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 القاهرة عمانبنك 

 مساهمة عامة محدودة( )شركة  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 

 
 معلومات عامة   - 1
وتم تسجيله كشركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي    1960تأسس بنك القاهرة عمان خالل عام   -

المملكة األردنية الهاشمية بموجب القانون واألصول الصادرة وتم توفيق أوضاعه وفقا    –في عمان  
 .  1964( لسنة 12لقانون الشركات رقم ) 

 
لمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي بمدينة  يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية وا -

وفي البحرين وعددها    22وخارجها في فلسطين وعددها    98عمان وفروعه داخل المملكة وعددها  
 فرع واحد ومن خالل الشركات التابعة له. 

 
 . لألوراق الماليةويتم التداول بها في سوق عمان إن أسهم البنك مدرجة   -

 
باط    14تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   - وهي خاضـعة لموافقة    2022ـش

 .والبنك المركزي األردني الهيئة العامة للمساهمين
 

 : أهم السياسات المحاسبية -2
 أسس إعداد القوائم المالية الموحدة  

القوائم   - اعداد  للبنك  تم  الموحدة  للمعاييرالمالية  وفقاً  التابعة  معايير    والشركات  مجلس  عن  الصادرة 
المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس 

 . البنك المركزي االردني  كما تم اعتمادها من قبلمعايير المحاسبة الدولية ووفقاً للقوانين المحلية النافذة  
 

الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم اعتماده في البنك   الفروقات األســاســية بين المعايير إن
 : المركزي األردني تتمثل بما يلي

 
 رقم  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات   وفقا  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  مخصصات   تكوين  يتم -أ

"تطبيق  2018/ 13) تاريخ  9)  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار(  ووفقاً    2018حزيران    6(" 
 الجوهرية   الفروقات   نإ  ،  التي يعمل فيها البنك  أيهما أشد   البلدانلتعليمات السلطات الرقابية في  

 : يلي  فيما تتمثل
 

تثن  أدوات الدين الصـادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها   - باالضـافة ال  اي تعرضـات تـس
بحيث تتم معالجة التعرـضات االئتمانية عل   الحكومة األردنية أو بكفالتها   ائتمانية اخرى مع

 الحكومة األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية. 
 
مقابل التعرضــات اإلئتمانية فهنه يتم مقارنة نتائ   المتوقعة  عند إحتســاب الخســائر اإلئتمانية   -

( مع تعليمات البنك المركزي األردني  9المالية رقم )اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير  
اريخ  47/2009رقم ) انون األول    10( ـت ة عل  حـدا   2009ـك ل مرحـل ائ   وت لـك ؤخـذ النـت
 األشد.

 
يتم تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألخذ بعين االعتبار الترتيبات الخاصة مع   -

 .البنك المركزي )ان وجدت(
 
ــهيالت والتمويالت يتم تعليق الفوائــد والعوائــد والعموالت عل     -ب  اإلئتمــانيــة اير العــاملــة   التســ

الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني .
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للبنك في قائمة المركز المالي -ج ضمن موجودات أخرى    الموحدة  تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها 

  وذلك بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية 

وال    الموحدةبشكل إفرادي، ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة    الموحدة

إل  الحد الذي    الموحدةة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة  يتم تسجيل الزيادة كهيراد ويتم أخذ الزياد 

ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً . باإلضافة إل  ذلك، وبناًء عل  تعليمات البنك المركزي  

األردني يتم تسجيل مخصص تدريجي مقابل العقارات التي آلت ملكيتها للبنك والمخالفة ألحكام المادة 

( من قيمتها الدفترية سنوياً وبحيث يتم الوصول إل  النسبة المطلوبة %5انون البنوك بواقع )( من ق48)

 . 2030( من القيمة الدفترية لتلك العقارات مع نهاية العام % 50البالغة )

 

رقم   - األردن  في  العاملة  البنوك  ال   األردني  المركزي  البنك  تعميمي  عل     10/ 3/ 4375بناء 

، فهنه يجوز قيام    2020تشرين الثاني    22و    2020آذار    15ين بتاريخ  الصادر  10/ 3/ 14960و  

البنك تأجيل األقساط المستحقة او التي ستستحق عل  بعض العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة، ودون ان  

 يؤثر أيضا عل  تصنيف العميل االئتماني .

 

ــتثناء الموجودات الماليةتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة  -   والمطلوبات   التاريخية ، باسـ

والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الربح أو الخســـارةبالقيمة العادلة من خالل المالية 

التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة. كما تظهر   والمشـــتقات المالية اآلخر الشـــامل

 عادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة. بالقيمة ال

 

 للبنك.  الوظيفيةن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة إ -

 

ــب  - ــاحات حول القوائم المالية الموحدة للمجموعة حسـ ــادرة التم عرض االفصـ النماذج  وتعليمات الصـ

 . األردني المطلوبة من قبل البنك المركزي 

 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي    -

القوائم   إتباعها في اعداد  للسنة  تم  الموحدة  أثر    2020كانون األول    31المنتهية في  المالية  بهستثناء 

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية  

الثاني   كانون  من  األول  بعد  أو  في  بدأت  )  2020التي  اإليضاح  في  إل     -3والواردة  باإلضافة  أ(. 

حول    االيضاحات سينات التي تمت عل  نماذح إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والموضحة في  التح

 القوائم المالية الموحدة. 

  

 القوائم المالية توحيدسس أ 

القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له والخاضعة لسيطرته وتتحقق    تتضمن القوائم المالية الموحدة -

القدرة عل  الحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك   لبنكلالسيطرة عندما يكون  

للحصول عل  منافع من أنشطتها ، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما  

 .  نك والشركات التابعةبين الب

 
وتتحقق   ا ،ــلسيطرتهوالخاضعة   االتابعة له  والشركات  للبنكالقوائم المالية الموحدة   تتضمن القوائم المالية -

الـسيطرة عل  الـشركة المـستثمر فيها وتكون الـشركة معرـضة لعوائد متغيرة   للـشركةالـسيطرة عندما يكون  
تخدام  تثمر فيها ويتمكن البنك من اـس ركة المـس اركتها في الـش لطتهأو تمتلك حقوق لقاء مـش ركة  ـس عل  الـش

  . المستثمر فيها بما يؤثر عل  عائداتها
 

يعيد البنك تقييم مدى ســيطرته عل  الشــركة المســتثمر فيها اذا كانت الوقائع والظرو  تشــير ال  وجود   -
تغييرات عل  عناصر السيطرة المذكورة أعاله .
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ويتمتع البنك بنك اقل من حقوق األالبية في الـشركة المـستثمر  فيها ، اللدى  عندما تكون حقوق التـصويت   -
تثمر فيها عندما يمتلك حقوق تصـويت كافية تمنحها القدرة العملية عل  توجيه   ركة المـس لطة عل  الـش بالـس
األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد. ينظر البنك في جميع الوقائع والظرو  ذات 

يملكها كافية لكي تمنحه السـلطة عل  الشـركة العالقة عند قيامها بتقييم ما إذا كانت حقوق التصـويت التي 
 المستثمر فيها ام ال ، ويشمل ذلك :

 
حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين  •

 وتوزيعها فيما بينهم .
 حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك .  •
 تعاقدية أخرى . الحقوق الناشئة من جراء أي ترتيبات  •
أي وقائع او ظرو  أخرى تشير ال  ان الشركة قادرة او اير قادرة في الوقت الحالي عل    •

توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ القرار . بما في ذلك أنماط التصويت  
 في اجتماعات المساهمين السابقة . 

 
ــبية    لنفس  ةيتم إعداد القوائم المالية للشــركات التابع - ــات المحاس ــياس ــتخدام نفس الس الفترة المالية للبنك بهس

المتبعة في البنك، إذا كانت الشـركات التابعة تتبع سـياسـات محاسـبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم  
عل  القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية    الجوهريةو إجراء التعديالت الالزمة

 المتبعة في البنك.
 
والتي تتبع المعايير الدولية للتقارير المالية   التابعةعمل الشركات   وأطرالسياسات    بينتم إظهار الفروقات   -

دـيل البـنك المركزي االردني وتم  ـخذ بعين  دون ا ار تـع ااالعتـب ة الموـحدة وـكذـلك تم في القوا تتبعـه الـي ئم الـم
ــتخدم لدى المجموعة واالطار المتبع من قبل مصــر    ــة الفروقات بين االطار المس ــب  صــفا  الدراس حس

ك  لم يكن هنا ووالمراجعة للمؤسـسـات المالية االسـالمية    المحاسـبة  هيئةالمعايير االسـالمية الصـادرة عن 
 فروقات جوهرية . 

 
 :الشركات التابعة التالية  2021 كانون األول 31يمتلك البنك كما في  

 

 اسم الشركة 
رأس المال 

  المدفوع
نسبة ملكية  
 البنـــــك  

طبيعة عمل  
 الشركــــــة 

مكان 
 تاريخ التملك  عملها 

    ٪ )دينــــار( 

 100 5,500,000 الشركة الوطنية للخدمات المالية
وساطة مالية وادارة  

 1992 االردن  استثمارات 
 1995 فلسطين  وساطة مالية  100 1,600,000 الشركة الوطنية لالوراق المالية
 2013 االردن  تاجير تمويلي  100 5,000,000 شركة تملك للتاجير التمويلي 

 2016 فلسطين  بنك اسالمي  74.64 53,175,000   مصر  الصفا
 

 هي كما يلي : 2021كانون األول  31إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة كما في  -
 

 الشركة الوطنية لالوراق المالية ) اوراق ( الوطنية للخدمات المالية  الشركة 
 كانون األول  31 كانون األول  31 
 2021 2020 2021 2020 
ــ   ــ  ار ـدينــــــــــ ــ  ار ـدينــــــــــ ــ  ار ـدينــــــــــ  ار ـدينــــــــــ

 3,260,604 2,475,905 21,942,637 20,905,042 مجموع الموجودات 
 2,129,460 1,344,450 12,468,139 10,375,598 مجموع المطلوبات 
 1,131,144 1,131,455 9,474,498 10,529,444 صافي الموجودات 

 

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31المنتهية في للسنة  

 2021 2020 2021 2020 

 ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ 

 173,478 265,760 1,507,400 2,293,230 مجموع اإليرادات 

 303,765 265,449 742,209 865,574 مجموع المصروفات 
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 *مصرف الصفا  شركة تملك للتاجير التمويلي  

 كانون األول  31 كانون األول  31 

 2021 2020 2021 2020 

 ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ 

 227,655,276 276,452,739 39,007,713 44,163,409 مجموع الموجودات 
 186,362,418 235,599,196 33,402,365 37,796,159 مجموع المطلوبات 

 41,292,858 40,853,543 5,605,348 6,367,250 صافي الموجودات 
     

 كانون األول 31للسنة المنتهية في  كانون األول 31للسنة المنتهية في  

 2021 2020 2021 2020 

 ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ ار ـدينــــــــــــ 

 3,539,221 7,193,179 1,526,743 2,050,319 مجموع اإليرادات 
 6,816,996 7,483,604 2,897,085 982,552 مجموع المصروفات 

 

ـسهم من األـسهم المـستثمر بها    3.280.000ببيع    2021األول  كانون    31قام البنك خالل الـسنة المنتهية في    * 
ــمية والبالغة دوالر / ســهم ) ، نت  عن هذه المعاملة  دينار / ســهم(  0.709في مصــر  الصــفا بالقيمة األس

كما في   %79)  2021كانون األول    31كما في   %74.6انخفاض في نســبة ملكية البنك في المصــر  لتبل   
 (.2020كانون األول  31

 
ــارةيتم توحيد نتائ  عمليات الشــركات التابعة في قائمة   يخ تملكها وهو التاريخ  من تارة الموحد  الربح والخس

ركات التابعة    الذي يجري ركات التابعة، ويتم توحيد نتائ  عمليات الـش يطرة البنك عل  الـش فيه فعلياً انتقال ـس
ــارةالتي تم التخلص منـها في ـقائـمة  الموـحدة حت  ـتاريخ التخلص منـها وهو الـتاريخ اـلذي يفـقد    الربح والخســ

 البنك فيه السيطرة عل  الشركات التابعة.
 

