤١٬٤٣٦                   -٧٠٬٩٤١٬٤٣٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٣٩٩٬٩٤٩                   -٣٩٩٬٩٤٩ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٥٬٩٦١                   -٥٬٩٦١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٢٨٩٬٥٢٣٬٥٢٧٤٤٢٬٤٠٨٬٤٨٠٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧
٣٩٬٢٤٣٬٦١٠٣٩٬٢٤٣٬٦١٠                    -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٧٬٣٤١٬٦٦٢١٠٥٬٥٢٩٬٩٧٤١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
١٬٥٦٥٬١٠٤٢٧٬٤٦٥٬٠٣٧٢٩٬٠٣٠٬١٤١ممتلكات ومعدات - بالصافي

٦٩١٬٥٩٥٢٬٠٧٤٬٤٩٨٢٬٧٦٦٬٠٩٣موجودات غير ملموسة
٩٧٣٬٦١٧١٦٬١٤٤٬٥٩٨١٧٬١١٨٬٢١٥موجودات ضريبية مؤجلة

٢٠٬٢٢٥٬٥٥٠٤٤٬٤٤٤٬٨٧٣٦٤٬٦٧٠٬٤٢٣موجودات أخرى
٩١٨٬٣٢٦٤٬١٨٣٬٨٢٥٥٬١٠٢٬١٥١حق استخدام أصول مستأجرة

٥٤٢٬٩٦٤٬٢٨١٦٨١٬٤٩٤٬٨٩٥١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦إجمالي الموجودات

المطلوبات:

٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥                   -٣٠٬٤٨٩٬٩٣٥ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
٧٢٠٬٨٢٣٬٦٠٧٤٥٬٩٩١٬٠١٦٧٦٦٬٨١٤٬٦٢٣ودائع عمالء
١٤٬١٦٣٬٩٦٦٢١٬٤٨٦٬٨٢٣٣٥٬٦٥٠٬٧٨٩تأمينات نقدية

٧٧٬٩٢٩٬٣٤٧٨٨٬٨٦٧٬٨٦٠١٦٦٬٧٩٧٬٢٠٧أموال مقترضة
١١٬٤١٠٬٠٠٠                   -١١٬٤١٠٬٠٠٠اسناد قرض

٦٦١٬٠٦٤٢٬٩٥٠٬٧٨٨٣٬٦١١٬٨٥٢إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
٧٦٥٬٦٦٦٧٦٥٬٦٦٦                    -مخصصات متنوعة

٦٬١٨٩٬٢٨٤                   -٦٬١٨٩٬٢٨٤مخصص ضريبة الدخل
٥٬١١٧٬٧٤٣                   -٥٬١١٧٬٧٤٣مطلوبات ضريبية مؤجلة

١٥٬٩٢٣٬٥٥١                   -١٥٬٩٢٣٬٥٥١مطلوبات أخرى

٨٨٢٬٧٠٨٬٤٩٧١٦٠٬٠٦٢٬١٥٣١٬٠٤٢٬٧٧٠٬٦٥٠إجمالي المطلوبات

٥٢١٬٤٣٢٬٧٤٢١٨١٬٦٨٨٬٥٢٦(٣٣٩٬٧٤٤٬٢١٦)الصافي

تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

١٣٢



لغايــــــة
سنـــــــــــــــة

أكثـــــــر من 
سنـــــــــــــــة

المجموع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠١٩
الموجودات:

١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١                  -١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
٥٧٬٧٦٤٬١٨٩                  -٥٧٬٧٦٤٬١٨٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٦٬٧٥٢٬٩٢٤٦٬٧٥٢٬٩٢٤                   -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٩٬٦٦٧                  -٩٬٦٦٧

٢٩٠٬٥٤٦٬٩١١٣٨٣٬٧٣٩٬٩٥٨٦٧٤٬٢٨٦٬٨٦٩

-                   ٤٣٬٩٤١٬٦٥٠٤٣٬٩٤١٬٦٥٠

٢٨٬٦٢٧٬٤٧٤١٤٠٬٤٠٧٬١١٨١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
١٬٧٣٦٬٥٤٠٢٧٬٧٨٩٬٢٨٩٢٩٬٥٢٥٬٨٢٩ممتلكات ومعدات - بالصافي

