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٢٤ نیسان ٢٠١٩

١

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة للبنك اإلستثماري كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ وكًال من قائمة الدخل الموحدة

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

التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة المختصرة للثالثة أشهر المنتهیة في ذلك التاریخ. إن االدارة مسؤولة عن اعداد وعرض هذه القوائم المالیة

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

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.

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

". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة تتمثل في القیام بإستفسارات بشكل أساسي من األشخاص المسؤولین عن األمور المالیة للمنشأة

والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وٕاجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثیر من نطاق أعمال التدقیق التي تتم وفقا

لمعاییر التدقیق الدولیة ، وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكیدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحدیدها من

خالل أعمال التدقیق، وعلیه فإننا ال نبدي رأي تدقیق حولها.

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

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

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

إدراج األوراق المالیة في بورصة عمان وألغراض اإلدارة وال تتطلب موافقة البنك المركزي األردني علیها.



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلیة المختصرة

كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

إیضاحات

٣١ آذار

٢٠١٩

٣١ كانون األول

٢٠١٨
دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

الموجودات

٤١٧٤٬٥٤٠٬٠٩٦١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

٥٥٦٬٣٤٤٬٠١٥٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٦٥٬٧٩٢٬٦٠٤٥٬٧٩٥٬٨٣٧ایداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧١٥٬٢٤٥١٬٨٨٧٬٨٨٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٧٦٨٦٬١٠٨٬٨٧٤٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي

٤٧٬٠٩١٬٠٢٦٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

١٢٢٬٨٦٩٬٥٤٥١٢٢٬٦٩٨٬٣٣٢موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٩٬٧٢٨٬٤١٥٢٩٬٨٠٣٬٨٤٣ممتلكات ومعدات - بالصافي

٢٬٤٩١٬٤٩٦٢٬٦٣٠٬٨٥٠موجودات غیر ملموسة

١١٬٨٠٢٬٦٢٤١١٬٣٠٩٬٨٠١موجودات ضریبیة مؤجلة

٨٦٣٬٢٤٩٬٤٧٣٥٤٬٠١٧٬٨٣٧موجودات أخرى

١٬٢٠٠٬٧٣٣٬٤١٣١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات

٤٬٤٨٢٬١٩٦١١٬٤٩٦٬٣٧٩ودائع بنوك ومؤسسات مصرفیة

٧٩٨٬٨٤٨٬٧٣٩٧٤٧٬٥١٩٬٤٩١ودائع عمالء

٥٠٬٥٣٦٬٨٧٣٥٣٬٦١٢٬٦٣٤تأمینات نقدیة

٩١١٣٬٣٠٢٬٣٧١١١٤٬٩٧١٬٢١٧أموال مقترضة

١٠١٢٬٢٠٠٬٠٠٠١٦٬١٠٠٬٠٠٠اسناد قرض

٤٤٨٬١٨٧١٣٧٬٦١٠مخصصات متنوعة

١١٥٬٦٤٢٬٢٠٣٤٬٦٧٩٬٧١٥مخصص ضریبة الدخل

٨٬٥٦٦٬٣١٣٨٬٤٦٣٬٥٠٨مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٢٢٬٨١٣٬٢٢١١٦٬٢٨٥٬١٣٢مطلوبات أخرى

١٬٠١٦٬٨٤٠٬١٠٣٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٦مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة

حقوق مساهمي البنك

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

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

٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥االحتیاطي القانوني

١٤٬١١٦٬٧٤٢١٣٬٤٧٥٬٦٧٥احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي

١٢٣٣٬٤١٢٬٧٧٦٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠أرباح مدورة

                                           -٤٬٤٢١٬٨٢٦ربح الفترة العائد لمساهمي البنك

١٧٩٬٢١٤٬٥٦٩١٧٤٬٢٢٥٬٥٥٠مجموع حقوق الملكیة العائد إلى مساهمي البنك

٤٬٦٧٨٬٧٤١٤٬٦١١٬٦٨٠حقوق غیر المسیطرین

١٨٣٬٨٩٣٬٣١٠١٧٨٬٨٣٧٬٢٣٠مجموع حقوق الملكیة

١٬٢٠٠٬٧٣٣٬٤١٣١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

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

٢



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١٨إیضاحات

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

ــــــة) ــــــة)(غیر مدقق (غیر مدقق

١٩٬١٦٥٬٣٠٧١٦٬٣٤٩٬٨٢٧الفوائد الدائنة

(٨٬٤٩٩٬٤٤٨)(١٠٬٠٥٩٬٠٣٦)الفوائد المدینة

٩٬١٠٦٬٢٧١٧٬٨٥٠٬٣٧٩صافي إیرادات الفوائد

١٬٩٣٠٬٧٠٤٢٬٣٣٦٬٢٧٨صافي إیرادات العموالت

١١٬٠٣٦٬٩٧٥١٠٬١٨٦٬٦٥٧صافي إیرادات الفوائد والعموالت

١٣٣٬٣٠١٢١٥٬٤٨٣أرباح عمالت أجنبیة

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل (١٤٬٧٦١)٤٤٬٨٣٠أرباح (خسائر)

٢٬٦٤٢٬٢٦٢٢٩١٬٠٧٤

٥٩٩٬٨٦٩٨١٨٬٦٤٢إیرادات أخرى

١٤٬٤٥٧٬٢٣٧١١٬٤٩٧٬٠٩٥إجمالي الدخل

(٣٬٨٨٢٬٣٧١)(٣٬٨٠٢٬٢٢٣)نفقات الموظفین

(٦١٩٬١٧٧)(٨٢١٬٩١٠)استهالكات وٕاطفاءات

(٢٬٣١٤٬٠٢٩)(٢٬١٠٩٬٢١٢)مصاریف أخرى

(٣٨٩٬٥٧٣)(١٬٦٤١٬٦٣١)٧مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

٢٠٦٬٤٨٣-                                            

(٣١٬٣٠٨)(٣١٠٬٧٢٩)مخصصات متنوعة

(٧٬٢٣٦٬٤٥٨)(٨٬٤٧٩٬٢٢٢)إجمالي المصروفات 

٥٬٩٧٨٬٠١٥٤٬٢٦٠٬٦٣٧ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(١٬٢٣٥٬٣٠٤)(١٬٤٨٩٬١٢٨)١١ضریبة الدخل للفترة

٤٬٤٨٨٬٨٨٧٣٬٠٢٥٬٣٣٣ربح الفترة

العائد إلى:

٢٬٨٩٢٬٤٢٢   -٤٬٤٢١٬٨٢٦مساهمي البنك

٦٧٬٠٦١١٣٢٬٩١١حقوق غیر المسیطرین

٤٬٤٨٨٬٨٨٧٣٬٠٢٥٬٣٣٣

١٩٠٫٠٤٤٠٫٠٢٩

توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

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

حصة السهم األساسیة والمخفضة من ربح الفترة العائد إلى مساهمي 

البنك

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

٣

مسترد من مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للموجودات المالیة وبنود 

خارج قائمة المركز المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١٨

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

ــــــة) ــــــة)(غیر مدقق (غیر مدقق

٤٬٤٨٨٬٨٨٧٣٬٠٢٥٬٣٣٣ربح الفترة

بنود الدخل الشامل األخرى:

٦٤١٬٠٦٧٤٬٥٢٢٬٤٢٦صافي التغیر في احتیاطي تقییم الموجودات المالیة - بالصافي بعد الضریبة

أرباح بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ١٨٢٬٦٣٧(٧٣٬٨٧٤)(خسائر)

٥٦٧٬١٩٣٤٬٧٠٥٬٠٦٣مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

٥٬٠٥٦٬٠٨٠٧٬٧٣٠٬٣٩٦إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى:

٤٬٩٨٩٬٠١٩٧٬٥٩٧٬٤٨٥مساهمي البنك

٦٧٬٠٦١١٣٢٬٩١١حقوق غیر المسیطرین

٥٬٠٥٦٬٠٨٠٧٬٧٣٠٬٣٩٦

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

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

٤



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩

دیناردیناردیناردیناردیناردیناردیناردیناردینار(غیر مدققة)