 نك: وتتحقق السيطرة عندما يكون للب
 .  يـطرة عل  المنشأة المستثَمر بهاالقدرة عل  الس •
تتعرض للعوائد المتغيرة، أو لها الحق في العوائد المتغيرة، الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة المستثَمر   •

 . بها
 لها القدرة عل  استعمال سلطتها للتأثير عل  عوائد المنشأة المستثَمر بها.  •
 

إذا كان يسيطر عل  الشركات المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظرو     ويعيد البنك تقديره بشأن ما
 أن ثمة تغيرات عل  واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله.

 
وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أالبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر بها،  

القدرة ع    له  الشركة    السيطرةفيكون  أنشطة  توجيه  القدرة عل   البنك  لمنح  التصويت  تكفي حقوق  عندما 
التابعة ذات الصلة من جانب واحد. ويأخذ البنك في االعتبار جميع الحقائق والظرو  عند تقدير ما إذا كان  

القدرة عل  السيطرة من   بين تلك للبنك حقوق تصويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحه  عدمها. ومن 
 الحقائق والظرو : 

 
 .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 أطرا  أخرى •
 .  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى •
يترتب عليهأية حقائق وظ • أو ال  للبنك ،  يترتب  أنه  إل   لتوجيه   رو  إضافية تشير  ، مسؤولية حالية 

األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات  
 العامة السابقة. 
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 عندما يفقد البنك السيطرة عل  أي من الشركات التابعة، يقوم البنك بــ: 

 إلغاء االعترا  بموجودات الشركة التابعة )بما فيها الشهرة( ومطلوباتها؛ •

 إلغاء االعترا  بالقيمة الدفترية ألي حصة اير مسيطر عليها؛  •

 إلغاء االعترا  بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية؛ •

 لغاء االعترا  بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛ إ •

 إلغاء االعترا  بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  •

 ؛الربح والخسارةإلغاء االعترا  بأي فائض أو عجز في قائمة  •

أو    الربح والخسارةإعادة تصنيف بحقوق ملكية البنك المقيدة سابقًا في الدخل الشامل األخر إل  قائمة   •

 اح المدورة كما هو مالئم.األرب

 

يتم إعداد القوائم المالية للشـــركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بهســـتخدام نفس الســـياســـات المحاســـبية  

المتبعة في البنك، وإذا كانت الشـركات التابعة تتبع سـياسـات محاسـبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم  

وائم المالية للشـركات التابعة لتتطابق مع السـياسـات المحاسـبية المتبعة في إجراء التعديالت الالزمة عل  الق

 البنك .

 

 تمثل حقوق اير المسيطرين ذلك الجزء اير المملوك من قبل البنك في حقوق الملكية في الشركة التابعة. 

 

 معلومات القطاعات

قطاع االعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات         -

والتي يتم قياسها وفقاً للتقارير  خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات اعمال اخرى  

 التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى البنك . 

 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد     -

 .  تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية اخرى

 

 صافي ايرادات الفوائد

كمحتفظ بها للمتاجرة أو يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة  

فوائد في "صافي إيرادات الفوائد" كـ "  الربح أو الخسارةتلك المقاسة أو المحددة بالقيمة العادلة من خالل  

باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما تُدرج الفوائد    قائمة الربح أو الخسارة الموحدة" في  فوائد مدينة" و"دائنة

ضمن حركة القيمة  الربح أو الخسارة الموحدة  عل  األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

   .العادلة خالل الفترة 

 

اة المالية خالل العمر  هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألد  معدل الفائدة الفعال

المتوقع لألداة المالية أو ، عند اإلقتضاء ، لفترة أقصر ، إل  صافي القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطلوبات 

 .المالية.  كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة

 

الفوائد من خالل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال عل  القيمة الدفترية  تُحتسب إيرادات الفوائد / مصروفات  

إئتمانياً )أي عل  أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية متدنية  اإلجمالية للموجودات المالية اير ال

ال المالية. وبخصوص  للمطلوبات  المطفأة  التكلفة  إل   أو  متوقعة(  ائتمانية  موجودات ألي مخصص خسارة 

، تُحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال عل  التكلفة المطفأة  المالية المتدنية إئتمانياً 

اإلئتمان   خسائر  مخصص  منه  مطروحاً  الدفترية  القيمة  إجمالي  )أي  إئتمانياً  المتدنية  المالية  للموجودات 

أت أو تم األستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانياً ، فهن معدل المتوقعة(. أما بخصوص الموجودات المالية التي نش

الفعال   االفائدة  النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من يعكس  التدفقات  لخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تحديد 

 .األصل المالي
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للبنك أيًضا الجزء الفعال من تغيرات    الربح أو الخسارة الموحدةتتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة  

القيمة العادلة للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة. وبخصوص 

ادات الفوائد ، يُدرج أيضاً الجزء الفعال  تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة حول مصاريف وإير

للبند   المحددة  للمخاطر  العادلة  القيمة  تغيرات  كذلك  وتدرج   ، المحددة  للمشتقات  العادلة  القيمة  تغيرات  من 

 .المتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد 

 

 صافي إيرادات العموالت 

يتجزأ من معدل الفائدة   ال  التي تشكل جزءً   يتضمن صافي إيرادات ومصروفات العموالت رسوًما اير الرسوم

للبنك العموالت    ةالموحد   الربح أو الخسارةالفعال . كما تتضمن العموالت المدرجة في هذا الجزء من قائمة  

المفروضة عل  خدمة القرض ، وعموالت عدم االستخدام المتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من اير  

 رتيب محدد لإلقراض وعموالت التمويل المشترك للقروض. المحتمل أن يؤدي ذلك إل  ت

 

 . تُحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات 
 

العقود مع العمالء التي ينت  عنها اعترا  بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا صله بالمعيار الدولي للتقارير  
الحالة يتم االعترا  بالعموالت بالجزء الذي يخص المعيار الدولي للتقارير  ، في هذه    (15( أو )9المالية رقم )
 (.15( والجزء المتبقي يتم االعترا  به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9المالية رقم )

 

 صافي إيرادات المتاجرة 

القيمة  في  التغيرات  من  والخسائر  المكاسب  المتاجرة جميع  إيرادات  المالية    يشمل صافي  العادلة لألصول 

اختار   لقد  للمتاجرة.  بها  المحتفظ  المالية  ألصول  البنك  والمطلوبات  الكاملة  العادلة  القيمة  حركة  عرض 

 .ومطلوبات المتاجرة في دخل المتاجرة ، بما في ذلك أي إيرادات ومصروفات وأرباح أسهم ذات صلة

 

 الربح أو الخسارةمن خالل ادلة صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة الع

جميع المكاسب   الربح أو الخسارةيشمل صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل  

 والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من

عرض الحركة بالقيمة    بنك باستثناء الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة. لقد اختار الالربح أو الخسارة    خالل

في هذا السطر ، بما في   الربح أو الخسارةيمة العادلة من خالل  العادلة بالكامل للموجودات والمطلوبات بالق

 ذلك إيرادات الفوائد والمصروفات وأرباح األسهم ذات الصلة.

 

تُعرض حركة القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للتحوط اإلقتصادي حيثما ال تَُطبَق محاسبة التحوط في  

". ومع ذلك ، وفيما يتعلق  الربح أو الخسارةدلة من خالل  "صافي الدخل من أدوات مالية أخرى بالقيمة العا

بعالقات التحوط بالقيمة العادلة المخصصة والفعالة ، تُعرض المكاسب والخسائر عل  أداة التحوط في نفس  

كبند متحوط له . وبخصوص التدفقات النقدية المعيّنة والفعالة   الموحدة الربح أو الخسارةقائمة في  البند  سطر

وعالقات محاسبة التحوط بشأن صافي اإلستثمار ، تدرج أرباح وخسائر أداة التحّوط ، بما في ذلك أي عدم  

 ة الربح أو الخسارقائمة  ، كبند متحوط له يؤثر عل     الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة  فعّالية تحّوطية مدرجة في  

  .الموحدة

 

 األرباح توزيعات إيراد 

المدفوعات  إثبات حق استالم  توزيعات األرباح عند  إيرادات  التاريخ السابق ألرباح األسهم   تتحقق  ، وهو 

 .المدرجة ، وعادةً التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون عل  توزيعات أرباح األسهم اير المدرجة
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على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،    ةالموحد   الربح أو الخسارةيعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة  
 : أي
ق • في  إيرادات توزيعات األرباح  تدرج  للمتاجرة ،  المحتفظ بها  الملكية  أدوات حقوق  ائمة  بخصوص 

خالل الربح  ن  مضمن بند ارباح (خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة    الموحدة  الربح أو الخسارة
 أما؛  أو الخسارة

رج أرباح لدخل الشامل اآلخر ، تُد بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا •
القيمة العادلة من موجودات مالية ب   نقديةضمن بند توزيعات    الموحدة  الربح أو الخسارةاألسهم في قائمة  

 من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛ و
الشامل اآلخر • الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  الُمصنّفة  الملكية غير  أدوات حقوق  وغير   بخصوص 

القيمة  غراض المتاجرة ، تُدرج إيرادات توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالمحتفظ أل 
 .الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 
 األدوات الماليـة

 االعتـراف المبدئـي والقياس:
لبنك طرفًا في  للبنك عندما يصبح ا  ةالموحد   يُعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي

 ء.  األحكام التعاقدية لألداة ويتم االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمال
 

لتـي تعود مباشرة تُقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العـادلة ، وتضاف تكاليف المعامالت ا
موج أو إصـدار  أو  إلى االستحـواذ  المالية  للموجوات  العادلة  القيمة  إلى  مالية  لمطلوبات اودات ومطلوبات 

عاملة المتعلقة  الماليـة ، أو خصمها منها ، حسب الضرورة ، عند االعتـراف المبدئـي ، كما تُثبت تكاليف الم
قائمة  مباشرة في    الربح أو الخسارةمباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 .الموحدة الربح أو الخسارة
 

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

 
ب  • أو  أو مطلوبات متماثلة  العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات  القيمة  إثبات  تم  ناًء على  إذا 

الرب في  بالفرق  يُعترف  فإنه   ، السوق  في  مالحظتها  يمكن  مدخالت  فقط  يستخدم  تقييم  أو  أسلوب  ح 
 الخسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح أو خسارة اليوم األول) ؛ 

 
م تأجيل ربح أو في جميع الحاالت األخرى ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي أنه سيت •

 لتزام). اليوم األول من خالل تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإلخسارة 
 

على أساس   وحدةقائمة الربح أو الخسارة المبعد اإلعتراف األولي ، سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة إلى 
ي السوق  ف أخذه المشاركون  منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) ي

 بعين االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام  او عند الغاء االعتراف من تلك االداه .
 

 الموجودات المالية
 اإلعتراف المبدئي

ــراء أو بيع أصـــل مالي بموجب عقد  يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شـ
، ويتم قياســه مبدئياً   تســليم األصــل المالي ضــمن اطار زمني محدد من قبل الســوق المعنيتتطلب شــروطه  

من بالقيمة العادلة باإلضـــافة إلى تكاليف المعاملة باســـتثناء تلك الموجودات المالية المصـــنفة بالقيمة العادلة 
ــارة ــت . خالل الربح أو الخسـ ــرة بإسـ حواذ الموجودات المالية يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشـ

 الموحدة.الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
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 القياس الالحق

ــمن نـطاق المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية   يتطـلب قـياس جميع الموجودات الـمالـية المعتر  بـها والتي تقع ضــ

حقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة عل  أســاس نموذج أعمال المنشــأة إلدارة الموجودات المالية  ( ال9رقم )

 وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .

 

 وعل  وجه التحديد: 

 

التعاقدية، والتي  ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهد  إل  تحصيل التدفقات النقدية  •

يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عل  المبل  األصلي القائم، ويتم  

 قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة ؛

النقدية   • التدفقات  تحصيل  من  كالً  إل   يهد   الذي  األعمال  نموذج  بها ضمن  المحتفظ  التمويل  أدوات 

الدين ، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين  التعاقدية وبيع أدوات  

 والفائدة عل  المبل  األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛

، أو المحتفظ    يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى )مثل أدوات الدين المدارة عل  أساس القيمة العادلة •

 .الربح أو الخسارةبها للبيع( واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل 

 

ومع ذلك ، يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد اير القابل لإللغاء بعد االعترا  األولي باألصــل المالي عل   

 كما يلي :أساس كل أصل عل  حدى 

 

إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار    لاللغاءيمكن للبنك القيام باالختيار بشكل اير قابل   •

في حقوق الملكية اير المحتفظ بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعتر  به من قبل المشتري ضمن  

 ( ، في الدخل الشامل اآلخر؛ و 3رقم ) إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية

يمكن للبنك تحديد بشكل اير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة  •

إذا كان ذلك    خالل الربح أو الخسارةالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة  

 كل كبير عدم التطابق في المحاسبة )المشار إليها بخيار القيمة العادلة(.يقوم بهلغاء أو يخفض بش

 

 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

 

بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فهن 

شروطه التعاقدية ينبغي أن تؤدي إل  التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عل  المبل   

 .األصلي القائم 

 

و الدين  اختبار مدفوعات أصل  القائم  لغايات  المبل  األصلي  القيمة    (SPPI)الفائدة عل   هو  فهن األصل   ،

العادلة لألصل المالي عند االعترا  األولي . قد يتغير هذا المبل  األساسي عل  مدى عمر األصل المالي  

ولمخاطر    )عل  سبيل المثال ؛ إذا كان هناك تسديد ألصل الدين( . تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ،

االئتمان المرتبطة بالمبل  األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية 

األخرى ، باإلضافة إل  هامش الربح . يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة عل  المبل  األصلي  

 .القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي 
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إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة عل  المبل  األصلي القائم والتي تتوافق 

مع ترتيب التمويل األساسي . إن الشروط التعاقدية التي تنطوي عل  التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات 

المرتبطة بترتيب التمويل األساسي ، مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار    النقدية التعاقدية اير

السلع ، ال تؤدي إل  تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة. كما يمكن أن 

النظر عما إذا كان   ساسي بغض التمويل األيكون األصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب  

 .قرًضا في شكله القانوني

 

 تقييم نموذج االعمال

يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمًرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي. يحدد البنك نماذج  

وال   .األعمال عل  مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هد  أعمال معين  

نموذج   تقييم  يتم  وبالتالي   ، فردية  بأداة  يتعلق  فيما  اإلدارة  نوايا  بالبنك عل   الخاص  األعمال  نموذج  يعتمد 

 .األعمال عند مستوى جماعي وليس عل  أساس كل أداة عل  حدى 

 

اته المالية  يتبن  البنك أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجود 

من أجل توليد التدفقات النقدية . تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سو  تنت  عن تحصيل  

 التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

 

ج العمل. ومع ذلك، ال يتم  ياخذ البنك في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذ 

معقول بشكل  حدوثها  البنك  يتوقع  ال  التي  السيناريوهات  أساس  عل   التقييم  هذا  يسم    إجراء  ما  مثل   ،

في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة البنك  بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة اإلجهاد". كما يأخذ  

 : مثل

 

للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز عل  السياسات واألهدا  المعلنة   •

الحصول عل  اإليرادات التعاقدية ، والحفاظ عل  معدل ربح محدد، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع  

 .فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات 

 

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفي   •

 اإلدارة الرئيسيين بذلك ؛ و

 

المخاطر التي تؤثر عل  أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج(، وعل    •

 ؛  خاطروجه الخصوص الطريقة التي تدار بها تلك الم

 

كيفية تعويض مديري األعمال )عل  سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إل  القيمة العادلة لألصول  •

 .المدارة أو عل  التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة (

 

عند اإلعترا  المبدئي باألصل المالي ، يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعتر  بها مؤخًرا  

هي جزء من نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد . يقوم البنك بهعادة تقييم 

 .ذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة نماذج أعماله في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نما 
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عندما يتم إلغاء اإلعترا  بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة 
الملكية إل  قائمة   تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعتر  بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق

الموحدة. في المقابل ، بالنسبة لالستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من   الربح أو الخسارة
خالل الدخل الشامل اآلخر، فهن الربح / الخسارة المتراكمة المعتر  بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ال يتم 

 .الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية الربح أو الخسارة مة إعادة تصنيفها الحقاً إل  قائ
 

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

 
 الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
 :هي   الربح أو الخسارةإن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة عل  المبل  األصلي  •
 القائم ؛ أو/ و 

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

 .باستخدام خيار القيمة العادلة  الربح أو الخسارةموجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  •

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

 
 إعادة التصنيف

، يعاد تصـــنيف الموجودات المالية التي   إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ بموجبه البنك بموجودات مالية
مســتقبلي اعتباًرا من اليوم  . تســري متطلبات التصــنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر   تعرضــت للتأثر

ــنيف الموجودات   األول من فترة التقرير األول  بـعد التغيير في نموذج األعـمال واـلذي ينت  عـنه إـعادة تصــ
ــبية المتعلقة   المالية للبنك ــة المحاسـ ــياسـ . يتم النظر في التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في اطار السـ

 .أدناهة المبينة بتعديل واستبعاد الموجودات المالي
 

 وخسائر صرف العمالت األجنبية أرباح
فترة   نهاية کل  بالعملة األجنبية وتترجم بالسعر السائد في  المالية المسجلة  القيمة الدفترية للموجودات  تحدد 

 : تقرير. وعل  وجه التحديد 
 
هنه فمن عالقة تحوطية محددة ،    جزءً فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست   •

 و ؛ الموحدة الربح أو الخسارةيعتر  بفروقات العملة في قائمة 
 

من    جزءً فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست   •

الربح أو  عالقة تحوطية محددة ، فهنه يُعتر  بفروقات الصر  عل  التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائمة  

في احتياطي إعادة   الموحدةالدخل الشامل  قائمة  . كما يُعتر  بفروقات الصر  األخرى في  الموحدة  الخسارة

 تقييم اإلستثمارات ؛ و 

 

والتي الموحدة  الربح أو الخسارة  قائمة  فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل   •
 من ربح أو خسارة   هي ليست جزًء من عالقة محاسبية تحوطية محددة ، فهنه يُعتر  بفروقات الصر 

 ؛الموحدة الربح أو الخسارة ي قائمة ف
 

، يُعتر  بفروقات أسعار  الدخل الشاملفيما يتعلق بأدوات حقوق الملکية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل   •
.في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات  الموحدةالدخل الشامل قائمة الصر  في 
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 خيار القيمة العادلة

قائمة الربح أو يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل  

أ   الخسارة الموحدة المالية  اقتناء األدوات  يتم  لم  القيمة العادلة( عند االعترا  األولي بها حت  إذا  و )خيار 

إذا  لماليةا للموجودات  لعادلةا لقيمةا خيار ستخداما يمکنتكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء . 

  قياس   من  لكذ   بخال   سينشأ   کان  لذيأو االعترا  ا  لقياسعدم تطابق ا  من  کبير  بشکل  يقلليلغي أو    کان

التطابق    عدممختلف )"   ساس أ  علی  لصلةوالخسائر ذات ا باألرباح  العترا ، أو ا  لمطلوبات أو ا  لموجودات ا

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

 .  إن كان االختيار يؤدي إل  عدم التطابق المحاسبي •

، وفقًا الستراتيجية موثقة   إن كانت المطلوبات المالية تمثل جزًء من محفظة تُدار عل  أساس القيمة العادلة •

 إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو 

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

 .  األساسي

أثناء االحتفاظ بها أو  الربح أو الخسارة  ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل  

بالقيمة العادلة مع  الربح أو الخسارة  إصدارها. يتم قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل  

 . إدراج أي أرباح أو خسائر اير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار

 

 التدني 

يقوم البنك باإلعترا  بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة عل  األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها  

 : الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل 

 .األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  •

 تسهيالت إئتمانية مباشرة )قروض ودفعات مقدمة للعمالء( . •

 مالية بالتكلفة المطفأة )اوراق ادوات الدين( . موجودات  •

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . •

 خاضعة لمخاطر اإلئتمان )عقود الضمان المالي الصادرة(.   قائمة المركز المالي الموحدةتعرضات خارج   •

 

جودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة باستثناء المو  ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية

اإلئتمانية المنخفضة )والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل منفصل أدناه( ، يجب قياس خسائر االئتمان المتوقعة  

 من خالل مخصص خسارة بمبل  يعادل : 

 

ية المتوقعة التي تنت  عن  ( شهًرا ، أي العمر الزمني للخسائر االئتمان 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ) •

( في اضون  تحقيقها  يمكن  التي  المالية  األدوات  عل   االفتراضية  األحداث  تاريخ 12تلك  بعد  شهًرا   )

 اإلبالغ، ويشار إليها بالمرحلة األول  ؛ أو 

 

الناتجة عن جميع  ( شهًرا ، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ) •

 األحداث االفتراضية المحتملة عل  مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
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يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة عل  مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان 

 تلك األداة المالية بشكل كبير منذ االعترا  األولي. وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى ، تقاسعل  

 شهًرا.  (12)لمدة  الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  بمبل  يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

 

ئر االئتمان . يتم قياس هذه القيمة  تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا مرجًحا محتماًل للقيمة الحالية لخسا 

عل  أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع  

البنك استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ، مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال 

 ألصل .

 

بين  بالنس  للفرق  الحالية  القيمة  بين  الفرق  هي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  فهن   ، المستغلة  للسقو  اير  بة 

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك  

 تلقيها إذا تم استغالل التمويل ؛ و

 

المالي ، فهن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد    بالنسبة لعقود الضمان

حامل أداة الدين المضمونة مطروحا منها أي مبال  يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي  

 طر  آخر .

 

أساس المحفظة للقروض التي تتقاسم  يقوم البنك بقياس الخـسائر اإلئتمانية المتوقعة عل  أساس فردي أو عل   

خصـائص المخاطر االقتصـادية المماثلة . يسـتند قياس مخصـص الخسـارة إل  القيمة الحالية للتدفقات النقدية  

اس   ها عل  أـس تخدام معدل الفائدة الفعال األصـلي لألصـل ، بغض النظر عما إذا تم قياـس المتوقعة لألصـل باـس

 فردي أو عل  أساس المحفظة .

 

ائر مخصـصـات   تكوين  يتم (  2018/ 13) رقم  األردني المركزي البنك  لتعليمات   وفقا  المتوقعة  اإلئتمانية  الخـس

ووفقاً لتعليمات الســلطات الرقابية في   2018حزيران   6(" تاريخ  9)  المالية  للتقارير الدولي المعيار"تطبيق  

 تمثل فيما يلي:، أن الفروقات الجوهرية ت التي يعمل فيها البنك  أيهما أشد  البلدان

 

االئتمانية    التعرضات تتم معالجة    بحيث بكفالتها    أواألردنية    الحكومة  عن   الصادرة  الدين  أدوات   تستثن   •

   عل  الحكومة األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية.
 

 للمعيار  وفقا  اإلحتساب فهنه يتم مقارنة نتائ     اإلئتمانية  التعرضات مقابل    اإلئتمانية الخسائر    إحتساب   عند  •

كانون    10( تاريخ  2009/ 47تعليمات البنك المركزي األردني رقم )  مع(  9)  رقم  المالية  للتقارير  الدولي

 . شد األ النتائ ويؤخذ  لكل مرحلة عل  حدا 2009األول 

 

 الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا

دـية   ات النـق دفـق أثير ضــــار عل  الـت ه ـت د وقوع ـحدث أو أكثر ـل اً " عـن انـي دني إئتـم الي " مـت يعتبر األصــــل الـم

تقبلية المقدرة لألـصل المالي . يـشار إل  الموجودات المالية المتدني إئتمانياً كموجودات المرحلة الثالثة .  المـس

 مالحظتها حول األحداث التالية :ئتماني بيانات يمكن اإلتشمل األدلة عل  التدني 

 

  صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛ •

 إخالل في العقد ، عل  سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛  •

 مح المقترض ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازالً ؛ أو د قيام البنك ب •

 ؛ أو ة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات الماليةإختفاء سوق نشط •

. شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة •
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ــترك لـعدة أـحداث في تحول   ، وـبدال من ذـلكمنفرد  وفي ـحال تـعذر تـحدـيد ـحدث   ـــبب الـتأثير المشــ ، ـقد يتســ

ــل ـتدني  الموجودات الـمالـية إل    موجودات ذات قيـمة إئتـمانـية مـتدنـية . يقوم البـنك بتقييم فيـما إذا کان ـقد حصــ

إئتماني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية المقاسـه بالتکلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل 

ــاـمل اآلخر في تاريخ کل تقرير. لتقييم ما إذا کان هـناك ـتدني إئتـماني في أد  وات الدين السيادية والـعاـئدة  الشــ

ــركات، تعتبر المجموعة عوامل مثل عائدات السندات والتصني  االئتماني وقدرة المقترض علی زيادة   للشــ

 التمويل.