٤٧٦٬٠٠٦٢٬١٣٩٬٦١٤٢٬٦١٥٬٦٢٠موجودات غير ملموسة
٧٥٥٬٢٢٣١٠٬٧١٧٬٥٧١١١٬٤٧٢٬٧٩٤موجودات ضريبية مؤجلة

١١٬٠٨٤٬٥١٩٤٥٬٥٠٩٬٣٤١٥٦٬٥٩٣٬٨٦٠موجودات أخرى
٩٣٩٬٩٧٧٥٬٠٨١٬٩١٥٦٬٠٢١٬٨٩٢حق استخدام أصول مستأجرة

٥١٢٬٦٩٩٬٩٥٧٦٦٦٬٠٧٩٬٣٨٠١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧إجمالي الموجودات

المطلوبات:

١٢٬٩٢٣٬٥٦٤                  -١٢٬٩٢٣٬٥٦٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
٧٢٢٬٥٢٤٬٨٥٨٤٢٬٢٥٠٬٠٠٩٧٦٤٬٧٧٤٬٨٦٧ودائع عمالء
١٥٬٨٠٢٬٦٤٧٢٢٬١٥٣٬٠٢٧٣٧٬٩٥٥٬٦٧٤تأمينات نقدية

٥٠٬٣٤٨٬١٨١٧٩٬٨٢٧٬٨٥١١٣٠٬١٧٦٬٠٣٢أموال مقترضة
١٤٬٨٥٠٬٠٠٠                  -١٤٬٨٥٠٬٠٠٠اسناد قرض

٦٨٨٬٤٣٢٣٬٦٣١٬٤٠٠٤٬٣١٩٬٨٣٢إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
١٬٠٢٢٬٥٣٢١٬٠٢٢٬٥٣٢                   -مخصصات متنوعة

٥٬٨١٤٬٥٦٠                  -٥٬٨١٤٬٥٦٠مخصص ضريبة الدخل
٧٬٣٣٧٬٦٠٧٧٬٣٣٧٬٦٠٧                   -مطلوبات ضريبية مؤجلة

٨٬٨٠٥١٧٬٥٨٤٬٩٧٥١٧٬٥٩٣٬٧٨٠مطلوبات أخرى

٨٢٢٬٩٦١٬٠٤٧١٧٣٬٨٠٧٬٤٠١٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨إجمالي المطلوبات

٤٩٢٬٢٧١٬٩٧٩١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩(٣١٠٬٢٦١٬٠٩٠)الصافي

حسابات مدارة لصالح العمالء(٤٥)

ال يوجد محافظ استثمارية مضمونة رأس المال يديرها البنك أو شركاته التابعة لصالح العمالء.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو 
الخسارة

تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٣٣



مستويات القيمة العادلة(٤٦)

يمثل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي:

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاركما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٥٬٩٦١              -              -٥٬٩٦١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٦٬٧٩٢٬٦١٥٣٩٬٢٤٣٬٦١٠              -٣٢٬٤٥٠٬٩٩٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٬٧٩٢٬٦١٥٣٩٬٢٤٩٬٥٧١              -٣٢٬٤٥٦٬٩٥٦

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاركما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩

٩٬٦٦٧              -              -٩٬٦٦٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٧٬٠٨٦٬٣٢٥٤٣٬٩٤١٬٦٥٠              -٣٦٬٨٥٥٬٣٢٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٧٬٠٨٦٬٣٢٥٤٣٬٩٥١٬٣١٧              -٣٦٬٨٦٤٬٩٩٢

القيمة العادلة لألدوات المالية(٤٧)

١٣٤

ي ة ف ة المدرج ة الدفتري اً عن القيم ف جوهري ة ال تختل إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادل

ع دة. كما أن القيمة العادلة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة واالستثمارات بالكلفة المطفأة وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائ ة الموح وائم المالي الق

وائم ي الق ة ف ة المدرج ة الدفتري ن القيم اً ع ف جوهري أة ال تختل العمالء والتأمينات النقدية واألموال المقترضة واسناد القرض والتي تدرج بالتكلفة المطف

بب ذلك بس ا، وك د عليه عار المتعاق ابهة لألس ة المش ألدوات المالي ي السوق ل ائدة ف المالية الموحدة بسبب عدم وجود اختالف جوهري بأسعار الفوائد الس

رفية. إن القيمة العادلة المدرجة بالتكلفة المطفأة تحدد عن طريق األسعار المعلنة للسوق ات المص وك والمؤسس ع البن ق بودائ ا يتعل الفترات القصيرة فيم

عند توفرها أوعن طريق نماذج تقييم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة.