١٧٤٬٢٢٥٬٥٥٠٤٬٦١١٬٦٨٠١٧٨٬٨٣٧٬٢٣٠                                      -١٣٬٤٧٥٬٦٧٥٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠                                      -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٤٬٤٢١٬٨٢٦٤٬٤٢١٬٨٢٦٦٧٬٠٦١٤٬٤٨٨٬٨٨٧                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -ربح الفترة

-                                      -                                      -                                      ٥٤٩٬٦٥٨                                      -٥٤٩٬٦٥٨                                      -                                      -٥٤٩٬٦٥٨

-                                      -                                      -                                      ١٧٬٥٣٥                                      -١٧٬٥٣٥                                      -(٧٣٬٨٧٤)٩١٬٤٠٩

٤٬٤٢١٬٨٢٦٤٬٩٨٩٬٠١٩٦٧٬٠٦١٥٬٠٥٦٬٠٨٠(٧٣٬٨٧٤)٦٤١٬٠٦٧                                      -                                      -                                      -إجمالي الدخل الشامل

                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -المحول إلى االحتیاطیات

١٤٬١١٦٬٧٤٢٣٣٬٤١٢٬٧٧٦٤٬٤٢١٬٨٢٦١٧٩٬٢١٤٬٥٦٩٤٬٦٧٨٬٧٤١١٨٣٬٨٩٣٬٣١٠                                      -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

(غیر مدققة)

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

(٦٬٩٠٦٬٥٨٤)(٢٦٥٬١٩٤)(٦٬٦٤١٬٣٩٠)                                      -(٦٬٦٤١٬٣٩٠)                                      -                                      -                                      -                                      -أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

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

١٦٧٬٢٣٨٬٩٨٤٤٬٦٥١٬٤١٦١٧١٬٨٩٠٬٤٠٠                                      -١٢٬٤٧٧٬٦٥١٢٩٬٧٥٦٬٨٢٠                                      -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣الرصید المعدل كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨

٢٬٨٩٢٬٤٢٢٢٬٨٩٢٬٤٢٢١٣٢٬٩١١٣٬٠٢٥٬٣٣٣                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -ربح الفترة

-                                      -                                      -                                      ٤٬٥٢٢٬٤٢٦                                      -٤٬٥٢٢٬٤٢٦                                      -                                      -٤٬٥٢٢٬٤٢٦

-                                      -                                      -                                      ١٨٢٬٦٣٧                                      -١٨٢٬٦٣٧                                      -١٥١٬٣٨٨٣١٬٢٤٩

٤٬٦٧٣٬٨١٤٣١٬٢٤٩٢٬٨٩٢٬٤٢٢٧٬٥٩٧٬٤٨٥١٣٢٬٩١١٧٬٧٣٠٬٣٩٦                                      -                                      -                                      -إجمالي الدخل الشامل

(٢٤١٬٨٨٤)(٢٤١٬٨٨٤)                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -االستثمار في شركات تابعة

١٧٬١٥١٬٤٦٥٢٩٬٧٨٨٬٠٦٩٢٬٨٩٢٬٤٢٢١٧٤٬٨٣٦٬٤٦٩٤٬٥٤٢٬٤٤٣١٧٩٬٣٧٨٬٩١٢                                      -١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٤٬٥١٣كما في ٣١ آذار ٢٠١٨

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١١,٨٠٢,٦٢٤ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات ضریبیة مؤجلة مقابل ١١,٣٠٩,٨٠١ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.-

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.-

-

إن رصید األرباح المدورة ال یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.-

-

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

االحتیاطیات

رأس المال المكتتب به 

مخاطر مصرفیة عامةقانونيوالمدفوع

احتیاطي تقییم موجودات 

مالیة - بالصافي

ربح الفترة العائد لمساهمي 

البنك

خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

اآلخر منقول لألرباح المدورة

صافي التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

صافي التغیر في احتیاطي تقییم موجودات مالیة - بالصافي بعد الضریبة

٥

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

حقوق غیر المسیطرین

مجموع 

حقــوق الملكیـــة

وال یمكن التصرف به إال بمقدار ما یتحقق منه فعًال من خالل عملیات البیع، استنادًا لتعلیمات هیئة األوراق المالیة. تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ یمثل أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

مجموع حقوق الملكیة 

العائد إلى مساهمي البنك أرباح مدورة

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

منقول لألرباح المدورة

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

التقاص.



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة المختصرة

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩

٢٠١٩٢٠١٨اإلیضاحات

ـــــار ـــ ـــ ـــــاردینــ ـــ ـــ دینــ

(غیر مدققــــــة)(غیر مدققــــــة)

األنشطة التشغیلیة

٥٬٩٧٨٬٠١٥٤٬٢٦٠٬٦٣٧ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة:

٨٢١٬٩١٠٦١٩٬١٧٧استهالكات وٕاطفاءات

١٬٦٤١٬٦٣١٣٨٩٬٥٧٣مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للتسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

(٢٠٦٬٤٨٣)-                                       

٣١٠٬٧٢٩٣١٬٣٠٨مخصصات متنوعة

(٣٩٨)(١٬٩١٤)أرباح بیع موجودات آلت ملكیتها للبنك

٣١٬٢٠١٢٬٨٢٣خسائر غیر متحققة من تقییم موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(٢٩١٬٠٧٤)(٢٬٦٤٢٬٢٦٢)توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٣٬٤٨٢٬٧١٤٤١٩٬٢١٦صافي مصاریف الفوائد

(١٧٬٢٨٢)(٨٬٧٤٥)تأثیر التغیر في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٩٬٤٠٦٬٧٩٦٥٬٤١٣٬٩٨٠

التغیر في الموجودات والمطلوبات

(٢٨٬٢٠٣)١٤٬٨١٨إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة (التي تزید استحقاقاتها عن ثالثة اشهر)
٢٧٣٬٦٥٨                                       -أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة (أرصدة مقیدة السحب)

(٢٢٬٥٠٨)١٬١٤١٬٤٣٧موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(١٦٬١٩١٬٨٤٤)١٬١٩٧٬١١١التسهیالت االئتمانیة المباشرة

(٥٬٠٢٧٬٢٣٢)(٩٬٥٦٠٬٨٦٨)الموجودات االخرى

٥١٬٣٢٩٬٢٤٨٢٬٧٩٢٬٧٦٩ودائع العمالء

١٬٠٧٨٬٩٦٩(٣٬٠٧٥٬٧٦١)تامینات نقدیة

٣٬٤٩٥٬٩١٩٣٨٧٬٦٧٩مطلوبات أخرى

(١١٬٣٢٢٬٧٣٢)٥٣٬٩٤٨٬٧٠٠

(١٬٢٤٠٬٠٨٥)(١٬١٣١٬١١٦)ضریبة الدخل والمخصصات المدفوعة

األنشطة التشغیلیة (١٢٬٥٦٢٬٨١٧)٥٢٬٨١٧٬٥٨٤صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في)

األنشطة االستثماریة

(٢٬٤٤٣٬٧٨٢)(٤٬٢٨٨٬٣١٤)شراء موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٨٠٣٬١٢٢٦٧٩٬٦٦٩بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢٬٦٤٢٬٢٦٢٢٩١٬٠٧٤توزیعات نقدیة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

(٢٥٬٣٣٣٬٧١٢)(٦٣٬٧٨٣)موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

(٢٥١٬٦١٠)(٥٩٧٬٦٤٩)شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاریع تحت التنفیذ

(٢٥٬٩٩٥)(٩٬٤٧٩)شراء موجودات غیر ملموسة

(٢٧٬٠٨٤٬٣٥٦)(١٬٥١٣٬٨٤١)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة

٧٬٣٠٧٬١١٧(١٬٦٦٨٬٨٤٦)األموال المقترضة

٢٬١٠٠٬٠٠٠(٣٬٩٠٠٬٠٠٠)اسناد قرض

من األنشطة التمویلیة ٩٬٤٠٧٬١١٧(٥٬٥٦٨٬٨٤٦)صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في)

٨٬٧٤٥١٧٬٢٨٢تأثیر تغیر أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

في النقد وما في حكمه (٣٠٬٢٢٢٬٧٧٤)٤٥٬٧٤٣٬٦٤٢صافي الزیادة (النقص)