 

إئتمانياً عند منح المقترض امتيازاً بسبب تدهور وضعه المالي ، ما لم يتوفر دليل عل      يعتبر القرض قد تدن

فهن خطر عدم إســــتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاضــــأ كبيراً ، وال  أنه نتيجة لمنح االمتياز ،  

ــوص الموجودات الـمالـية التي يكون هـناك تفكير في إجراء  ــرات أخرى للـتدني . وبخصــ توـجد هـناك مؤشــ

ئتمان  إئتمانياً عندما يتوفر دليل واضــح عل  تدني اال   تنازالت حولها ولكنها ال تمنح ، يعتبر األصــل قد تدن

بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن الســداد. يشــمل تعريف التخلف عن الســداد مؤشــرات إحتمالية عدم  

تحقة الدفع لمدة  داد والتوقف إذا كانت المبال  مـس وعل  الرام من ذلك ، فهن الحاالت    .يوًما أو أكثر  (90)الـس

ــتحقاق يتم دعمها بمعلومات    (90)التي ال يتم فيها االعترا  بانخفاض القيمة للموجودات بعد  يوًما من االســ

 معقولة .

 

 ت المتدنية إئتمانياً أالموجودات المالية المشتراة أو التي نش

المتدنية إئتمانياً بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصــل    ت أالتي نشــيتم التعامل مع الموجودات المالية المشــتراة أو 

يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضــة عند االعترا  األولي. وبخصــوص هذه الموجودات، يســتدرك البنك جميع  

ــارة ،  ــص خســ ــارة اإلئتـمانـية المتوقـعة عل  ـمدى الحـياة مـنذ االعترا  األولي كمخصــ التغيرات في الخســ

. يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصــول إل  الموحدة الربح أو الخســارة وتســتدرك أي تغييرات في قائمة

 .تحقيق مكاسب تدني القيمة

 

 في السدادالتخلف تعريف 

يُعتبر تعريف التخلف عن الســــداد أمراً في ااية األهمية عند تحديد الخســــارة اإلئتمانية المتوقعة. يســــتخدم  

وفي تحديد ما إذا كان مخصـــص   ارة اإلئتمانية المتوقعة  تعريف التخلف عن الســـداد في قياس قيمة الخســـ

شـهراً أو لمدى الحياة ، ألن التخلف عن السـداد هو    12لمدة  الخسـارة اإلئتمانية المتوقعة الخسـارة يسـتند إل 

 التي تؤثر عل  كل من قياس ( ؛Probability of Default)  أحد مكونات احتمالية التخلف عن الســــداد 

 وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادناه. انية المتوقعةالخسائر اإلئتم

 

 :يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد 

 يوًما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إل  البنك ؛ أو  90تخلف المقترض عن السداد ألكثر من  •

 .اإلئتمانية للبنك بالكاملمن اير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته  •

 

يُصــمم تعريف التخلف عن الســداد بشــكل مناســب ليعكس الخصــائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصــول.  

وتعتبر الســحوبات عل  المكشــو  مســتحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إعالمه بحد أصــغر 

 .من المبل  الحالي اير المسدد 

 

ان   ـــب ك في الحســ أخـذ البـن اني ، ـي ه االئتـم دفع المقترض التزاـم ل أن ـي ان من اير المحتـم ا إذا ـك د تقييم ـم عـن

المؤشـرات النوعية والكمية. وتعتمد المعلومات المقيمة عل  نوع األصـل ، وعل  سـبيل المثال في اإلقراض 

خرق العهود ، وهو أمر اير مناسـب لإلقراض بالتجزئة. إن  للشـركات ، فهن المؤشـر النوعي المسـتخدم هو  

ية في  داد إلتزام آخر للطر  المقابل ، هي مدخالت رئيـس داد وعدم ـس رات الكمية ، مثل التأخر في الـس المؤـش

داد والتي تَُطور تخدم البنك مصـادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن الـس داخليًا أو يتم    هذا التحليل. كما يـس

ل عليها من مصادر خارجية.الحصو
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 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

ـــمان الـمالي التي   ــادرة وعقود الضــ يقوم البـنك بمراقـبة جميع الموجودات الـمالـية وإلتزاـمات القروض الصــ

ــع لمتطلـبات انخـفاض القيـمة لتقييم ـما إذا ـكاـنت هـناك زـيادة كبيرة في مـخاطر االئتـمان مـنذ االعترا    تخضــ

ياس مخـصص الخـسارة عل  أـساس األولي . إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، ـسيقوم البنك بق

  .شهراً  (12)مدى الحياة بدالً من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة 

 

ــة" بتاريخ التقرير المالي ان لم   هال يقوم البـنك باعتـبار الموجودات الـمالـية ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضــ

ادة ـهاـمة في مـخاطر اإلئتـمان . ذـلك ، يقوم   يحصــــل لـها زـي الـية  نتيـجةً ـل البـنك بمراقـبة جميع الموجودات الـم

في مخاطر   الكبيرةوإلتزامات القروض الـصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة 

 اإلئتمان .

 

ا كبيرا مـنذ االعترا  األولي ،  اعـً د تقييم ـما إذا ـكاـنت مـخاطر االئتـمان عل  األداة الـمالـية ـقد ارتفـعت ارتـف عـن

اداً إل  يقوم البـن ــتـن اريخ التقرير اســ ة في ـت الـي ة مـخاطر ـحدوث التخلف في الســــداد عل  األداة الـم ارـن ك بمـق

كان متوقعًا لفترة االســتحقاق المتبقية في   عن الســداد  اإلســتحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تخلف

د إج ة ألول مرة . عـن الـي األداة الـم ا تم االعترا  ـب دـم اريخ التقرير الحـالي عـن ك  ـت أخـذ البـن ذا التقييم، ـي راء ـه

ـباالعتـبار ـكلن من المعلوـمات الكمـية والنوعـية التي تكون معقوـلة وـقابـلة لـلدعم ، بـما في ذـلك الخبرة الـتاريخـية  

والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له ، بناًء عل  الخبرة التاريخية للبنك وتقييم الخبير  

 لك المعلومات المستقبلية .اإلئتماني بما في ذ 

 

تمثل الـسيناريوهات االقتـصادية المتعددة أـساس تحديد احتمالية التخلف في الـسداد عند االعترا  األولي وفي  

تواريخ التقارير الالحقة . ـسينت  عن الـسيناريوهات االقتـصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن الـسداد. 

تخدم  إن ترجيح   داد والذي يـس يناريوهات المختلفة يـشكل أـساس متوـسط اإلحتمال المرجح للتخلف عن الـس الـس

 كبيرة . للتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشك

 

فيها   تعمل  التي  للصناعات  المستقبلية  اآلفاق  اإلستشرافية  المعلومات  تشمل   ، الشركات  تمويل  إل   بالنسبة 

الماليين   والمحللين  االقتصاديين  الخبراء  تقارير  من  عليها  الحصول  يتم  والتي   ، للبنك  المقابلة  األطرا  

مماثلة ، باإلضافة إل  األخذ في اإلعتبار  والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وايرها من المنظمات ال

المصادر الداخلية والخارجية المتنوعة للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. وبخصوص تمويل االفراد ، 

تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات االقتصادية عينها مثل اإلقراض المؤسسي وتوقعات إضافية  

محلية ، خاصة للمناطق التي تركز عل  صناعات معينة ، باإلضافة إل  معلومات للمؤشرات االقتصادية ال

ذات صلة بناء   يةدرجة مخاطر ائتمان داخل  ائره لنظ  البنك خصص  يداخلية عن سلوك العمالء المتعلقة بالسداد.  

االئتمان وهي   علی جودتها االئتمانية. وتعد المعلومات الكمية مؤشًرا أساسيًا عل  الزيادة الكبيرة في مخاطر 

إحتمالية التخلف عن السداد بناًء عل  التغير في إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة  تستند إل  التغيير في

 :  من خالل مقارنة
 

 إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و  •

قطة من الزمن الذي تم تقديرها عل  أساس الحقائق  إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه الن •

 .والظرو  عند االعترا  األولي للتعرض 

ذاتها المستخدمة في  المنهجيات والبيانات  البنك  التخلف عن السداد إستشرافية ، ويستخدم  تُعتبر إحتماليات 

 قياس مخصصات الخسارة اإلئتمانية المتوقعه. 

 



- 15 - 
 

 

 

إحتمالية التخلف عن   العوامل النوعية التي تشير إل  زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذجإن  

في الوقت المناسب. ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما  السداد

لشركات ، فهن هناك تركيز خاص  لاض  إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت زيادة كبيرة. وفيما يتعلق باإلقر

عل  األصول التي تشملها "قائمة المراقبة" حيث يدرج التعرض في  قائمة المراقبة عندما يكون هناك مخاو  

توقعات   االعتبار  البنك في  ياخذ   ، االفراد  إقراض  وبشأن  المقابل.  للطر   االئتمانية  الجدارة  تدهور  حول 

البطالة أو اإلفالس أو  حصول فترات عدم سداد وتحمل عدم حص  وله ، وعالمات االئتمان واألحداث مثل 

 .الطالق أو الوفاة

 

وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعترا  األولي هي مقياس نسبي ، فهن تغييًرا معينًا ، 

أولي   الية عدم سداد إحتم سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم السداد بالقيمة المطلقة ، في 

 . أعل  إحتمالية عدم سداد  أقل مقارنةً بأداة مالية ذات 

 

أمان عند تجاوز إستحقاق أصل ألكثر من   البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر    (30) وكصمام  يعتبر   ، يوًما 

سارة االئتمان قد حدثت، ويكون األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة ، بمعن  أن مخصص الخ

 .خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة يقاس كرصيد 

 

 تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 

يتم التعديل عل  األصـــل المالي عندما يتم إعادة التفاوض عل  الشـــروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية  

واستحقاق األصل المالي . يؤثر التعديل عل   ألصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بين االعترا  األولي  

ــكل  ــيش ــافة إل  ذلك ، س ــتقبلي . باإلض مبل  و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فوراً أو في تاريخ مس

ة عل    دـل دة أو المـع دـي دات الـج ذه التعـه ديالً حت  إذا لم تؤثر ـه ائم تـع ة لقرض ـق ائـم ل العهود الـق دـي ال أو تـع إدـخ

ــتوفـياً أم ال  الـتدفـقات النـقد  ـية عل  الفور ولكنـها ـقد تؤثر عل  الـتدفـقات النـقدـية بـناًء عل  ـما إذا ـكان التعـهد مســ

 )عل  سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات( .

 

مالية لزيادة التحـصيل وتقليل  يقوم البنك بهعادة التفاوض عل  القروض مع العمالء الذين يواجهون ـصعوبات  

داد القرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل  روط ـس ير ـش داد . يتم تيـس مخاطر التعثر في الـس

ــداد أو   ــلية ، وأن يكون خطر هام من التعثر في السـ ــروط التعاقدية األصـ الجهود المعقولة للدفع بموجب الشـ

تمكن المقترض من الوفاء بالشـــروط المعدلة . تشـــمل الشـــروط  التقصـــير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن ي

ة للقرض  دـي ات النـق دفـق ت الـت اق القرض ، التغييرات في توقـي ــتحـق د فترة اســ دـي ة في معظم الـحاالت تـم دـل المـع

)تســديد األصــل والفائدة( ، تخفيض مبل  التدفقات النقدية المســتحقة )األصــل واإلعفاء من الفائدة( وتعديالت  

 ينته  البنك سياسة انتظار وتطبق عل  إقراض الشركات واألفراد .التعهدات . 

 

ا   دـما يتم تـعدـيل أصــــل ـمالي ، يقوم البـنك بتقييم ـما إذا ـكان ـهذا التـعدـيل يؤدي إل  إلـغاء اإلعترا  . وفقـً عـن

 لسياسة البنك ، فهن التعديل يؤدي إل  إلغاء االعترا  عندما يؤدي إل  اختال  كبير في الشروط . 