توى (١): وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن دخالت المس م

للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.

مدخالت المستوى (٣): وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

ودات أو ة للموج توى ١ والمالحظ ي المس تخدمة ف ة المس عار المدرج ن األس دا ع ات ع ن البيان تنبطة م دخالت المس ي الم توى (٢): وه دخالت المس م

المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة.

ة (شركة التسهيالت التجارية األردنية وشركة ركات التابع دى الش ة ل تثمارات عقاري ل اس تي تمث ة وال ودات غير مالي تتضمن الموجودات األخرى موج

اني من المستوى الث ة ض ة لالستثمارات العقاري ة العادل أن القيم ا ب ة، علم ارة واالستثمار) والتي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة في القوائم المالي دار للتج بن

تبلغ قيمتها ٣٫١٨٣٫٦٩٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٫٢١٣٫٨٩٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩.



 ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي) - بالصافي(٤٨)

ارتباطات والتزامات ائتمانية(أ)

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

اعتمادات 

قبوالت وسحوبات زمنية

كفاالت:

دفع

حسن تنفيذ

أخرى

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

٢٤٬٦٠٠٬٤٨٧سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

   المجمـــوع

التزامات تعاقدية(ب)

عقود مشاريع إنشائية

الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (الكفاالت واإلعتمادات والقبوالت المصرفية):

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٤٬٧٦٠٬٢١٣١٬٩٨٨٬٩٢٦١٨٬٢٠١٬٠٥٣١٠٢٬٤٨٠١٬٥١٩٬٨٥٨٩٦٬٥٧٢٬٥٣٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٠٣٬٦١١٢٧٬٧٥٤٬٨٤٩              -٢٢٬٩٢٠٬٢٢٦٤٦٧٬١٠٨٤٬٢٦٣٬٩٠٤التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(Matured/ derecognized) (٣٠٬٢٧٠٬٨٧٩)(٥٧٬٣٢٠)              -(٥٬٠٤٢٬٦٦٥)(١٧٩٬٥٩٤)(٢٤٬٩٩١٬٣٠٠)التعرضات المستحقة

                  -(٢٣٬٣٠٠)              -(١٣٧٬١٢٤)(٦٦٬٧٦٥)٢٢٧٬١٨٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -(٩١٬٥٦٨)١٬١٦١٬٨٤٨١٢٬٠٥٠(١٦٬٠٠٠)(١٬٠٦٦٬٣٣٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -٦٤٦٬٠٧٤(١٠٠٬٠٠٠)(٥١٥٬١٢٤)(١٧٬٩٥٠)(١٣٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -                -              -                 -              -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -                -              -                 -              -                 -التسهيالت المعدومة

                  -                -              -                 -              -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧١٬٨٣٦٬٩٩٨٢٬١٧٥٬٧٢٥١٧٬٩٣١٬٨٩٢١٤٬٥٣٠٢٬٠٩٧٬٣٥٥٩٤٬٠٥٦٬٥٠٠

٣١٬٠١٦٬٣٢١

١٣٧٬٠١٥٬٩٧٠

٢٣٬٥٠٧٬٦٧٧

٤٢٬٠١٠٬٧٠٣

١٩٬٤٤٨٬٨٦٨

١٨٬٥١٨٬٧١١

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

٣٬٥٨٨٬٧٣٢

٥٬٣٤٠٬٧٩٢

٣٢٨٬٨٣١

٣١ كانون األول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

١٣٬٧٤٩٬٤٦٧

١٬٥٦٥٬٧١٩

٢٨٬٥٦٧٬٤٦٤

٣٨٬٤٠١٬١٣٥

١٤٬١٦٠٬٦٧٣

١٥٬٥٦٣٬٣٧٦

١٤٣٬٠٢٤٬١٥٥

٤٥٧٬٠٧٤

المجموع

١٣٥

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٢٠٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