١٦١٨٠٬٧٢٣٬٤٣٧١٦٩٬٧٠٠٬٦٧٤النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

١٦٢٢٦٬٤٦٧٬٠٧٩١٣٩٬٤٧٧٬٩٠٠النقد وما في حكمه في ٣١ آذار

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

المدفوعة والمخصصات المدفوعة

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

٦

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

مسترد من مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للموجودات المالیة وبنود خارج قائمة المركز 

المالي وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

(غیر مدققة) كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

معلومات عامة(١)

-

-

-

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

-

ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة(٢)

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

أسس إعداد القوائم المالیة الموحدة٢-١

-

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

-

-

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

لسنة ١٩٦٤ برأس مال مقداره ٦,٠٠٠,٠٠٠ دینار موزع على ٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقیمة إسمیة مقدارها دینار للسهم الواحد. تمت زیادة رأس (١٢)

مال البنك عدة مرات حتى بلغ ٧٧,٥٠٠,٠٠٠ دینار / سهم كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٠، كما تمت زیادة رأس مال البنك خالل العام ٢٠١١

لیصبح رأس المال المكتتب به والمدفوع ٨٥,٢٥٠,٠٠٠ دینار / سهم. كذلك تمت زیادة راس المال للبنك بمبلغ ١٤,٧٥٠,٠٠٠ دینار بتاریخ ١٠

نیسان ٢٠١٢ لیصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع ١٠٠ ملیون دینار/ سهم.

یقع المركز الرئیسي للبنك في مدینة عمــان في منطقة الشمیساني، شارع عبد الحمید شرف هاتف ٥٠٠١٥٠٠ ص.ب. ٩٥٠٦٠١ عمان ١١١٩٥

 المملكة األردنیة الهاشمیة.

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

النافذة وتعلیمات البنك المركزي األردني.

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

والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تظهر بالقیمة العادلة بتاریخ القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة،

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

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

الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب أن تقرأ جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة للبنك كما في وللسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨. كذلك

فإن نتائج األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩ ال تمثل بالضرورة مؤشًرا دقیًقا على النتائح المتوقعة للسنة المنتهیة في ٣١

كانون األول ٢٠١٩، كما لم یتم إجراء تخصیص على أرباح الفترة للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩ والتي یتم إجراؤها في نهایة السنة.

تـــم إقرار القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة مـن قبـل مجلـس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاریخ  ٢٤ نیسان ٢٠١٩.

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

الشركات التابعة له.

٧



التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات٢-٢

-

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ٩، "األدوات المالیة"-

التفسیر رقم ٢٣ الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، "الشكوك حول معالجات ضریبة الدخل" - -

.ما إذا كان ینبغي النظر في المعالجات الضریبیة بشكل جماعي

.افتراضات السلطات الضریبیة

.واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة ومعدالت الضریبة تحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)

.تأثیر التغیرات في الحقائق والظروف

معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦، "عقود اإلیجار"-

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

إن جمیع العقود التي یتم معالجتها ضمن هذا المعیار تمثل مواقع فروع البنك والشركات التابعة باإلضافة إلى أجهزة الصراف اآللي.

إلزامي للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠١٩. هذا وقد قام البنك بتطبیق نهج االنتقال تاریخ إلزامیة التطبیق:

المبسط بحیث لم یتم بیان المبالغ المقارنة للسنة السابقة.

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

آخر قوائم مالیة موحدة للبنك للسنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الحالیة كما هو

مذكور أدناه.

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

كانون الثاني ٢٠١٩:

٨

یسمح التعدیل بقیاس المزید من الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتیرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعیار الدولي للتقاریر طبیعة التغییر:

المالیة رقم ٩، وبشكل خاص بعض الموجودات المالیة المدفوعة مسبًقا. یؤكد التعدیل أیًضا على أن التعدیالت في المطلوبات المالیة سیؤدي

إلى االعتراف الفوري بالربح أو الخسارة.

واألسس الضریبیة والمزایا الضریبیة غیر المستخدمة ومعدالت الضریبة یوضح التفسیر تحدید الربح الخاضع للضریبة (الخسارة الضریبیة)

عندما یكون هناك عدم یقین حول معالجات ضریبة الدخل بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٢. ویراعي التفسیر على وجه التحدید:

صدر معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ١٦ خالل كانون الثاني ٢٠١٦. هذا وقد أدى المعیار إلى االعتراف بجمیع عقود طبیعة التغییر:

اإلیجار بقائمة المركز المالي، حیث تم إزالة التمییز بین عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي. بموجب هذا المعیار، تم االعتراف باألصل

وااللتزام المالي مقابل دفعات االیجارات. باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة. فیما یتعلق (الحق في استخدام البند المؤجر)

بمحاسبة المؤجرین فإنه ال یوجد تغییر ملحوظ علیها.



كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٩ فقد كان لدى البنك إلتزامات عقود تأجیر تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء بمبلغ ٥,٠٧٥,٤٤٨ دینار.

قام البنك بتسجیل حق استخدام أصول مستأجرة بمبلغ ٤,٣١٦,٥٥٥ دینار وتم تسجیل إلتزامات مقابل عقود تأجیر بمبلغ ٤,٣١٦,٥٥٥ دینار. 

إن األثر على قائمة الدخل یتمثل بتخفیض مصروف اإلیجار بمبلغ ٢٥٩,٤٩٤ دینار، وزیادة مصروف االستهالك مبلغ ٢٣٩,٢٥٢ دینار.

.دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجوهر)، ناقصًا أي حوافز إیجار مستحقة

.دفعات إیجار متغیرة بناء على المؤشر أو المعدل

.المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القیمة المتبقیة

.سعر الممارسة لخیار الشراء في حال كان المستأجر متأكدًا إلى حد معقول من ممارسة هذا الخیار

.دفعات عن غرامات فسخ اإلیجار، إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام المستأجر هذا الخیار

یقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:

.مبلغ القیاس المبدئي اللتزام اإلیجار

.أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصًا أي حوافز إیجار مستلمة

.أي تكالیف أولیة مباشرة

.تكالیف التصلیحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار

یتم إطفاء الموجودات المثبتة ضمن قائمة المركز المالي باستخدام طریقة القسط الثابت على المدة المتوقعة لحق استخدام األصل ولكل أصل على

حدى.

وتقید كمصروف إیجار للفترة ضمن قائمة علًما بأن عقود اإلیجار كانت تعالج سابًقا كعقود تأجیر تشغیلي وفًقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم (١٧)

الدخل.

٩

یتم االعتراف باإلیجارات باعتبارها موجودات حق االستخدام وااللتزامات المقابلة في التاریخ الذي تكون فیه الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام

المجموعة. یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل على الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد

اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من المطلوبات لكل فترة. یحتسب االستهالك على موجودات حق

االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االیجار، أیهما أقصر، بطریقة القسط الثابت.

تقاس الموجودات والمطلوبات الناتجة من اإلیجار على أساس القیمة الحالیة. تتضمن موجودات اإلیجار صافي القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار التالیة:

تقاس إلتزامات عقود اإلیجار التشغیلیة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، حیث ُتخصم دفعات اإلیجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد

اإلیجار. وٕاذا تعذر تحدید هذا المعدل، ُیستخدم معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي یتعین على المستأجر دفعه القتراض األموال

الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

یتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة األجل والموجودات ذات القیمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاریف في الربح أو

الخسارة. عقود اإلیجار قصیرة األجل هي عقود إیجار لمدة ١٢ شهرًا أو أقل.

بأثر مستقبلي اعتباًرا من ١ كانون الثاني ٢٠١٩ ولم یقم البنك بإعادة إصدار القوائم المالیة قام البنك بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (١٦)

لعام ٢٠١٨ بموجب األحكام االنتقالیة المحددة في المعیار.