 

المبل   الع • مدفوعات  فقط  أنها  عل   التعديل  بعد  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بقاء  عدم  مثل   ، النوعية  وامل 

، ملة أو التغيير في الطر  المقابل، أو التغير في الع (SPPI) األصلي والفائدة عل  المبل  األصلي القائم

إذا كانت هذه ال تشير بوضوح إل  تعديل  أو مدى التغير في أسعار الفائدة ، أو اإلستحقاق ، أو المواثيق. و

 جوهري ، إذن ؛

إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية مع  •

 .التدفقات النقدية التعاقدية وفقا للشروط المعدلة ، وخصم كال المبلغين عل  أساس الفائدة الفعلية األصلية
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ــائر االئتمان المتوقعة في تاريخ   ــل المالي ، يتم إعادة قياس مخصـــص لخسـ في حالة إلغاء اإلعترا  باألصـ

ــل في ذلك التاريخ . إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة  ــافي القيمة المدرجة لألصـ إلغاء اإلعترا  لتحديد صـ

ة ســو  يؤدي إل  ربح أو خســارة عند  المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشــروط الجديد 

إلغاء اإلعترا  . ـسيكون لألـصل المالي الجديد مخـصص خـسارة يتم قياـسه بناًء عل  خـسائر ائتمانية متوقعة  

شــهًرا باســتثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد قد نشــأ متدني ائتمانيا . ينطبق هذا   (12)لمدة  

يها االعترا  بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخـصم كبير لمبل  القيمة االـسمية المعدل فقط في الحالة التي يتم ف

ــه نتيـجة التـعدـيل . يراـقب البـنك مـخاطر   ــداد ولم يتم تخفيضــ حـيث ال يزال هـناك خطر كبير للتعثر عن الســ

إذا ـكان المقترض  االئتـمان للموجودات الـمالـية المـعدـلة من خالل تقييم المعلوـمات النوعـية والكمـية ، مـثل ـما  

 في حالة تعثر سابقة بموجب الشروط الجديدة .

 

ــل مالي وال يؤدي التعديل إل  الغاء اإلعترا  ، يحدد البنك ما إذا كانت   ــروط التعاقدية ألصـ عند تعديل الشـ

 :مخاطر ائتمان الموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعترا  األولي من خالل مقارنة

السداد للفترة المتبقية مقدرة عل  أساس البيانات عند االعترا  األولي والشروط التعاقدية    إحتمالية عدم •

 األصلية ؛ مع 

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

عن التعديل إلغاء وبخصـــوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من ســـياســـة التحمل للبنك ، عندما ال ينت   

مدى قدرة البنك عل  تحصـيل التدفقات النقدية المعدلة مع  إحتمالية عدم السـداد يعكس اإلعترا  ، فهن تقدير

ــلوكية ، بما في  ــرات الس ــابقة من إجراءات التحمل المماثلة ، وكذلك مختلف المؤش مراعاة خبرات البنك الس

ــروط التـعاقدية المـعدلة. إذا بقـيت مـخاطر اإلئتـمان أعل  بكثير مـما كان   ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشــ

اوي ارة يقاس بمبل  يـس ارة اإلئتمانية المتوقعه متوقعًا عند اإلعترا  األولي ، فهن مخصـص الخـس مدى  الخـس

الحياة. وعموًما ، يقاس مخـصص الخـسارة للقروض التي يتم تحملها عل  أـساس الخـسارة اإلئتمانية المتوقعة  

داد بعد التعديل مما يؤدي إل  عكس  ـش  (12)لمدة   هراً عندما يتوفر دليل عل  تحـسن ـسلوك المقترض في الـس

 .الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان
 

ــارة التعديل لمقارنة إجمالي   ــاب ربح / خسـ ــفر التعديل عن إلغاء االعترا  ، يقوم البنك باحتسـ عندما ال يسـ

)باســـتثناء مخصـــص الخســـائر االئتمانية المتوقعة( . ويقوم البنك بعد ذلك   القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده

بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة لألصــل الُمعدل حيث تُدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناشــئة من األصــل  

 المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي .
 

يقوم البنك بهلغاء اإلعترا  باألصــل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســتالم التدفقات النقدية من  

األصـــل ، أو عندما تقوم بتحويل األصـــل المالي وكافة المخاطر وعوائد ملكية الموجودات إل  طر  آخر . 

اظ بمـخاطر وم التحوـيل أو اإلحتـف ام البـنك ـب ة ـعدم قـي ــتمراره  أـما في ـحاـل ـــكل جوهري واســ ة بشــ افع الملكـي ـن

بالســيطرة عل  األصــل المحول ، يقوم البنك باإلعترا  بحصــته المتبقية في األصــل المحول والمطلوبات  

ــل   المتعلـقة به في حدود المـبال  المتوقع دفعـها . أما في حالة إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصــ

ــكل جوهري ، فه ــات مرهونة  المالي المحول بشـ ــل المالي وبأية إقتراضـ ــتمر باإلعترا  باألصـ ن البنك يسـ

 .للعوائد المستلمة 

 

ــل ومجموع كلن  ــل مالي بالكامل ، يتم اإلعترا  بالفرق بين القيمة المدرجة لألصـ عند إلغاء اإلعترا  بأصـ

ــائر المتراكمة والتي تم اإلعترا  بها في ــتحق والمكاســب أو الخس ــتلم والمس ــامل  من المبل  المس الدخل الش

، مع اســتثناء االســتثمار في حقوق   قائمة الربح أو الخســارة الموحدةاآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في 

الملكية المحدد الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح/  

 الحقاً . قائمة الربح أو الخسارة الموحدةلدخل الشامل اآلخر إل  الخسارة المتراكمة المعتر  بها سابقًا في ا
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 الشطب

العميل  قيام  عدم  مثل   ، معقولة لالسترداد  توقعات  ــاك  هن يکون  عندما ال  ــة  ــالي الم الموجودات  يتم شطــب 

ذ  مســتحقة لشــطبها بعد اســتنفا باالشتراك في خطة دفع مع البنك . يقوم البنك بتصــنيف األموال أو المبال  ال

سـتمر البنك في نشـاط اإلنفاذ  يجميع طرق الدفع الممكنة . ولكن في حال تم شـطب التمويل أو الذمم المدينة ،  

ــتحـقة ، والتي يتم إثـباتـها في ـقائـمة  ــترداد اـلذـمة الـمديـنة المســ ــارةلمـحاوـلة اســ الموـحدة عـند   الربح أو الخســ

 استردادها.

 

 الموحدة المركز المالي قائمةفي  الخسارة اإلئتمانية المتوقعةعرض مخصص 

 :كما يليالموحدة المركز المالي  قائمةفي  يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 

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

 

ال يتم إثبات مخصص خسارة في  :تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرألدوات الدين التي   •

حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك ، يتم تضمين مخصص  الموحدة  المركز المالي    قائمة

 .الخسارة كجزء من مبل  إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات 

 

 قروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛ و التزامات ال •

 

الخسارة اإلئتمانية   عندما تشتمل األداة المالية عل  مكون مسحوب واير مسحوب ، وال يمكن للبنك تحديد  •

البنك   المتوقعة فهن   : المسحوب  المكون  عل   تلك  عن  منفصل  بشكل  القرض  التزام  مكون  قدم  يعل  

مبل  المجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون مخصص خسارة مجمع لكال المكونين. يُعرض ال

 .المسحوب. تُعرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبل  اإلجمالي للمكون المسحوب كمخصص 

 

 لمطلوبات المالية وحقوق الملكيةا

لمضــمون الترتيب  تصــنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصــادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً 

 .التعاقدي
 

إن المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتســليم نقد أو أصــل مالي آخر أو لتبادل أصــول مالية أو مطلوبات  

مالية مع كيان آخر وفق شـروط قد تكون اير مواتية للبنك أو عقد  سـيتم تسـويته أو ربما يتم تسـويته بأدوات 

كون ملزم بتســليم  يمن اير المشــتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد  حقوق الملكية الخاصــة بالبنك وهو عقد 

عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاـصة به ، أو عقد المـشتقات عل  حقوق الملكية الخاـصة التي ـسيتم أو 

يمكن تســـويتها بخال  تبادل مبل  محدد من النقد )أو أصـــل مالي آخر( لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية 

 .بالبنك الخاصة
 

 أدوات حقوق الملكية

 راس المال 

يُعتر     .أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشــأة بعد خصــم جميع مطلوباتها

 .بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن البنك وفقاً للعوائد المستلمة ، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة

 

 اسهم الخزينة

يُعتر  بهعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق المساهمين. ال يتم إثبات  

ارة في  ب / خـس ارةقائمة  أي مكـس راء أو بيع أو إصـدار أو إلغاء أدوات حقوق   الموحدة الربح أو الخـس عند ـش

 .الملكية الخاصة بالبنك
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 مركبة أدوات 

تصنف األجزاء المكونة لألدوات المركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( الصادرة من البنك بشكل منفصل  

كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات المالية وأدوات حقوق 

مبل  نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد    الملكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل

 .من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية

 

في تاريخ اإلصدار ، تُقدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات 

ضمنة ذات صلة ، يتم فصلها أوالً وتسجل باقي  المماثلة اير القابلة للتحويل. وفي حالة وجود مشتقات اير م

المطلوبات المالية عل  أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حت  إطفائها عند التحويل أو في  

 .تاريخ استحقاق األداة
 

 المطلوبات المالية
أو المطلوبات المالية الربح أو الخسارة  تُصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 ألخرى.ا
 

 الربح أو الخسارةالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

العادلة من خالل   بالقيمة  المالية  المطلوبات  الخسارةتُصن   أو  )  الربح  المالية  المطلوبات  تکون  ( 1عندما 

. يصنف االلتزام المالي كمحتفظ  الربح أو الخسارة  ( تصن  بالقيمة العادلة من خالل2محتفظ بها للمتاجرة أو )

 :به للمتاجرة إذا كان 

 تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه عل  المدى القريب ؛ أو •

من محفظة األدوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديه نمط    جزءً عند اإلعترا  األولي ، يعد هذا   •

 المدى القصير؛ أو فعلي حديث لجني األرباح عل  

 .هو مشتق اير محدد وفعال كأداة تحوط •

 

المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي   يمكن تحديد اإللتزام المالي بخال  االلتزام 

عند االعترا    الربح أو الخسارةيمكن أن يدفعه مشتري كجزء من دم  األعمال بالقيمة العادلة من خالل  

 :األولي إذا

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

من مجموعة موجودات المالية أو مطلوبات مالية أو كليهما ، والتي تدار  جزءً كان اإللتزام المالي يُشكل  •

إدارة المخاطر أو االستثمار الموثقة للبنك ،   ويقييم أدائها عل  أساس القيمة العادلة ، وفقًا إلستراتيجية

 وكانت المعلومات المتعلقة بتشكيل المجموعة مقدمة داخليا عل  هذا األساس ؛ أو 

المالي يشكل   • من عقد يحتوي عل  مشتق واحد أو أكثر من المشتقات ، ويسمح   جزءً إذا كان اإللتزام 

بعقد هجين بالكامل )المركب( ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل    (9للتقارير المالية ) المعيار الدولي  

.  الربح أو الخسارة
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بالقيمة العادلة ، ويعتر  بأي ارباح او    الربح أو الخسارةتدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

إل  الحد الذي ال تكون فيه جزًء من عالقة   رة الموحدةقائمة الربح أو الخساخسائر تنشأ من إعادة القياس في 

عل  أي    قائمة الربح أو الخسارة الموحدةتحوط محددة. يشتمل صافي األرباح / الخسائر المعتر  بها في  

فوائد مدفوعة عل  المطلوبات المالية ويجري تضمينها في بند "صافي الدخل من األدوات المالية األخرى  

 .الربح أو الخسارةن خالل بالقيمة العادلة م

 

،   الربح أو الخسارةومع ذلك ، فيما يتعلق بالمطلوبات المالية اير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

يُدرج مبل  التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نت  عن التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك 

االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر ، ما لم يؤدي االعترا  بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في  

. يُعتر  الموحدةقائمة الربح أو الخسارة  اسبياً في  الدخل الشامل اآلخر ال  خلق أو زيادة عدم التوافق مح 

، واليعاد تصنيف  الموحدة الربح أو الخسارةبالمبل  المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام في قائمة 