٣٢٨٬٨٣١٤٥٧٬٠٧٤



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٨٨٬٣٤٧٬٠٧٥١٬٧٩٦٬٥٦٨١٤٬٦٤٣٬٧٧٣١٠٠٬١٤٩١٬٥٨٢٬٨٧٨١٠٦٬٤٧٠٬٤٤٣إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٢٣٬٦٢٠٢٦٬٦١٨٬٧٩٣               -٢٢٬٠٥٤٬٣٧٢٦٣٦٬٦٤٦٣٬٩٠٤٬١٥٥التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(Repaid/ derecognized) (٣٦٬٥١٦٬٧٠٦)(٥٣٬٠٤٣)(٢٤٬٦٦٩)(٢٬٥٦٦٬٨٤٥)(٢٣٢٬٦٨٧)(٣٣٬٦٣٩٬٤٦٢)التعرضات المسددة

                      -(٣٢٬٤١٤)(٢٬٠٠٠)(٢٬٠٠٣٬٥٨١)(١٨٩٬٦٠١)٢٬٢٢٧٬٥٩٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                      -(١٠٠٬٢٠٠)٤٬٢٢٥٬٤٩١١٠٠٬٠٠٠(٢٠٬٠٠٠)(٤٬٢٠٥٬٢٩١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                      -٩٩٬٠١٧(٧١٬٠٠٠)(١٬٩٤٠)(٢٬٠٠٠)(٢٤٬٠٧٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                      -               -               -                 -               -                   -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                      -               -               -                 -               -                   -التسهيالت المعدومة

                      -               -               -                 -               -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٤٬٧٦٠٬٢١٣١٬٩٨٨٬٩٢٦١٨٬٢٠١٬٠٥٣١٠٢٬٤٨٠١٬٥١٩٬٨٥٨٩٦٬٥٧٢٬٥٣٠

الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٣٬٦٤٦١٬١٩٢٥٩٬٠٦١١٩٤٤٬١٥٣١٢٨٬٠٧١رصيد بداية السنة

٦٬٩٦١٧٠١٦٠٬٦٢٣١٬٧٨٥١٣٬٨٤٩٨٣٬٩١٩

(١٥٬٩٨١)(٥١٧)(٢١٬٤٦٧)-             (١٤٬٢٩٣)(٥٢٬٢٥٨)

                    -(٩٦٩)             -(١٨)١٨٩٦٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                    -(١٢٬٦٥١)١٢٬٩٠٦٤٢(٢٠)(٢٧٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -٢٬٠٤٤(١٨)(٢٬٠٢٠)(٣)(٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٠١)(١٬٤٩٩)(٥٤٬٤٤٨)(١٬٥٩٣)٥٧٬٩٤١-                    

                    -             -             -                -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -             -             -                -             -                 -التسهيالت المعدومة

                    -             -             -                -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٣٬٩٦٣٨٢٣٥٤٬٦٣٧٢٣٥٩٠٬٠٧٤١٥٩٬٧٣٢

١٣٦

المجموع

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى٢٠١٩

المرحلة الثالثة

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤٦٬٢٧٧٦٬٤٢٨٤٦٬٥١٨٤٩٥١٬٣٦٤١٥٠٬٦٣٦رصيد بداية السنة

١٥٬١١٦٥٩٩١٤٬٧٩٧١٬٩٥٦٢١٨٣٢٬٦٨٦

(٣٣٬٠٢٧)(٥٬٣٧٤)(٧٬٣٢٨)(٣٣)(٩٬٤٨٩)(٥٥٬٢٥١)

               -(٩٦٤)             -(١٬٦١٥)١٬٩١٢٦٦٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -(٢٬٣٤٦)٣٬٢٣٩٢٬٣٠٠(٤٣)(٣٬١٥٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -٢٢(١٦)(٤)             -(٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٣٬٤٨٠)(١٬٠٨٥)٥٬٣٤٨(٤٬٢٣٧)٣٬٤٥٤-               

               -             -             -             -             -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -             -             -             -             -              -التسهيالت المعدومة

               -             -             -             -             -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٣٬٦٤٦١٬١٩٢٥٩٬٠٦١١٩٤٤٬١٥٣١٢٨٬٠٧١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (السقوف المباشرة غير المستغلة):

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٩٬٦١٦١٥٬٧٣٩٬٣٨٤             -١٤٬٧٠٣٬٦٧٤١٢٬٩١٩٩٩٣٬١٧٥إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٨٬٦٤٩٬٨٤٤             -             -٧٬٨٣٨٬٧٣٦٥٦٥٨١٠٬٥٤٣