أسس توحید القوائم المالیة٢-٣

تاریخ التملكمقر الشركةطبیعة نشاط الشركةنسبة ملكیة البنكرأس المال المدفوعاسم الشركة

(دینار أردني)

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

٢٠٠٦عمانالتأجیر التمویلي٩٧,٥٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكین للتأجیر التمویلي *

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

٢٠١١عمانتخصیم ذمم١٠٠٪٣٠٬٠٠٠الشركة األردنیة للتخصیم **

٢٠١٦عمانمنح القروض والتسهیالت٩٥,٢٪١٦٬٥٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

٢٠١٦عمانالتأجیر التمویلي٩٥,٢٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهیالت٩٣,٢٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٩٣,٢٪٥٠٬٠٠٠شركة ربوع الشرق العقاریة
بیع األراضي والعقارات المملوكة 

للشركة
٢٠١٧عمان

٩٣,٢٪٣٠٬٠٠٠شركة راكین العقاریة
بیع األراضي والعقارات المملوكة 

للشركة
٢٠١٧عمان

٢٠١٧عمانالتأجیر التمویلي٩٣,٢٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجیر التمویلي

*

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

١٠

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

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

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

الشركات التابعة.

تتضمن هذه القوائم المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للبنك وشركاته التابعة التالیة كما في ٣١ آذار ٢٠١٩:

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

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

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

التوقف عن توحیدها عندما یفقد البنك هذه السیطرة.

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

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

بناًءا على قرار الهیئة العامة في اجتماعها غیر العادي المنعقد في ١٨ تشرین األول ٢٠١٨ تم زیادة رأسمال شركة تمكین للتأجیر التمویلي بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠

دینار لیصبح رأس المال المصرح به والمدفوع ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ دینار وقد استكملت إجراءات زیادة رأس المال بتاریخ ١١ تشرین الثاني ٢٠١٨.



استخدام التقدیرات(٣)

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني(٤)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٨ آذار ٢٠١٩

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٣٬٥٤٢٬٧٦٠١٣٬٨٦٣٬٣٤٨نقد في الخزینة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

١٬١٩١٬٦٨٣٤٥٣٬٣٥١حسابات جاریة وتحت الطلب

٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٥٢٬٢٠٥٬٦٥٣٥٤٬٣٧٣٬٣٨٥متطلبات االحتیاطي النقدي

٤٢٬٦٠٠٬٠٠٠٤٨٬٠٠٠٬٠٠٠شهادات اإلیداع

١٧٤٬٥٤٠٬٠٩٦١٣١٬٦٩٠٬٠٨٤المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب باستثناء االحتیاطي النقدي اإللزامي كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

ال یوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشهر كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

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

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

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

. إن التقدیرات المذكورة مبنیة وبشكل خاص یتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتها

بالضرورة على فرضیات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وٕان النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات

الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

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

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

.٢٠١٨

١١



أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٥)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

بنوك ومؤسسات مصرفیة خارجیة

(٣٣٬٢٣٤)(٦٥٬١٦٤)مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

المجموع

ال یوجد أرصدة مقیدة السحب كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة(٦)

 إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

بنوك ومؤسسات مصرفیة محلیة

(١٤٬٧٨٠)(٣٬١٩٥)مخصص التدني وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

٥٬٧٩٢٬٦٠٤٥٬٧٩٥٬٨٣٧المجموع

ال یوجد إیداعات مقیدة السحب كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

(غیر مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

٢٨٬٥٣٢٬٤٠٦

٣١٬٩٩٧٬٣٢٦

(مدققــة)

٣١ آذار ٢٠١٩

دینـــــــــــــار

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي ال یتقاضى البنك علیها فوائد ٢٦,٧٦٨,١٩١ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ ُمقابل 

٢٠,٥٩١,٤٩٨ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

٦٠٬٤٩٦٬٤٩٨

١٢

٣١ آذار ٢٠١٩

دینـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

٥٬٧٩٥٬٧٩٩٥٬٨١٠٬٦١٧

بلغت اإلیداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل فترة تزید عن ثالثة شهور ٥,٧٩٥,٧٩٨ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل 

٥,٨١٠,٦١٧ دینار كما في ٣١  كانون األول ٢٠١٨.

٢٤٬٣٨٥٬١٨٣

٣٢٬٠٢٣٬٩٩٦

٥٦٬٣٤٤٬٠١٥



تسهیالت ائتمانیة مباشرة - بالصافي(٧)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٨ آذار ٢٠١٩

ــــــار ــــــ ــــــاردینـ ــــــ دینـ

(مدققــة)(غیر مدققــة)

األفراد (التجزئة)

١٣٬٠١٠٬٨٥١١٤٬٥٣٣٬٩٠٧جاري مدین 

١٣٠٬٠٥١٬٠٦٩١٢٧٬٠٢٢٬٩٠٢قروض وكمبیاالت *

١٩٬٠٤٩٬٣٧٦١٩٬٠٨٧٬٨٨٦بطاقات االئتمان

١٤٣٬٨٨٣٬١٨٦١٤٤٬٠٧٣٬٧٧٣القروض العقاریة

الشركات

الشركات الكبرى

٩٠٬٠٨٧٬٣٦٤٨٠٬٦٣٧٬٨٦٦جاري مدین 

٢٧٣٬٤٨٨٬٩٨٠٢٩٠٬٨١٧٬٤٩١قروض وكمبیاالت*

الشركات الصغیرة والمتوسطة

٥٬١٩١٬٥٥٩٥٬٣٧٤٬٢١٦جاري مدین 

٥٥٬٥٦٤٬٣٦١٤٩٬٥٠٨٬٨١١قروض وكمبیاالت *

٧٬٥٤٩٬١٦٥٧٬٥٤٣٬٩٨٩الحكومة والقطاع العام

٧٣٧٬٨٧٥٬٩١١٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤١المجموع

ینزل: 

٤٠٬٨٩٧٬٢٠٩٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة

١٠٬٨٦٩٬٨٢٨١٠٬٣٥٧٬٩٢١فوائد معلقة

٦٨٦٬١٠٨٬٨٧٤٦٨٨٬٩٤٧٬٦١٦صافي التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة

*

-

-

-

-

بلغـت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة بعــد تنزیل الفوائد المعلقة ٤٤,٤٣١,٨٦٦ دینــار أي ما نسبته ٦,١٪ من رصید التسهیالت االئتمانیـة المباشــرة بعــد تنزیــل الفوائــد

المعلقـة كمـا في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٤٤,٢٠٧,١٥٧ دینار أي ما نسبته ٦,١٪ من رصید التسهیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في في ٣١

كانون األول ٢٠١٨.

بلغــت التسهیــالت االئتمانیــة غیــر العاملــة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني ٥٥,٢٩٠,٦٧٠ دینار أي ما نسبته ٧,٥٪ من إجمالي رصید التسهیالت االئتمانیة

المباشرة كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابـــل ٥٤,٥٣٤,٦٣٣  دینار أي ما نسبته ٧,٤٪ من إجمالي رصیــد التسهیــالت االئتمانیــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

یظهر الرصید بالصافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ٢١,١٦١,٤٢٧ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٢٢,٥٣٧,٥٠٢ دینار كما في ٣١

كانون األول ٢٠١٨.

١٣

/ أو بكفالتها ٧,٥٤٩,١٦٥ دینار كمـا في ٣١ آذار ٢٠١٩ أي ما نسبته ١,٠٪ من إجمالي التسهیالت بلغت التسهیــالت االئتمانیــة الممنوحة للحكومة األردنیة و

االئتمانیة المباشرة مقابل ٧,٥٤٣,٩٨٩ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ أي ما نسبته ١,٠٪ من إجمالي التسهیالت االئتمانیة المباشرة.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار وقیمتها ١٨,٠٥٩,٢٠٦

مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل مبلغ ١٥,٣١٨,٩٤٦ دینار كما (شیكات وكمبیاالت) دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.



مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة مباشرة:

فیما یلي الحركة على مخصص تدني التسهیالت االئتمانیة المباشرة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد

ـــــــار ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ دینــ

(غیر مدققة) ٣١ آذار ٢٠١٩

١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤الرصید كما في بدایة الفترة

اإلیرادات خالل الفترة ١٬٥٩٩٬٤١٤٤٢٦٬٨٩٤١٬٦٤١٬٦٣١(٥٥٩٬٠٠٣)١٧٤٬٣٢٦المقتطع من (المردود إلى)

(٣٩٬٧٢٦)(٣٬١٧٧)(٥)(١٬٢٢١)(٣٥٬٣٢٣)المستخدم من المخصص خالل الفترة (الدیون المشطوبة) *

١٤٬٤٣٦٬٥٩٢٢٬٥٢٥٬٥٥١١٧٬٢٣٦٬٩٨٨٦٬٦٩٨٬٠٧٨٤٠٬٨٩٧٬٢٠٩الرصید في نهایة الفترة

(مدققة) ٣١ كانون األول ٢٠١٨

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

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

اإلیرادات خالل السنة ١٥٨٬٠٧٢٦٢٢٬٤٩٤(١٬٢٤٠٬١٤٩)(١٬٠٦٥٬٤٤٤)٢٬٧٧٠٬٠١٥المقتطع من (المردود إلى)

(٨١٢٬٦٠١)(٣٨١٬٦٣٩)(١٢٨٬٨٣٠)(١٠٠٬٧١٢)(٢٠١٬٤٢٠)المستخدم من المخصص خالل السنة (الدیون المشطوبة)*

١٤٬٢٩٧٬٥٨٩٣٬٠٨٥٬٧٧٥١٥٬٦٣٧٬٥٧٩٦٬٢٧٤٬٣٦١٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤الرصید في نهایة السنة

الفوائد المعلقة

فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغیرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاریةاألفراد

(غیر مدققة) ـــــــار٣١ آذار ٢٠١٩ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ ـــــــاردینــ ــــ دینــ

٢٬٨٢٤٬٩٤٥١٬٠٦٨٬٠٢٦٤٬٢٧٢٬٢٧١٢٬١٩٢٬٦٧٩١٠٬٣٥٧٬٩٢١الرصید كما في بدایة الفترة

٣٣٦٬٦٢١٩٤٬٦٩١٢٧١٬٧٣٥١٩٩٬٣٤٠٩٠٢٬٣٨٧الفوائد المعلقة خالل الفترة

(٣٣٦٬٨٧١)(٥٩٬٩٠٦)(١٠٥٬١١١)(٩٦٬٠١٢)(٧٥٬٨٤٢)الفوائد المحولة لالیرادات 

(٥٣٬٦٠٩)(١٢٬٤٢٢)(١)(٢٨٬٧٧٣)(١٢٬٤١٣)الفوائد المعلقة التي تم شطبها

٣٬٠٧٣٬٣١١١٬٠٣٧٬٩٣٢٤٬٤٣٨٬٨٩٤٢٬٣١٩٬٦٩١١٠٬٨٦٩٬٨٢٨الرصید في نهایة الفترة

(مدققة) ٣١ كانون األول ٢٠١٨

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

١٬١٣٠٬٥٨٩٤٣٥٬٥٨١١٬٢٨٦٬٨٧١٦٩٠٬٧٩٤٣٬٥٤٣٬٨٣٥الفوائد المعلقة خالل السنة

(٤٢٥٬٦٢٢)(٨٧٬٣٥٠)(٨٠٬٣١٥)(١٢٠٬٠٧٢)(١٣٧٬٨٨٥)الفوائد المحولة لالیرادات 

(٦٤٢٬٧٠٧)(٥٧٬٠١٩)(٣٬٥٨١)(١٥٬٨١٤)(٥٦٦٬٢٩٣)الفوائد المعلقة التي تم شطبها

٢٬٨٢٤٬٩٤٥١٬٠٦٨٬٠٢٦٤٬٢٧٢٬٢٧١٢٬١٩٢٬٦٧٩١٠٬٣٥٧٬٩٢١الرصید في نهایة السنة

*

١٤

الشركات

الشركات

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

بمبلغ ٩٣,٣٣٥ دینار خالل الفترة المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل مبلغ ١,٤٥٥,٣٠٨ دینار خالل السنة المنتهیة في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.



موجودات أخرى(٨)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

١٬٥٧٢٬١٩٩فوائد وٕایرادات برسم القبض

٣٬٩٣٥٬٠٠٧مصروفات مدفوعة مقدمًا *

٤٤٬٢٣٩٬٤٠٥موجودات آلت ملكیتها للبنك وفاًء لدیون مستحقة **

٣٩٤٬٠٢٥تأمینات مستردة

٨٧٬٤٥٦شیكات مقاصة

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

٨٦٣٬٧٧٣سحوبات مشتراة

                      -٤٬٠٧٧٬٣٠٣حق استخدام أصول مستأجرة

٧٬٠٤١٬١٠٥أخرى

المجموع

*

**

***

١٥

تتضمن المصروفات المدفوعة مقدًما ١,٥ ملیون دینار تمثل إیجار فرع البنك في منطقة عبدون، حیث تم دفع كامل قیمة اإلیجار لمدة ١٨ سنة مقدماً .

٣١ آذار ٢٠١٩

ــــــار ـــــ دینــ

٦٣٬٢٤٩٬٤٧٣

ــــــار ـــــ دینــ

٣١ كانون األول ٢٠١٨

٥٤٬٠١٧٬٨٣٧

١٬٠٣٩٬٢٠٠

٨٦٣٬٦٥٢

٥٬١١١٬٧٩٤

٤٠٧٬٢٥١

٨٠٬٥٨٥

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٬٩٠٣٬٣٤٥

٢٬٩٩٤٬٧١١

٤١٬٦١٧٬٢٩٩

بموجب قانون البنوك یتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكیتها للبنك وفاء لدیون مستحقة على العمالء خالل سنتین من تاریخ استمالكها، وللبنك

المركزي األردني في حاالت استثنائیة أن یمدد هذه المدة لسنتین متتالیتین كحد أقصى. وتظهر هذه العقارات بالصافي بعد تنزیل مخصص تدني القیمة بمبلغ

٢٩,٦٦٠ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ ومخصص العقارات المستملكة وفًقا لتعلیمات البنك المركزي األردني بمبلغ ١,٤٥١,١٤٠

دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

تعرض البنك خالل عام ٢٠١٢ لعملیات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسسات مصرفیة أخرى أدت إلى فقدان مبالغ قدرت بحوالي

١٢,٩ ملیون دینار تعود بشكل أساسي إلى احتمالیة وجود تواطؤ بین بعض موظفي البنك بتحایلهم على إجراءات الرقابة والضبط الداخلي. تم أخذ االجراءات

القانونیة الالزمة من قبل إدارة البنك وتم رصد مخصص بمبلغ ١٠,٤ ملیون دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ بعد استبعاد المبالغ

المتوقع استردادها من الموجودات المتحفظ علیها، وطرح المبالغ المستردة من شركة التأمین بقیمة ١,٥ ملیون دینار، علمًا بأن القضیة منظورة حالیا أمام

محكمة جنایات عّمان، حیث انتهت اإلجراءات من أمام المدعي العام.



أموال مقترضة(٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي :

المتبقیةالكلیة

(غیر مدققة) دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار٣١ آذار ٢٠١٩

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬١٤٢٬٣٥٠٧٠٤٦اقتراض من البنك المركزي األردني

١٠٧٬٩٠٦٬٠٢١٢٬٢٦٩١٬٣٩٥اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة
شهریة وربع سنویة ونصف 

سنویة وعند االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٦ ٪ إلى ٨,٧٥٪

٤٬٢٥٤٬٠٠٠٣٣اقتراض من مؤسسات خارجیة
دفعة واحدة بتاریخ 

االستحقاق
٦,٦ ٪ إلى ٧,٢٪- *

١١٣٬٣٠٢٬٣٧١المجموع 

(مدققة) ٣١ كانون األول ٢٠١٨

١,٧٥٪كمبیاالتشهري١٬٢١٥٬٢٦٨٧٠٤٩اقتراض من البنك المركزي األردني

١٠٩٬٥٠١٬٩٤٩٢٬٢٢٤١٬٤١٥اقتراض من بنوك / مؤسسات محلیة
شهریة وربع سنویة ونصف 

سنویة وعند االستحقاق

تأمینات نقدیة / سندات رهن 

عقاري / رهن معدات 

وممتلكات / كمبیاالت

٤,٦ ٪ إلى ٨,٧٥٪

٤٬٢٥٤٬٠٠٠٣٣اقتراض من مؤسسات خارجیة
دفعة واحدة بتاریخ 

االستحقاق
٦,٦ ٪ إلى ٧,٢٪- *

١١٤٬٩٧١٬٢١٧المجموع 

-

-

-

-

-

-

یوجد كتاب تطمین صادر عن البنك.*

١٦

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

أسعار فائدة تبلغ حوالي ٨,٥٪.