المالية المعتر  بها في الدخل الشامل   ائتمان المطلوبات  القيمة العادلة المنسوبة إل  مخاطر  التغيرات في 

. وبدالً من ذلك ، تحول إل  أرباح محتجزة عند إلغاء االعترا   قائمة الربح أو الخسارة الموحدةخر الحقاً اآل

 .بااللتزام المالي

 

الربح أو  وبخصوص إلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 .الموحدة الربح أو الخسارةة ، تدرج كافة المكاسب والخسائر في قائم الخسارة

 

عند تحديد ما إذا كان االعترا  بالتغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو  

قائمة   المحاسبي في  التطابق  الخسارةيزيد من عدم  أو  البنك    الموحدة  الربح  فهن  إذا كان  ي ،  توقع  يقييم  ما 

بتغيير    الموحدة  الربح أو الخسارةتعويض آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في قائمة  

 .الربح أو الخسارةفي القيمة العادلة ألداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

  

 مطلوبات مالية أخرى 

المالية   المطلوبات  ذل  األخرىيتم قياس  بما في  بعد خصم  ،   ، العادلة  بالقيمة  والقروض ، مبدئيًا  الودائع  ك 

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

  طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفائدة 

النقدية  المدفوعات  بالضبط  يخصم  الذي  السعر  هو  الفعال  الفائدة  معدل  إن  الصلة.  ذات  الفترة  مدار  عل  

المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي ، أو ، عند االقتضاء ، فترة أقصر ، إل  صافي القيمة 

الفعالمعدل   الدفترية عند االعترا  األولي. للحصول عل  تفاصيل حول ، انظر "صافي إيرادات  الفائدة 

 .  هالفوائد " أعال

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

يلغي البنك اإلعترا  بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك. كما يُعتر  بالفرق 

الربح أو  بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي ألغي اإلعترا  بها والمبل  المدفوع والمستحق في قائمة  

 الموحدة .  الخسارة

 

عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختالفاً كبيراً ، فهن هذا 

البنك   يعال   المالية األصلية ويُعتر  بمطلوبات مالية جديدة. وبالمثل ،  يُحتسب كهطفاء للمطلوبات  التبادل 

م القائم أو جزًء منه كهطفاء للمطلوبات المالية األصلية واعترا  باإللتزام  التعديل الجوهري لشروط اإللتزا

الجديد. ويفترض  أن تختلف الشروط اختالفاً جوهرياً إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في 

بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخص  ومة  إطار الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة 

بفارق   الفعال األصلي   المعدل  للتدفقات   (10)باستخدام  المخفضة  الحالية  القيمة  المائة عل  األقل عن  في 

.النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية



- 20 - 
 

 

 األدوات المالية المشتقة 

ا يُحتفظ بأخرى  يدخل البنك في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة والتي يُحتفظ ببعضها للتداول بينم

، ومخاطر أسعار صر  العمالت األجنبية. تتضمن    ، ومخاطر االئتمان   إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

المشتقات المالية العقود اآلجلة للعمالت األجنبية ، ومقايضات أسعار الفائدة ، ومقايضات أسعار الفائدة عبر  

 .العمالت ، ومقايضات العجز االئتماني

 

يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقًا إل  قيمتها  

الناتجة في قائمة   إثبات األرباح / الخسائر  يتم  تاريخ كل قائمة مركز مالي .  الربح أو الخسارة  العادلة في 

لة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعترا  في عل  الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعا  الموحدة

عل  طبيعة عالقة التحوط. يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات القيمة   قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

لأل أوالعادلة  بها  المعتر   للمطلوبات  أو  تحوطات   صول  أو  العادلة(  القيمة  )تحوطات  الشركة  إللتزامات 

لتنبؤ المحتملة أو تحوطات مخاطر العمالت األجنبية لاللتزامات الثابتة )تحوطات التدفقات النقدية(  معامالت ا

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

 

العادلة السالبة ات ذي القيمة  ق ات ذي القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي في حين يُعتر  بالمشتقيُعتر  بالمشت

كمطلوبات مالية. تُعرض المشتقات كأصول اير متداولة أو مطلوبات اير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق  

شهًرا. كما تُعرض المشتقات    (12) شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل    (12)المتبقية لألداة  أكثر من  

 .األخرى كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة

 

 المشتقات المتضمنة 

يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية أو ايرها من عقود مضيف األصول اير المالية  

كمشتقات منفصلة عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال  

 .لخسارةالربح أو اتقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل 

 

تُعرض المشتقات الضمنية كأصل اير متداول أو مطلوبات اير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية  

  12شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل    12لألداة الهجينة التي يرتبط بها المشتق الضمني أكثر من  

 .متداولة أو مطلوبات متداولةشهًرا. تُعرض المشتقات األخرى المتضمنة كأصول 

 

 عقود الضمان المالي 

عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي  

 .تكبدها بسبب إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين
 

ادرة من كيان يعود للبنك مبدئيًا بالقيمة العادلة لها ، وفي حالة عدم تحديدها  تقاس عقود الضمانات المالية الص

والتي ال تنت  عن تحويل أصل مالي ، يتم قياسها    الربح أو الخسارة الموحدة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

 :الحقاً  

 (؛ و9قم )بمبل  مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر •

المبل  المعتر  به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبل  الدخل المتراكم المعتر  به   •

 وفقًا لسياسات تحصيل اإليرادات للبنك، أيهما أكبر.
 

کمخصصات في قائمة    الربح أو الخسارةتُعرض عقود الضمان المالي اير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

 المرکز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى. 
 

 . الربح أو الخسارةلم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل 



- 21 - 
 

 

 التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق 

تقاس االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئياً بقيمتها العادلة ، وإذا لم تحدد بالقيمة  

 :، فهنها تُقاس الحقاً  الربح أو الخسارةالعادلة من خالل 

 

كما تم أعتماده من  (  9بمبل  مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) •

 ؛ وقبل البنك المركزي األردني 

المبل  المعتر  به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبل  الدخل المتراكم المعتر  به   •

 بنك ، أيهما أعل .وفقًا لسياسات تحصيل اإليرادات لل

 

الربح  تُعرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق اير المحددة بالقيمة العادلة من خالل  

 .كمخصصات في قائمة المركز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى أو الخسارة
 

الربح لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل  

 .أو الخسارة

 

 محاسبة التحوط  

يُحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة في  

تحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية  

التزامات البنك كتحوطات حسب االقتضاء. كما يتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر الصر  األجنبي عل   

الفائدة.  سعر  مخاطر  محفظة  تحوطات  عل   العادلة  للقيمة  التحوط  محاسبة  البنك  يطبق  ال  النقدي.  للتدفق 

اإلعفاء لمواصلة استخدام قواعد محاسبة التحوط بهستخدام معيار المحاسبة    يستخدم البنكباإلضافة لذلك ، ال 

كماتم    (9حاسبة التحوط لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )، أي أن البنك يطبق قواعد م  (39)الدولي رقم  

 .أعتماده من قبل البنك المركزي األردني
 

، باإلضافة إل  أهدا  إدارة    عند بداية عالقة التحوط ، يوثق البنك العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط له

متنوعة. عالوة عل  ذلك ، عند بداية التحوط وعل  أساس  المخاطر وإستراتيجيتها للقيام بمعامالت تحوط  

مستمر ، يوثق البنك ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

للبند المتحوط له التي يمكن أن تعزى للخطر المتحوط له ، والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات  

 :  لية التحوط التاليةفعا

 

 توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط ؛ و  •

 ال يهيمن أثر مخاطر االئتمان علی تغيرات القيمة التي تنت  عن هذه العالقة االقتصادية؛ و  •

ط له نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والتي يقوم البنك بالتحو •

 .فعلياً وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له

 

يقوم البنك بهعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. في مثل هذه  

عل  سبيل المثال ، قد تُعدل نسبة التحوط  الحاالت ، قد يتم تطبيق اإليقا  عل  جزء فقط من عالقة التحوط.  

من عالقة التحوط ، وبالتالي ال يتم إيقا  محاسبة التحوط إال   جزءً بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد 

 .من عالقة التحوط جزءً لحجم بند التحوط الذي لم يعد 

 

بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولکن ما زال هد  إدارة  إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء 

المخاطر لعالقة التحوط هذه هو ذات الشيء ، فهن المجموعة تعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط )مثل إعادة 

.توازن التحوط( بحيث تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى 
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حقيقية للخيارات فقط. وفي هذه الحالة ، يؤجل تغيير القيمة في بعض عالقات التحوط ، يحدد البنك القيمة ال

العادلة لمكون القيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ، عل  مدى فترة التحوط ، إل  الحد الذي 

  عندما ال   الربح أو الخسارة الموحدةيتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملكية إل  قائمة  

يؤدي البند المتحوط له إل  اإلعترا  بالبنود اير المالية. ال تتضمن سياسة البنك إلدارة المخاطر تحوطات  

 .البنود التي تؤدي إل  االعترا  بالبنود اير المالية ، وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط

 

ات صلة بالفترة الزمنية ، مما يعني أنه تُطفأ القيمة  إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذ 

عل     الربح أو الخسارة الموحدةالزمنية األصلية للخيار المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إل  قائمة  

 . أساس رشيد )عل  سبيل المثال ، وفقاً لطريقة القسط الثابت( عل  مدى فترة عالقة التحوط

 

التح أساس في بعض عالقات  الفرق عل   أو  اآلجلة  للعقود  اآلجل  العنصر  التحديد  البنك من  يستبعد   ، وط 

القيمة  المطبقة عل   للحالة  تُطبق معاملة مماثلة   ، الحالة  . في هذه  العمالت  التحوط عبر  العمالت ألدوات 

ا أمراً  العملة  أساس  عل   والعنصر  اآلجل  للعقد  اآلجل  العنصر  معالجة  وتعتبر  للخيارات.  ختيارياً  الزمنية 

ويطبق الخيار عل  أساس كل تحوط عل  حدى ، بخال  معالجة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية. 

عبر   الفائدة  أسعار  مقايضات  مثل  األجنبية  العمالت  أو  اآلجلة  والمشتقات  التحوط  عالقات  وبخصوص 

ن التصنيف ، فهن البنك يعتر  عموماً  العمالت، عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق عل  أساس العملة م 

 بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.

 

تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألاراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في 

 .حقوق الملكية

 

 التحوطات بالقيمة العادلة

فيما عدا عندما تحوط   قائمة الربح أو الخسارة الموحدةيُعتر  بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في  

محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة ، يُعتر   الأداة التحوط أداة حقوق الملكية  

تحوط القيمة العادلة عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق  عالقات    بنكحدد اليبه في الدخل الشامل اآلخر. لم  

 الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . 

 

غيير في القيمة العادلة الذي يمكن تتُعدل القيمة الدفترية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة بال

. وبخصوص أدوات قائمة الربح أو الخسارة الموحدةجراء قيد مقابل في  إا وأن يعزى إلی المخاطر المتحوط له

، ال تُعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة   الدين التي تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المرتبط بالخطر المتحوط    العادلة ، ولكن يُدرج جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة عل  البند المتحوط له

عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق   بدالً من الدخل الشامل اآلخر.    قائمة الربح أو الخسارة الموحدةله في  

الدخل الشامل  ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، تبق  أرباح / خسائر التحوط في

 .لمطابقة أداة التحوط اآلخر

 
، فهنه يُعتر  بها في نفس البند مثل    الربح أو الخسارة الموحدةقائمة  عندما يُعتر  بمكاسب / خسائر التحوط في  

 .البند المتحوط له

 

بالمعايير   الوفاء  التحوط )أو جزء منها( عن  تتوقف عالقة  التحوط إال عندما  البنك عن محاسبة  يتوقف  ال 

المؤهلة )بعد إعادة التوازن ، إن وجدت(. يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها 

ء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفترية للبنود  أو ممارستها ، ويحتسب االستبعاد لألثر المستقبلي. كما يتم إطفا

المتحوط لها والتي تُستخدم  بشأنها طريقة معدل الفائدة الفعال )أي أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو  

الربح أو الخسارة  قائمة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( الناتج عن المخاطر المتحوط لها في  

 من تاريخ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط. اً بدء ةالموحد 
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 تحوطات التدفق النقدي
يُستدرك الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة والتي تحدد  

منفصل في الدخل الشامل    وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ، وهو مكون
اآلخر ، محصوًرا بالتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له من بداية التحوط مطروًحا منه أي مبال   

 .قائمة الربح أو الخسارة الموحدةأعيد تدويرها إل  
 

قائمة الربح  يعاد تصنيف المبال  المعتر  بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق المساهمين في  
البند   أو الخسارة الموحدة بند التحوط عل  الربح أو الخسارة ، في نفس سطر  الفترات التي يؤثر فيها  في 

قائمة  فهنه يعاد تصني  هذا المبل  فوراً إلی    حدوث المعاملة ،  يعد البنك يتوقعالمتحوط له المستدرك.  إذا لم  
 .الربح أو الخسارة الموحدة

 
يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء بالمعايير المؤهلة  

يعها أو إنهاؤها أو )بعد إعادة التوازن ، إن وجدت(. ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم ب
ممارستها ، أو عندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة  أمراً محتماًل بدرجة كبيرة ، ويُحتسب التوقف بأثر  
مستقبلي. تبق   أي أرباح / خسائر معتر  بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق الملكية في ذلك  

ل المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة. عندما  الوقت في حقوق الملكية ويعتر  بها عند تسجي
يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة اير متوقع ، فهنه يعاد تصنيف األرباح / الخسائر المتراكمة في حقوق 

 .قائمة الربح أو الخسارة الموحدةالمساهمين ويعتر  بها مباشرة في 
 

 بية تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجن
تُعال  تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبياً عل  نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية.  