(Repaid/ derecognized) (٥٬٦٦٩٬١٠٧)(٢٧٬٤٧٠)             -(٥٦٦٬٩١٨)(٥٬٤٥٤)(٥٬٠٦٩٬٢٦٥)األرصدة المسددة

               -             -             -(٥١٨٬٤٦٢)             -٥١٨٬٤٦٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

               -(٢٬١٤٦)             -١٬٧٩٨٬٦٨٧             -(١٬٧٩٦٬٥٤١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -             -             -             -             -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -             -             -             -             -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -             -             -             -             -              -التسهيالت المعدومة

               -             -             -             -             -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٨٬٧٢٠٬١٢١             -             -١٦٬١٩٥٬٠٦٦٨٬٠٣٠٢٬٥١٧٬٠٢٥

المرحلة الثانية

المجموع ٢٠١٩

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

المرحلة الثالثة

المرحلة األولى

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

١٣٧

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠٢٠

التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٦٢٬٥٣٧٣٥٬٩٥٨٬٣٣٣               -٣٤٬٠١٨٬٠٦٦١٤٦٬٢٩١١٬٦٣١٬٤٣٩إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٤٬٩٧١٬٢٨٦               -               -٤٬٣٥٨٬٥٠٦٤٧٬٣٦٤٥٦٥٬٤١٦التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(Repaid/ derecognized) (٢٥٬١٩٠٬٢٣٥)(١٣٣٬٨١٧)               -(١٬٢٩٣٬٦٥٤)(١٢٤٬٧١٦)(٢٣٬٦٣٨٬٠٤٨)األرصدة المسددة

                   -(٢٨٬٧٢٠)               -(١٢٠٬٦٩٣)(١٦٬٢٠١)١٦٥٬٦١٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -               -               -٢١٠٬٦٦٧(٣٩٬٨١٩)(١٧٠٬٨٤٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -٢٩٬٦١٦               -                  -               -(٢٩٬٦١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -               -               -                  -               -                    -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -               -               -                  -               -                    -التسهيالت المعدومة

                   -               -               -                  -               -                    -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٩٬٦١٦١٥٬٧٣٩٬٣٨٤               -١٤٬٧٠٣٬٦٧٤١٢٬٩١٩٩٩٣٬١٧٥

الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٨٬٢٣١١٧٦٬٠١٠             -٦٩٬٨٦٥٢٦٦٧٬٨٨٨رصيد بداية السنة

١٣٢٬٩٤٤             -             -٥٨٬٠١٤٦٣٧٤٬٨٦٧

(٣٢٬٨٥٠)(١٢)(٣٧٬٩٨٨)-             (٣٦٬٦٩٥)(١٠٧٬٥٤٥)

                 -             -             -(١٨٬٧٣٥)             -١٨٬٧٣٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(٣٤٬١٧١)             -٣٦٬٥٨٧             -(٢٬٤١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -             -             -                -             -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٬٤٨٤)
-             

(٣١٬١٥١)-             ٣٢٬٦٣٥-                 

                 -             -             -                -             -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -                -             -                  -التسهيالت المعدومة

                 -             -             -                -             -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٠١٬٤٠٩             -             -١٠٩٬٨٦٤٧٧٩١٬٤٦٨

المجموع ٢٠١٩

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠٢٠

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

١٣٨



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤١٬٤٢٢٣١٣٬٧٤٥             -١٥٣٬٣٦١٣١١١١٨٬٦٥١رصيد بداية السنة

١١٦٬٨٣٤             -             -٧٢٬٠٧٧٥٤٢٤٤٬٢١٥

(١١٦٬٠٧٩)(٢٧٢)(٩٦٬٨٥٠)-             (٤١٬٣٦٨)(٢٥٤٬٥٦٩)

                 -(٢٠٬٨٣٩)             -(١٤٬٤٨٠)             -٣٥٬٣١٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -             -             -٣٧١(١١)(٣٦٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -٣٥٨             -               -             -(٣٥٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٧٤٬٠٩٥)(٥٤٤)٥٨٬٦٥٨             -١٥٬٩٨١-                 

                 -             -             -               -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -               -             -                 -التسهيالت المعدومة