سعر فائدة اإلقتراضالضماناتدوریة استحقاق األقساطالمبلغ

عدد األقساط

تبلغ قیمة القروض ذات الفائدة الثابتة ٦١,٢٨٠,٥٦١ دینار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغیرة ٥٢,٠٢١,٨٠٩ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩، مقابل قروض

ذات فائدة ثابتة بمبلغ ٦٤,١٤٠,٠٣١ دینار وقروض ذات فائدة متغیرة بمبلغ ٥٠,٨٣١,١٨٦ كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسیط وعقود التأجیر التمویلي في شركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار وقیمتها ١٨,٠٥٩,٢٠٦ دینار

مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل مبلغ ١٥,٣١٨,٩٤٦ دینار كما في ٣١ (شیكات وكمبیاالت) كما في ٣١ آذار ٢٠١٩

كانون األول ٢٠١٨.

تمثل األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والبالغة ١,١٤٢,٣٥٠ دینار مبالغ مقترضة إلعادة تمویل قروض عمالء ضمن برامج تمویل متوسطة األجل تم

إعادة إقراضها بسعر فائدة یبلغ ٤,٥٪ وتستحق بتاریخ ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣.

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من بنوك محلیة بمبلغ ٧٧,٤٠٦,٠٢١ دینار والمتمثل في حسابات جاري مدین وقروض دوارة ممنوحة للشركات التابعة

(شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد وشركة تمكین للتأجیر التمویلي وشركة التسهیالت التجاریة األردنیة وشركة بندار للتجارة واالستثمار).

تتضمن األموال المقترضة مبالغ مقترضة من مؤسسات خارجیة بمبلغ ٤,٢٥٤,٠٠٠ دینار والمتمثل في قروض ممنوحة من صندوق سند لتمویل المشاریع الصغیرة

والمتناهیة الصغر للشركات التابعة (شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد وشركة التسهیالت التجاریة األردنیة).



اسناد قرض(١٠)

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

الشركة التابعة

قیمة االسناد 

سعر الفائدةالمصدرة

األقساط

الكلیة

األقساط

المتبقیة
دوریة استحقاق األقساط

تاریخ االستحقاقتاریخ االصدارالضمانات

٣١ آذار ٢٠١٩

شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد
٧ حزیران ١٣٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧,٢٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠

شركة تمكین للتأجیر التمویلي
٥ حزیران ١٠٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠,٩٢٣١٪ *١٬٢٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار
٣٠٪ في السنة الثالثة والرابعة 

و٤٠٪ في السنة الخامسة
١٠ آذار ١٠٢٠٢٠ آذار ٢٠١٥كمبیاالت

٦ حزیران ١٢٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧,٢٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

١٢٬٢٠٠٬٠٠٠المجموع

٣١ كانون األول ٢٠١٨

شركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد
٧ حزیران ١٣٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧,٢٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠

شركة تمكین للتأجیر التمویلي
٥ حزیران ١٠٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٣ شباط ٩٢٠١٩ شباط ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٦,٧٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهیالت التجاریة األردنیة

١٠,٦٧٣٢٪ *٢٬١٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار
٣٠٪ في السنة الثالثة والرابعة 

و٤٠٪ في السنة الخامسة
١٠ آذار ١٠٢٠٢٠ آذار ٢٠١٥كمبیاالت

٦ حزیران ١٢٢٠١٩ حزیران ٢٠١٨ال یوجددفعة واحدة بتاریخ االستحقاق٧,٢٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

١٦٬١٠٠٬٠٠٠المجموع

تم إصدار االسناد بتاریخ ١٠ آذار ٢٠١٥ بسعر فائدة ٨,٩٪ سنوًیا ألول سنتین ومتغیرة كل ستة أشهر للفترة المتبقیة حسب معدل سعر فائدة اإلقراض ألفضل العمالء لدى بنوك المرجع مضاًفا إلیها هامش مخاطر١٪.*

١٧



ضریبة الدخل(١١)

الوضع الضریبي للبنك:

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

-

في رأي اإلدارة والمستشار الضریبي فإن المخصصات المأخوذه كافیة لتغطیة االلتزامات الضریبیة حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.-

الوضع الضریبي لشركة الموارد للوساطة المالیة (شركة تابعة):

-

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.-

الوضع الضریبي لشركة تمكین للتأجیر التمویلي (شركة تابعة):

-

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

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.-

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

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

-

قام البك بتقدیم اإلقرار الضریبي لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، وجاري العمل من قبل دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حالًیا

على مراجعة حسابات البنك عن األعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧، ولم تصدر تقریرها حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

١٨

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

تمارس نشاطها في تلك السنوات.

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

السجالت حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

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

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

إجراء أیة تعدیالت علیه.

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

الضریبة العامة على المبیعات حتى ٣١ آب ٢٠١٥.

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

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

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

السجالت حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الضریبي عن عام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا وتم قبول الكشف دون تعدیل.



-

-

-

-

الوضع الضریبي لشركة التسهیالت التجاریة األردنیة (شركة تابعة):

تم إجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حتى نهایة العام ٢٠١٤.-

-

قامت الشركة بتقدیم كشف التقدیر الذاتي عن عام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا، وقد تم قبول الكشف دون تعدیل ضمن نظام العینات.-

-

-

-

-

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضریبي فإنه لن یترتب على الشركة أیة إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.

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

وجاري العمل من قبل دائرة ضریبة الدخل والمبیعات حالًیا بمراجعة حسابات الشركة عن األعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦، ولم تصدر تقریرها حتى

تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

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

هذه القوائم المالیة.

١٩

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

المقدمة عن األعوام من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٣ .

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

سجالت الشركة حتى تاریخ إعداد هذ القوائم المالیة.

عن عام ٢٠١٧ في الموعد المحدد قانوًنا ولم تقم دائرة قامت الشركة بتقدیم إقرار ضریبة الدخل السنویة (كشف ضریبة الدخل السنویة)

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

بتقدیم كشوفات التقدیر الذاتي حتى نهایة عام ٢٠١٧ وتم قبولها من قبل دائرة قامت الشركة التابعة (شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي)

ضریبة الدخل والمبیعات بنظام العینات دون تعدیل.

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

المأخوذ حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.

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

وقد قامت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات بتدقیق اإلقرارات المقدمة حتى عام ٢٠١٣.

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

المخصص المأخوذ حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.



الوضع الضریبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٠

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

تقدیم اإلقرار الضریبي لعام ٢٠١٧ وال یوجد على الشركة أیة إلتزامات ضریبیة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

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

المستحقة حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٧ وتم دفع قامت الشركة التابعة (شركة ربوع الشرق العقاریة)

الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

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

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

ضریبة الدخل والمبیعات حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

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

الضریبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاریخ إعداد هذه القوائم المالیة.

بإجراء مخالصة نهائیة مع دائرة ضریبة الدخل والمبیعات للشركة حتى نهایة عام ٢٠١٧ وتم دفع قامت الشركة التابعة (شركة راكین العقاریة)

الضریبة المستحقة في الموعد المحدد قانوًنا.

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

حتى ٣١ آذار ٢٠١٩.