وتراکم  ويعتر  بأي أرباح / خسائر علی أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط في الدخل الشامل اآلخر
 .في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 
يُعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي  

أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صر   العمالت األجنبية   األرباحتحويل العمالت األجنبية إل   
 .العائدة للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله

 
 التقـــــاص

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبل  الصافي في قائمة المركز المالي 
الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها عل  أساس التقاص او يكون 

 تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
 

 حسابات مداره لصالح العمالء
تمثل الحسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعل  مسؤوليتهم الخاصة وال تعتبر من موجودات البنك، 

 . رأسمالهاويتم اعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة راس المال المدارة لصالح العمالء عن  
 

 . خسارة الموحدةقائمة الربح أو اليتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في 
 

 القيمة العادلة
لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات   بالسعر الذي سيتم قبضه  العادلة  القيمة  تُعر  
ضمن معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن 

مق كان  إذا  ما  أو  مباشرة  بطريقة  من تحقيقه  العادلة ألي  القيمة  تقدير  وعند  أخر.  تقييم  أسلوب  بفضل  دراً 
الموجودات أوالمطلوبات، يأخذ البنك بعين االعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات أو المطلوبات ما إذا 

عادلة كان يتعين عل  المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة ال
يتعلق   ما  باستثناء  وذلك  األسس،  تلك  وفق  المالية  البيانات  هذه  في  اإلفصاح  و/أو  القياس  أاراض  بشأن 
بهجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل  

 (. 36بالمعيار المحاسبي الدولي رقم )
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(  2( أو )1ذلك، تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألاراض إعداد التقاريـر المالية، إل  المستوى ) إضافة إل   

( بناًء عل  مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات 3أو )

 القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي: 

 

ا )1(مدخالت المستوى  أو وهي  لموجودات  المعدّلة(  )ايـر  المدرجة  األسعار  من  المستنبطة  لمدخالت 

مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ 

 القياس؛ 

في   )2(مدخالت المستوى  المستخدمة  المدرجة  األسعار  عدا عن  البيانات  من  المستنبطة  المدخالت  وهي 

لل  1المستوى   موجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو ايـر  والمالحظة 

 مباشرة؛ و 

 وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد عل  أسعار السوق الملحوظة.   )3(مدخالت المستوى 

 

 المخصصــات

يتم االعترا  بالمخـصـصات عندما يكون عل  البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناـشئة  

 عن احداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

اب مخ - هريتم احتـس نة خدمة  صـص تعويض نهاية الخدمة بواقع ـش مولينعن كل ـس   للموظفين اير المـش

 الضمان االجتماعي. باحكام قانون

 

التعويضــات المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة عل  حســاب مخصــص تعويض نهاية   قيد يتم   -

ــص لاللتزاـمات المترتـبة عل  البـنك  قـيد الويتم   ،الـخدـمة عـند دفعـها تعويض نـهاـية الـخدـمة   لـقاءمخصــ

 .الموحدة  الربح أو الخسارةللموظفين في قائمة 

 

 ضريبة الدخل 

 الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.تمثل مصاريف الضرائب مبال   -

 

تحســب مصــاريف الضــرائب المســتحقة عل  أســاس االرباح الخاضــعة للضــريبة ، وتختلف االرباح   -

رباح المعلنة تشـمل ايرادات ألا  ألنالخاضـعة للضـريبة عن االرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة 

ل في الســنة المالية وانما في ســنوات الحقة او اير خاضــعة للضــريبة او مصــاريف اير قابلة للتنزي

 اراض ضريبية .ألالخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل 

 

البلدان نظمة والتعليمات في ألالمقررة بموجب القوانين وا  الضريبيةتحســب الضرائب بموجب النسب  -

 . التي يمارس بها البنك نشاطاته

 

إن الضـرائب المؤجلة هي الضـرائب المتوقع دفعها او اسـتردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين   -

ــريبي   ــاب الربح الضـ قيمة الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتسـ

تخدام طريقة االلتزام بقائم اب الضـرائب المؤجلة باـس ها.  يتم احتـس اـس ة المركز المالي الموحدة عل  اـس

وتحتـسب الـضرائب المؤجلة وفقاً للنـسب الـضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تـسوية االلتزام الـضريبي او 

 تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة .

 

يتم مراجعة رصــيد الموجودات والمطلوبات الضــريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم   -

 .لموجودات الضريبية جزئيا او كلياي حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك اتخفيضها ف

 

 (. 12يقوم البنك باحتساب الضريبة المؤجلة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )  -
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 ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة آلتالموجودات التي 

قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند "موجودات أخرى"  تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك  في  

وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة 

ة  بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحد 

وال يتم تسجيل الزيادة كهيراد، يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إل  الحد الذي  

كما يتم بناًء عل  تعليمات البنك المركزي األردني يتم تسجيل    ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً.

( من قانون البنوك 48نك والمخالفة ألحكام المادة ) مخصص تدريجي مقابل العقارات التي آلت ملكيتها للب

 ( البالغة )% 5بواقع  المطلوبة  النسبة  إل   الوصول  يتم  وبحيث  الدفترية سنوياً  قيمتها  القيمة % 50( من  ( من 

 . 2030الدفترية لتلك العقارات مع نهاية العام  

 

 الموجودات المالية المرهونة

المرهونة لصــالح اطرا  اخرى مع وجود حق للطر  االخر بالتصــر  فيها وهي تلك الموجودات المالية  

)بيع او اعادة رهن( يســتمر تقييم هذه الموجودات وفق الســياســات المحاســبية المتبعة لتقييم كل منها حســب 

 تصنيفه االصلي.

 

 عقود إعادة الشراء أو البيع

بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بهعادة شرائها في يستمر االعترا  في القوائم المالية الموحدة  

تاريخ مستقبلي، وذلك الستمرار سيطرة البنك عل  تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك  

حال حدوثها، ويستمر تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة، )هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصر   

ه الموجودات )بيع او اعادة رهن( فيجب اعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية المرهونة( تدرج المبال   بهذ 

المقابلة للمبال  المستلمة لهذه العقود ضمن المطلوبات في بند األموال المقترضة، ويتم االعترا  بالفرق بين  

 العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصرو  فوائد يستحق عل  مدى فترة

 

أما الموجودات المشـتراه مع التعهد المتزامن بهعادة بيعها في تاريخ مسـتقبلي محدد فال يتم االعترا  بها في 

ــيطرة عل  تـلك الموجودات وألن أية مـخاطر أو مـنافع ال تؤول   القوائم الـمالـية الموحدة، وذلك لـعدم توفر الســ

ــات   ،للبنك حال حدوثها ــسـ ــمن الودائع لدى البنوك والمؤسـ وتدرج المبال  المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضـ

المـصرفية األخرى أو ـضمن التـسهيالت اإلئتمانية حـسب الحال، ويتم معالجة الفرق بين ـسعر الـشراء وـسعر  

 إعادة البيع كهيرادات فوائد تستحق عل  مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

 ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االسـتهالك المتراكم واي تدني في قيمتها ، ويتم اسـتهالك  -

الممتلكات والمعدات )باســتثناء األراضــي( عندما تكون جاهزة لإلســتخدام بطريقة القســط الثابت عل   

 : المئوية التاليةمدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب 

 

  % 

 2 مباني 

 15 - 9 معدات وأجهزة وأثاث 

 15 وسائط نقل 

 20 أجهزة الحاسب اآللي                                                                 

 

عندما يقل المبل  الممكن اسـترداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صـافي قيمتها الدفترية فهنه يتم   -

 الموحدة . الربح أو الخسارةتخفيض قيمتها إل  القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة 
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فاذا كانت توقـعات العمر االنـتاجي    يتم مراجـعة العمر االنـتاجي للممتلـكات والمـعدات في نـهاية كل عام ، - 

ــنوات الالحقة باعتباره تغير في  ــجيل التغير في التقدير للس ــابقاً، يتم تس تختلف عن التقديرات المعدة س

 التقديرات.

 

تقبلية متوقعة من   - تبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يكون هنالك منافع مـس يتم اـس

 خلص منها.استخدامها او من الت

 

 الموجودات غير الملموسة

تاريخ   - العادلة في  بالقيمة  تقيد  يتم الحصول عليها من خالل اإلندماج  الموجودات اير الملموسة التي 

الحصول عليها. أما الموجودات اير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى اير 

 اإلندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

 

لفترة اير   - أو  لفترة محددة  الزمني  تقدير عمرها  الملموسة عل  اساس  الموجودات اير  يتم تصنيف 

قيد  ويتم  العمر  هذا  محدد خالل  لها عمر زمني  التي  الملموسة  اير  الموجودات  اطفاء  ويتم  محددة. 

لزمني اير  . أما الموجودات اير الملموسة التي عمرها االموحدةالربح أو الخسارة  االطفاء في قائمة  

ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها    الموحدة  محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية

 .الموحدة الربح أو الخسارةفي قائمة 

 

قائمة   - في  تسجيلها  ويتم  البنك  اعمال  عن  الناتجة  الملموسة  اير  الموجودات  رسملة  يتم  أو  ال  الربح 

 في نفس الفترة. الموحدة الخسارة

 

.  الموحدة يتم مراجعة أية مؤشرات عل  تدني قيمة الموجودات اير الملموسة  في تاريخ القوائم المالية -

 كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت عل  الفترات الالحقة.