                 -             -             -               -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٨٬٢٣١١٧٦٬٠١٠             -٦٩٬٨٦٥٢٦٦٧٬٨٨٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الحركة على سقوف التسهيالت غير المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٦٬٧٦٠٣١٬١٦٤٬٨٨٩             -٤٬٨٤٤٬٣٨٢             -٢٦٬٢٦٣٬٧٤٧رصيد بداية السنة

٦٬١١١٬١٥٥             -             -٥٬٩٢٧٬٣٤٥٤٢٬٨٠٠١٤١٬٠١٠التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١٠٬٣٢٧٬٣٣٩)-             (٢٬٢١٨٬٧٥٥)-             (٢٦٬٧٦٠)(١٢٬٥٧٢٬٨٥٤)

                 -             -             -(٤٥٤٬٣٢٢)             -٤٥٤٬٣٢٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(٣٠٬٠٠٠)             -١٬١٥٥٬٦٧١             -(١٬١٢٥٬٦٧١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -             -             -               -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                 -             -             -               -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -               -             -                 -التسهيالت المعدومة

                 -             -             -               -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٤٬٧٠٣٬١٩٠             -             -٢١٬١٩٢٬٤٠٤٤٢٬٨٠٠٣٬٤٦٧٬٩٨٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل 
السنة / اإلضافات

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة

١٣٩

المجموع ٢٠١٩

المسترد من خسارة التدني على التعرضات 
(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠٢٠

المرحلة الثالثة



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٨٥٬٤٤٤٣٨٬٩٢٠٬٠٨٢              -٣٠٬٠٨٠٬٢٣٦١٩٨٬٤٩٩٨٬٥٥٥٬٩٠٣رصيد بداية السنة

٣٠٬٠٠٠١٠٬٢٤٣٬٢٩٥              -١٬٣٦٣٬٠٦٣              -٨٬٨٥٠٬٢٣٢التعرضات الجديدة خالل السنة / اإلضافات

(١٤٬٥١٧٬٢٤٣)(١١٬٠٠٠)(٣٬٣٨٤٬٨٠١)-              (٨٥٬٤٤٤)(١٧٬٩٩٨٬٤٨٨)

                  -              -              -(٢٬٦١٨٬٩٩٩)(١٧٧٬٤٩٩)٢٬٧٩٦٬٤٩٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                  -              -              -٩٤٢٬٢٧٦(١٠٬٠٠٠)(٩٣٢٬٢٧٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -٢٦٬٧٦٠              -(١٣٬٠٦٠)              -(١٣٬٧٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -              -              -                 -              -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -              -              -                 -              -                 -التسهيالت المعدومة

                  -              -              -                 -              -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٦٬٧٦٠٣١٬١٦٤٬٨٨٩              -٤٬٨٤٤٬٣٨٢              -٢٦٬٢٦٣٬٧٤٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٢٬٤٨٨١٤٨٬٥٦٨             -٧٠٬٧٩٠             -٦٥٬٢٩٠رصيد بداية السنة

٢٨٬١٢١             -٢١٬٤٢٦٦٧٦٬٦٢٨

(٢٩٬٥١٨)-             (٣٢٬١١٠)-             (١٢٬٣٥٨)(٧٣٬٩٨٦)

                 -             -             -(٦٬٩٦٩)             -٦٬٩٦٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(٦٬٦٠٠)             -٣٢٬٤٣٧             -(٢٥٬٨٣٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -             -             -               -             -                -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٦٬٤٧٠             -(٩٬٤٦٨)             -٢٬٩٩٨-                 

                 -             -             -               -             -                -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -               -             -                -التسهيالت المعدومة

                 -             -             -               -             -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٠٢٬٧٠٣             -             -٤١٬٣٢٨٦٧٦١٬٣٠٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل 
السنة / اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على التعرضات 
(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

السنة

١٤٠

المرحلة الثالثة

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠١٩

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموع ٢٠٢٠



تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٩٬٦٥٢١٨٠٬٠٠٧          -٦٦٬٧٢٣٤٢٢٩٣٬٢١٠رصيد بداية السنة

٦٬٦٠٠٧٩٬٥٣٨          -٣١٬٩٨٠١٨٣٤٠٬٧٧٥

(٣١٬٦٢٠)(٣٩٥)(٥٩٬٣١٠)-          (١٩٬٦٥٢)(١١٠٬٩٧٧)

              -             -          -(٤١٬٥١٨)          -٤١٬٥١٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