 األرباح المدورة(١٢)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة بما یلي:

الرصید في بدایة الفترة

الرصید في نهایة الفترة

على األرباح المدورة أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (٩)

رصید األرباح المدورة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧

ربح السنة

المحول الى االحتیاطیات

أرباح موزعة 

الرصید في نهایة السنة

(٧٣٬٨٧٤)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٢١

٣٣٬٤١٢٬٧٧٦

٣٠٬٠٣٣٬٢١٠

الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(٩)
(٩٬٧١٠٬٠٦٤)

٣١ كانون األول ٢٠١٨

دینـــــــــــــار

(مدققــة)

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

الضریبیة المؤجلة
٢٬٨٢٧٬٧٣١

٦٬٣٦٥٬٠٠٠تحویل رصید احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة

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

المالیة)
١٬١١٥٬٠٣٠

٣١ آذار ٢٠١٩

دینـــــــــــــار

(غیر مدققــة)

٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠

(٢٬٢٥٨٬٧١٢)

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠

كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ ٣٠٬٦٣٠٬٩٠٧رصید األرباح المدورة (الرصید االفتتاحي)

١٥٬٤٧٩٬٧١٤

(٣٦٥٬٢٥٩)خسائر بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل



-

-

-

-

أرباح مقترح توزیعها(١٣)

التحلیل القطاعي(١٤)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:(أ)

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

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

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

قرر مجلس اإلدارة التوصیة إلى الهیئة العامة للمساهمین بتوزیع ١١ ملیون دینار من األرباح المدورة خالل عام ٢٠١٩ عن العام ٢٠١٨ وبما

یعادل ١١٪ من رأسمال البنك وهي خاضعة لموافقة الهیئة العامة للمساهمین. كما أنه وبموجب قرار الهیئة العامة للمساهمین بتاریخ ٢٥ نیسان

٢٠١٨ تم توزیع ١٠ ملیون دینار من األرباح المدورة عن العام ٢٠١٧ وبما یعادل ١٠٪ من رأسمال البنك.

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

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

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

٢٢

إن رصید األرباح المدورة ال یشمل أرباح فروقات إعادة تقییم للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١

كانون األول ٢٠١٨.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١١,٨٠٢,٦٢٤ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقید التصرف به بموجب تعلیمات البنك المركزي األردني لقاء موجودات

ضریبیة مؤجلة مقابل ١١,٣٠٩,٨٠١ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ١,٠٣٩,٢٠٠ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ مقید التصرف به بناء على طلب البنك المركزي

االردني یمثل المتبقي من األرصدة العائدة لعملیات غیر نظامیة.

تتضمن األرباح المدورة مبلغ ٤١٥,١٩٩ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨ یمثل أثر التطبیق المبكر للمعیار الدولي للتقاریر

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



 فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

ـــــراد ـــ ــــاتاألف ـــــةالمؤسســـ ـــ ـــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینــ ـــ ٢٠١٩٢٠١٨أخــ

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

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

١٤٬٤٥٧٬٢٣٧١١٬٤٩٧٬٠٩٥(٢٩٢٬٠٣٢)٤٬٧٤٥٬٩٤٩٥٬٥٧٩٬٨٢٧٣٬٢٨٥٬٤٣٢٢٠٧٬١٩٤٣٦٤٬٨٣٧٥٦٦٬٠٣٠إجمالي الدخل

(٣٨٩٬٥٧٣)(١٬٦٤١٬٦٣١)                                       -(٦٠٥٬٠٣٧)١١٥٬٢٣٦(٢٢٬١٦٢)                                       -(١٬٤١٥٬١٩٥)٢٨٥٬٥٢٧

-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       ٢٠٦٬٤٨٣٢٠٦٬٤٨٣-                                       

(٣١٬٣٠٨)(٣١٠٬٧٢٩)(٣١٠٬٧٢٩)                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -مخصصات متنوعة

١٢٬٧١١٬٣٦٠١١٬٠٧٦٬٢١٤(٣٩٦٬٢٧٨)(٣٩٬٠٠٧)٥٬٠٣١٬٤٧٦٤٬١٦٤٬٦٣٢٣٬٢٨٥٬٤٣٢١٨٥٬٠٣٢٤٨٠٬٠٧٣نتائج أعمال القطاع

(٦٬٨١٥٬٥٧٧)(٦٬٧٣٣٬٣٤٥)(٥٬٨٤٢٬٠٧٤)(٤٨٧٬٧٨٧)(٢٣٩٬٦٣٦)(١٦٣٬٨٤٨)                                       -                                       -                                       -مصاریف غیر موزعة على القطاعات

٥٬٩٧٨٬٠١٥٤٬٢٦٠٬٦٣٧(٦٬٢٣٨٬٣٥٢)(٥٢٦٬٧٩٤)٥٬٠٣١٬٤٧٦٤٬١٦٤٬٦٣٢٣٬٢٨٥٬٤٣٢٢١٬١٨٤٢٤٠٬٤٣٧ربح الفترة قبل ضریبة الدخل

(١٬٢٣٥٬٣٠٤)(١٬٤٨٩٬١٢٨)(١٬٤٣٠٬١٤٤)١٤٧٬٥٠٢(٢٠٠٬٥٥٤)(٥٬٩٣٢)                                       -                                       -                                       -ضریبة الدخل

٤٬٤٨٨٬٨٨٧٣٬٠٢٥٬٣٣٣(٧٬٦٦٨٬٤٩٦)(٣٧٩٬٢٩٢)٥٬٠٣١٬٤٧٦٤٬١٦٤٬٦٣٢٣٬٢٨٥٬٤٣٢١٥٬٢٥٢٣٩٬٨٨٣ربح الفترة

ـــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد ٣١ كانون األول ٣١٢٠١٨ آذار ٢٠١٩أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجیر التمویليالوساطة المالیةالخزینـ

دینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــاردینــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٬١٦١٬١٦٨٬٠٢٤١٬١١٧٬٨٤١٬٣٩٠                                       -٢٢٦٬٧٦٩٬٨٣٤٣٩٦٬٩٥٤٬٥٢٧٤٠٧٬٧١٧٬٨٥٦١٥٬٦٣٩٬٢٤٤٨٤٬٧٠٤٬١٦٨٢٩٬٣٨٢٬٣٩٥موجودات القطاع 

٣٩٬٥٦٥٬٣٨٩٣٩٬٥٦٥٬٣٨٩٣٤٬٢٦١٬٥٢٦                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -موجودات غیر موزعة على القطاعات

٢٢٦٬٧٦٩٬٨٣٤٣٩٦٬٩٥٤٬٥٢٧٤٠٧٬٧١٧٬٨٥٦١٥٬٦٣٩٬٢٤٤٨٤٬٧٠٤٬١٦٨٢٩٬٣٨٢٬٣٩٥٣٩٬٥٦٥٬٣٨٩١٬٢٠٠٬٧٣٣٬٤١٣١٬١٥٢٬١٠٢٬٩١٦مجموع الموجودات 

٩٧٢٬٩٣٣٬٨٢٩٩٣٣٬٣١٧٬٣٨٠                                       -٥١١٬٦٠٩٬٥٥٥٣٤٥٬٢٥٣٬٨٨٩٣٢٬٤٨٢٬١٩٦٥٧٣٬٦٣٠٥٩٬٨٤٦٬٢٧٧٢٣٬١٦٨٬٢٨٢مطلوبات القطاع 

٤٣٬٩٠٦٬٢٧٤٤٣٬٩٠٦٬٢٧٤٣٩٬٩٤٨٬٣٠٦                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات 

٥١١٬٦٠٩٬٥٥٥٣٤٥٬٢٥٣٬٨٨٩٣٢٬٤٨٢٬١٩٦٥٧٣٬٦٣٠٥٩٬٨٤٦٬٢٧٧٢٣٬١٦٨٬٢٨٢٤٣٬٩٠٦٬٢٧٤١٬٠١٦٬٨٤٠٬١٠٣٩٧٣٬٢٦٥٬٦٨٦مجموع المطلوبات 

٢٠١٩٢٠١٨

ــــار ـــ ـــ ــــاردین ـــ ـــ دین

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٦٠٧٬١٢٨٢٧٧٬٦٠٥مصاریف رأسمالیة

٨٢١٬٩١٠٦١٩٬١٧٧استهالكات وٕاطفاءات

معلومات التوزیع الجغرافي(ب)

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

المجموع

مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للتسهیالت 

اإلئتمانیة المباشرة

المجموع

٢٣

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

مسترد من مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة 

للموجودات المالیة وبنود خارج قائمة المركز المالي 

وفًقا لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (٩)



معامالت مع أطراف ذات العالقة(١٥)

فیما یلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

الشركات التابعة *

أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا

أخرى (الموظفین وأقربائهم وأقرباء 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفیذیة العلیا والشركات المسیطر 

علیها)

٣١ آذار

٢٠١٩

٣١ كانون األول

٢٠١٨

ـــــــار ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ ـــــــاردینــــــ دینــــــ