              -             -          -٤٬٤٩٤(٢٠)(٤٬٤٧٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

              -٥٥٣          -(٥٣٠)          -(٢٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٣٨٬٨١٤)(١٩٠)٥٬٣٣٥          -٣٣٬٦٦٩-              

              -             -          -             -          -           -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

              -             -          -             -          -           -التسهيالت المعدومة

              -             -          -             -          -           -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٢٬٤٨٨١٤٨٬٥٦٨          -٧٠٬٧٩٠          -٦٥٬٢٩٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة(٤٩)

ال يوجد قضايا مقامة على شركة الموارد للوساطة المالية والشركة األردنية للتخصيم كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثة ٢٠١٩

المسترد من خسارة التدني على التعرضات 
(Repaid /derecognized) المسددة

المرحلة األولى

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة 
/ اإلضافات

١٤١

ة) مبلغ ٨١٫٠٤٧ دينار كما في ٣١ ي (شركة تابعة لشركة التسهيالت التجاري أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ى ش ة عل ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ى الشركة ب عل انون األول ٢٠١٩، وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترت ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٢١٫٧٩٦ دين انون األول ٢٠٢٠ مقاب ك

أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

ي ٣١ كانون األول ٢٠١٩ ل ٤٫٦٤٣٫٧٩٠ دينار كما ف انون األول ٢٠٢٠ مقاب ي ٣١ ك ا ف ار كم ك ٤٫٦٥٥٫٥١٠ دين د البن ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

انون األول ٢٠٢٠ مقابل ٦٣١٫٩٥٦ دينار كما في ٣١ كانون األول ي ٣١ ك ا ف ار كم ايا ٣٥٩٫٠٠٠ دين ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل فيم

٢٠١٩. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب على البنك أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٢٠١٫٦٣٥ دينار ٣١ كانون ة ٨٦٫٥٤٩ دينار كما ف ة األردني هيالت التجاري ركة التس د ش ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ايا ٢٤٠٫٥٢١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٢٢٠٫٠٠٠ دينار كما في ٣١ ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل األول ٢٠١٩. فيم

كانون األول ٢٠١٩. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ي ٣١ كانون ا ف انون األول ٢٠٢٠ مقابل صفر دينار كم ي ٣١ ك ا ف ار كم ي ٢٢١٫٥٤٠ دين أجير التمويل ن للت ركة تمكي د ش ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

األول ٢٠١٩ وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه القضايا.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه ا ف داد كم لة اإلم ل سلس تثماري لتموي كما يوجد قضية مقامة على شركة االس

ال داعي ألخذ مخصصات مقابل هذه القضية في هذه المرحلة.



أرقام المقارنة(٥٠)

قرار اإلدارة إلعادة إصدار القوائم المالية المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠(٥١)

ي ٣١ كانون األول ٢٠١٩ لتتناسب مع التبويب للقوائم المالية ة ف نة المنتهي ة للس ام المقارن ض أرق ب بع تم إعادة تبوي

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

١٤٢

ة ن العقاري ركة راكي ة وش رق العقاري وع الش ركة رب ي وش أجير التمويل دار للت ركة بن ى ش ة عل ايا مقام د قض ال يوج

(شركات تابعة لشركة بندار للتجارة واالستثمار) كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ و٣١ كانون األول ٢٠١٩.

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ ا ف تثمار ٤٧٫٨٤٠ دينار كم ارة واالس دار للتج ركة بن د ش ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ايا ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل انون األول ٢٠١٩، فيم ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٩١٫٧٢٥ دين مقاب

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٧٦٫٧٢٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٩. وفي تقدير ا ف ٣٢٫٨٤٠ دينار كم

اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ي ١١ شباط ٢٠٢١. وذلك بسبب ادرة ف دة الص ة الموح وائم المالي ل الق ل مح ة لتح وائم المالي ذه الق دار ه تم إعادة إص

ادة منة إع ي والمتض ركزي األردن ك الم ل البن ن قب واردة م ديالت ال ب التع ة بموج وائم المالي احات الق ديل إفص تع

ة. ة الثالث ى المرحل ى إل ة االول ن المرحل ار م ون دين ة ١٤٫٥ ملي ة بقيم ة المتوقع ائر االئتماني ص الخس تصنيف مخص

وكما هو موضح في ايضاح (١٠).