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

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٧٬٥٩٩٬٥٨٦٣٬١٥٤٬٧٤٢٤٥٬٩٧٨٬٣٣٢٥٦٬٧٣٢٬٦٦٠٥٩٬٠٣٠٬٨٩٢التسهیالت اإلئتمانیة

٦٩٬٦٦٣٦٩٬٦٦٣٥٤٬٤٢٨                           -                                   -مخصص تدني تسهیالت إئتمانیة مباشرة

٦٬٤٠٠٬٠٠٠٧٬٢٠٠٬٠٠٠٧٬٨٠٠٬٠٠٠                           -٨٠٠٬٠٠٠موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة

٦٬٣٣٢٬١٨٨١١٬٦٤٨٬٤٤٩١٩٬٥١٧٬٣٣٧٣٧٬٤٩٧٬٩٧٤٣٢٬٧١٢٬٧٨٠الودائع والحسابات الجاریة والتأمینات النقدیة

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٦٣٬٥٧٣٦٣٬٥٧٣٢٠٬١٠٣                           -                                   -اعتمادات

١٬٠٩١٬٥٠٠٨٥٨٬٩٨١٣٬١٢٦٬٧٠٣٥٬٠٧٧٬١٨٤٥٬٣٧٨٬٠٧١كفاالت

٢٠١٩٢٠١٨

ـــــــار ـــــــاردینــــــ دینــــــ

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

٢٢٥٬٦٨٤٥٣٬٢٣٨١٬٥١١٬٩٨٤١٬٧٩٠٬٩٠٦١٬٢١٤٬٢٦٢فوائد وعموالت دائنة

٥٢٬٨٣٥١٥٢٬٤٧١٢٢٦٬٤٥٤٤٣١٬٧٦٠٤٢٨٬٤٠٠فوائد وعموالت مدینة

٧٬٩٨٥٧٬٩٨٥١٦٧٬٤٢٢                           -                                   -مخصص تدني تسهیالت ائتمانیة

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

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

٦,٧١٥٪أدنى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهیالت اإلئتمانیة المباشرة بالعملة األجنبیة

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني٦,٢٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدینار األردني

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة١,٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبیة

صفرأدنى عمولة على التسهیالت١٪أعلى عمولة على التسهیالت

تتراوح أسعار الفوائد الدائنة على الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة بالدینار األردني من ١٠,٧١٪ إلى ١٠,٩٢٪.

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

التجاریة.

٢٤

بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفیذیة العلیا للبنك والشركات التابعة ما مجموعه ٦٨٨,١٩٥ دینار للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٧٢١,٤٩٧ دینار لنفس 

الفترة من العام ٢٠١٨.

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

المجموع الجهة ذات العالقة



 النقد وما في حكمه(١٦)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

یضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفیة تستحق خالل ثالثة أشهر

ینزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفیة التي تستحق خالل ثالثة أشهر

مستویات القیمة العادلة(١٧)

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

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(غیر مدققــة)

٣١ آذار ٢٠١٩

٧١٥٬٢٤٥                      -                      -٧١٥٬٢٤٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٬٩٣٤٬٥٥٣٤٧٬٠٩١٬٠٢٦                      -٤١٬١٥٦٬٤٧٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٥٬٩٣٤٬٥٥٣٤٧٬٨٠٦٬٢٧١                      -٤١٬٨٧١٬٧١٨

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــاردینـــــــــــــار(مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠١٨

١٬٨٨٧٬٨٨٣                      -                      -١٬٨٨٧٬٨٨٣موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٬٣٢٧٬٧١٠٤٢٬٨٢٤٬٣٣٥                      -٣٧٬٤٩٦٬٦٢٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

٥٬٣٢٧٬٧١٠٤٤٬٧١٢٬٢١٨                      -٣٩٬٣٨٤٬٥٠٨

٢٠١٩٢٠١٨

كما في ٣١ آذار

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققــة) (غیر مدققــة)

٢٥

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

في سوق عمان المالي وسوق فلسطین واألسواق الدولیة.

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

تعتبر أفضل أداة متوفرة لقیاس القیمة العادلة لتلك االستثمارات.

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

معلومات سوقیة.

١٣٩٬٤٧٧٬٩٠٠ ٢٢٦٬٤٦٧٬٠٧٩

١٧٤٬٥٤٠٬٠٩٦

٥٦٬٤٠٩٬١٧٩

٤٬٤٨٢٬١٩٦

٩٨٬٩٠٠٬٩٥٣

٤٨٬٦٠٧٬٦١٧

٨٬٠٣٠٬٦٧٠



القیمة العادلة لألدوات المالیة(١٨)

حصة السهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك(١٩)

إن تفاصیل هذا البند هي كما یلي:

صافي الربح للفترة العائد لمساهمي البنك

المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠٫٠٤٤٠٫٠٢٩حصة السهم األساسیة والمخفضة من صافي ربح الفترة

ارتباطات والتزامات محتملة(٢٠)

٨٬١٧٥٬٧٠٢اعتمادات 

٧٬٨٠١٬٩٥٧قبوالت وسحوبات زمنیة

كفاالت:

٣٢٬٧٤٥٬٢٩٥دفع

٤١٬٥٢٥٬٥٢٤حسن تنفیذ

١٦٬٠٧١٬٣٣٠أخرى

٣٥٬٦٤٤٬٥٨٨سقوف تسهیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

   المجمـــوع

٤١٬٤٢٧٬٧٦٧

١٦٬١٧٣٬٦٧٣

٢٠٬٢٧٠٬٣٨٩

١١٨٬٦٣٣٬٧٧٣

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

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

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

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

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

تقییم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بعمولة ثابتة.

٢٠١٨ ٢٠١٩

للثالثة أشهر المنتهیة في ٣١ آذار

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(غیر مدققــة)(غیر مدققــة)

٢٬٨٩٢٬٤٢٢

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٣٠٬٤٤١٬١٦٨

٤٬٤٢١٬٨٢٦

٢٦

٥٬٤٩٣٬٦٢٧

٤٬٨٢٧٬١٤٩

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

الحصة األساسیة للسهم.

٣١ كانون األول ٣١٢٠١٨ آذار ٢٠١٩

دینـــــــــــــاردینـــــــــــــار

(مدققــة)(غیر مدققــة)

١٤١٬٩٦٤٬٣٩٦



القضایا المقامة على البنك(٢١)

٢٧

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد البنك ٤,٦٠٤,٠٦٨ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٤,٦٠٣,٣٠٠ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨ فیما بلغ

رصید المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٣٢٣,٥٧٣ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٥٢,٥٧٠ دینار كما في كانون األول ٢٠١٨. وفي تقدیر

اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن یترتب على البنك أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة الموارد للوساطة المالیة، وشركة تمكین للتأجیر التمویلي وشركة االستثماري لتمویل سلسلة اإلمداد والشركة األردنیة

للتخصیم كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨.

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة التسهیالت التجاریة األردنیة ٢٢٦,٩٣٥ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٢٥٨,٤٩٤ دینار ٣١ كانون األول

٢٠١٨. وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

مبلغ ٢١,٠٤٦ دینار كما في ٣١ بلغت قیمة القضایا المقامة على شركة التسهیالت التجاریة للتأجیر التمویلي (شركة تابعة لشركة التسهیالت التجاریة)

آذار ٢٠١٩ مقابل ٢٢,٠٤٦ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨، وفي تقدیر اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة

التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

بلغت قیمة القضایا المقامة ضد شركة بندار للتجارة واالستثمار ١١٤,٧٢٥ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨، فیما بلغ رصید

المخصصات لمواجهة هذه القضایا ٦١,٧٢٥ دینار كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ مقابل ٢٨,٨٨٥ دینار كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٨. وفي تقدیر اإلدارة

والمستشار القانوني للشركة فإنه لن یترتب على الشركة أیة التزامات إضافیة لقاء هذه القضایا.

ال یوجد قضایا مقامة على شركة شركة بندار للتأجیر التمویلي وشركة ربوع الشرق العقاریة وشركة راكین العقاریة (شركات تابعة لشركة بندار للتجارة

كما في ٣١ آذار ٢٠١٩ و٣١ كانون األول ٢٠١٨. واالستثمار)