 

  الحاسب اآللي وتقوم ادارة البنك بتقدير العمر تشمل الموجودات اير الملموسه أنظمة حاسوب وبرام -

 %.20الزمني لكل بند حيث يتم اطفاء تلك الموجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة 

 

 العمالت االجنبية

عن النتائ  والوضع المالي لكل شركة من المجموعة بوحدة العملة   يُعتبرلغرض القوائم المالية الموحدة ،  

 .رض للقوائم المالية الموحدةملة العالوظيفية للبنك ، وع

 

تم إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركات التابعه للبنك ، وتُعرض القوائم المالية المنفصلة لكل شركة من  ي

عملتها   اير  بعمالت  المعامالت  تُسجل   . فيها  تعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  الوظيفية  بعملة  المجموعة 

الم تلك  تواريخ  في  السائدة  الصر   ألسعار  وفقاً  للبنك  تاريخ  الوظيفية  وفي  المالي  عامالت.  المركز  قائمة 

، يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصر  السائدة في    الموحدة

ذلك التاريخ. كما تحول البنود اير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار  

تقاس  الصر  السائدة في   النقدية التي  البنود اير  يتم اعادة تصنيف تحويل  القيمة العادلة. ال  تاريخ تحديد 

 .بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية
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 :  الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء الربح أو الخسارةتُسجل فروقات الصر  في قائمة 

 

 المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.فروقات أسعار صر  العمالت األجنبية عل    •

 

فروقات أسعار صر  العمالت األجنبية عل  البنود النقدية المطلوبة من / ال  عملية أجنبية التي من اير   •

 جزءً المخطط تسويتها أو من اير المحتمل تسويتها في المستقبل القريب )وبالتالي تشكل هذه الفروقات  

ثمار في العملية األجنبية( ، والتي يُعتر  بها مبدئياً في حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد  من صافي االست 

إل    الملكية  حقوق  من  الموحدةويعاد تصنيفها  الخسارة  أو  الربح  الجزئي    قائمة  التصر   أو  البيع  عند 

 .بصافي االستثمار

 

ومط تحويل موجودات  يتم   ، الموحدة  المالية  القوائم  أجل عرض  وفقاً  ومن  للبنك  األجنبية  العمليات  لوبات 

. كما تحول االيرادات وفقًا لمتوسط أسعار قائمة المركز المالي الموحدةألسعار الصر  السائدة في تاريخ  

الصر  للفترة ، ما لم تتغير أسعار الصر  تغيراً كبيراً خالل تلك الفترة ، وفي هذه الحالة تُستخدم أسعار  

ت. كما تُستدرك فروقات التحويل الناشئة ، إن وجدت ، في قائمة الدخل الشامل  الصر  في تاريخ المعامال 

 .اآلخر الموحد وتجمع في بند منفصل لحقوق الملكية

 

فقدان   النات  من  أو   ، أجنبية  البنك من عمليات  كامل حصة  التخلص من  )أي  أجنبية  إستبعاد عمليات  عند 

السيطرة عل  شركة تابعة ضمن عمليات أجنبية أو االستبعاد الجزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة 

تصنيف جميع فروقات أسعار   زميلة ذات طابع اجنبي تصبح فيها الحصة المحتفظ بها أصاًل ماليًا( ، فهنه يعاد 

صر  العمالت األجنبية المتراكمة في البند المنفصل تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمالكي  

 الموحدة. الربح أو الخسارةالبنك إل  قائمة 

 

فقدان البنك  باإلضافة لذلك ، فيما يتعلق بالتخلص الجزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينت  عنها  

الدخل الشامل بنسبة   صافي للسيطرة عل  الشركة التابعة، تعاد حصتها من فروقات الصر  المتراكمة إل 

الموحدة. أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية    الربح أو الخسارةالتي تم استبعادها وال يعتر  بها في قائمة  

اريع المشتركة التي ال تؤدي إل  فقدان البنك لتأثير  األخرى )مثل التصفيات الجزئية للشركات الحليفة أو المش

قائمة   إل   المتراكمة  الصر   فروقات  الحصة من  يعاد تصنيف  فهنه   ، أو سيطرة مشتركة(  أو  مهم  الربح 

 الموحد. الخسارة

 

 النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن : النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية  

واألرصـدة لدى البنوك والمؤسـسـات المصـرفية، وتنزل ودائع البنوك والمؤسـسـات المصـرفية التي تسـتحق  

 .من تاريخ إقتنائها خالل مدة  ثالثة أشهر واألرصدة المقيدة السحب 

 

 عقود اإليجار 

 البنك كمستأجر 

يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي عل  إيجار عند البدء في العقد. يعتر  البنك بموجودات حق االستخدام  

عقود   باستثناء   ، المستأجر  فيها  يكون  التي  اإليجار  ترتيبات  بجميع  يتعلق  فيما  المقابلة  اإليجار  وإلتزامات 

فة عل  أنها عقود إيجار مدتها  اإليجار قصيرة األجل )الم أوأقل( وعقود إيجار األصول ذات    12عرَّ شهراً 

القيمة المنخفضة، وبالنسبة لهذه العقود ، يقوم البنك باإلعترا  بمدفوعات اإليجار كمصرو  تشغيلي عل   

زمني الذي  أساس القسط الثابت عل  مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط ال

 .يتم فيه اإلستفادة من المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة
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يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد 

معدل بسهولة ، يقوم  اإليجار، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار ، وإذا تعذر تحديد هذا ال

 .البنك بهستخدام معدل إقتراضه اإلضافي

 

 :تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي

مدفوعات اإليجار الثابتة )متضمنة في جوهرها عل  مدفوعات ثابتة( ، مطروًحا منها حوافز اإليجار   •

 مستحقة القبض ؛

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد عل  مؤشر أو معدل ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل   •

 في تاريخ البدء بالعقد؛ 

 ستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ المبل  المتوقع أن يدفعه الم •

 سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر عل  يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و •

 .دفع ارامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار •

 

 .المالي الموحدة يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز

 

يتم الحقًا قياس التزامات اإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة عل  التزامات اإليجار )باستخدام  

 .طريقة الفائدة الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة

 

 :مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة( كلمايتم إعادة قياس التزامات اإليجار )وإجراء تعديل 

تم تغيير مدة اإليجار أو أن هناك حدث أو تغيير هام في الظرو  التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة   •

خيار الشراء ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزامات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار  

 .المعدلالمعدلة باستخدام معدل الخصم 

 

تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب  •

القيمة المتبقية المضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات 

ت اإليجار بسبب التغيير في سعر  اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم اير متغير )ما لم تتغير مدفوعا

 .الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(

 

يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم   •

طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة   إعادة قياس التزام اإليجار بناًء عل  مدة عقد اإليجار المعدّل عن

 .باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل

 

يتم إستهالك موجودات حق االستخدام عل  مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل )ايهما أقصر(.  

و  ، االستخدام  تكلفة حق  أو  األساسي  األصل  ملكية  ينقل  اإليجار  عقد  كان  يتوقع  إذا  البنك  أن  يعكس  الذي 

 ممارسة خيار الشراء ، فهن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها عل  مدى العمر اإلنتاجي لألصل. 

 .ويبدأ االستهالك في تاريخ بداية عقد اإليجار
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 .كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحد بالصافي  –يتم عرض موجودات حق االستخدام  

 

( لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها  36يطبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 ."وتحسب أي خسائر انخفاض في القيمة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات 

 

يجار وموجودات ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد عل  مؤشر أو معدل في قياس التزامات اإل

حق االستخدام. يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصرو  في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط  

 .الموحدة الربح أو الخسارةالذي يؤدي إل  هذه المدفوعات ويتم تضمينها في "نفقات أخرى" في قائمة 

 

 البنك كمؤجر 

 يقوم البنك بالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته االستثمارية. 

 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يكون البنك فيها مؤجرا كهيجارات تمويل أو تشغيل. في حال كانت شروط عقد  

جار تمويلي ويتم اإليجار تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إل  المستأجر ، يتم تصنيف العقد عل  أنه عقد إي

 تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود اإليجار التشغيلية. 

 

عندما يكون البنك مؤجًرا وسيًطا ، فهو يمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يتم 

إل  أصل حق اال بالرجوع  إيجار تشغيلي  أو عقد  تمويل  أنه  الباطن عل   ستخدام  تصنيف عقد اإليجار من 

 الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي. 

 

الثابت عل  مدى فترة عقد   القسط  التشغيلية عل  أساس  التأجير من عقود اإليجار  بهيرادات  يتم االعترا  

اإليجار ذي الصلة. تضا  التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إل  

 لألصل المؤجر ويتم االعترا  بها عل  أساس القسط الثابت عل  مدى فترة اإليجار. القيمة الدفترية 

 

يتم االعترا  بالمبال  المستحقة عل  المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبل  صافي  

اسبية لتعكس  استثمار الشركة في عقود اإليجار. يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المح

 معدل عائد دوري ثابت عل  صافي استثمار البنك القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. 

 

عندما يتضمن العقد مكونات تأجير ومكونات اخرى اير التأجير ، يطبق البنك المعيار الدولي إلعداد التقارير  

 ب العقد لكل مكون. إستالمها بموج سيتم( لتوزيع المبال  المستلمة او التي 15المالية رقم )
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 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة - 3

 :معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية  -أ 

للفترات   المفعول  أصبحت سارية  والتي  التالية  والمعدلة  الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  اتبـاع  تـم 

في اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ، والتي لم    2021المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  

تؤثر بشكل جوهري عل  المبال  واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة أوالسنوات السابقة،  

 يـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة .علماً بأنه قد يكون لها تأثير عل  المعالجــة المحاسب 

 

 إصالح معيار سعر الفائدة المعياري 

الفائدة )تعديالت عل    المرحلة األول  إلصالح معيار سعر  المجموعة تعديالت  السابقة ، طبقت  السنة  في 

((.  7رير المالية ) ( والمعيار الدولي للتقا39( ومعيار المحاسبة الدولي )9المعيار الدولي للتقارير المالية )

تعال  هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوط المحددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط للتحوطات المتأثرة  

 .خالل فترة عدم التيقن السابقة يتم تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصالح معيار معدل الفائدة

 

المرحلة الثانية إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت عل  المعايير طبقت المجموعة في السنة الحالية تعديالت  

للتقارير المالية ) المالية )39( ومعيار المحاسبة الدولي )9الدولية  للتقارير  ( والمعيار 7( والمعيار الدولي 

يمّكن المجموعة  (. إن تطبيق هذه التعديالت 16( والمعيار الدولي للتقارير المالية ) 4الدولي للتقارير المالية )

)يشار إليها   ألسعار الفائدة المعيارية البديلة   (IBOR) من عكس آثار االنتقال من سعر االقتراض بين البنوك

"( دون التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات   (RFRأيًضا باسم "المعدالت الخالية من المخاطر )

 . القوائم المالية الموحدةمفيدة لمستخدمي 

 

( لعالقات التحوط  7تقدم التعديالت أيًضا متطلبات إفصاح جديدة عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .(9تقارير المالية )التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت عل  المعيار الدولي لل

 

بتحديد األدوات المالية التي من الممكن ان تتأثر نتيجة لتعديل سعر الفائدة   2021قامت المجموعة خالل العام  

المرجعي كما قامت بهجراء التعديالت االزمة عل  األنظمة البنكية وعمل ورشات توعية للعمالء والموظفين  

 .فيما يخص تعديل سعر الفائدة المرجعي

 

نتيجة لتطبيق المرحلة الثانية من اإلصالحات المعيارية ستقوم المجموعة بتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية 

التعاقدية عندما يكون التغيير ضروريا بهعتباره نتيجة مباشرة إلحالل معدل سعر الفائدة المرجعي وعندما  

ئاً إقتصادياً لألساس السابق )أي األساس الذي يسبق  يكون األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية مكاف

 . )التعديل مباشرةً 

 

إن إستراتيجية إدارة المخاطر للمجموعة فيما يخص تحوطات القيمة العادلة ستبق  كما هي عليه اآلن علما  

 .بأن أثر التعديالت عليها اير جوهري

 

في القوائم الماليـــة الموحدة ألي من تعديالت    لم يكن هنالك أي أثر جوهري عل  المبال  واالفصاحات الواردة

 المرحلة األول  والمرحلة الثانية  
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بكوفيد   المتعلقة  اإليجار  بعد    19امتيازات  الدولي إلعداد   -  2021حزيران    30لما  المعيار  تعديل على 

 16التقارير المالية رقم 

)تعديل عل  المعيار الدولي إلعداد    19قة بكوفيد  في العام السابق ، اعتمدت المجموعة امتيازات اإليجار المتعل

( التي قدمت إعفاًء عمليًا للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت 16التقارير المالية رقم  

. كانت  16، من خالل تقديم وسيلة عملية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    19كنتيجة مباشرة لكوفيد  

وسيلة العملية متاحة المتيازات اإليجار بحيث أن اي أثر تخفيض في مدفوعات اإليجار بشأنها يؤثر هذه ال

 .أو قبل ذلك التاريخ 2021حزيران   30المدفوعات المستحقة أصالً في 

 

  2021حزيران    30لما بعد    19، أصدر مجلس المعايير امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد    2021في آذار  

( الذي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق تخفيض 16ل  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )تعديل ع

 .2022حزيران  30مدفوعات اإليجار المستحقة أصالً في أو قبل 

 

يعد تعدياًل    19تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد  

لعقد اإليجار. يجب عل  المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار إحتساب أي تغيير في مدفوعات اإليجار النات  عن  

كما لو أن التغيير   16والذي يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  19امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد  

 لم يكن تعدياًل لعقد اإليجار. 

 

وفقط إذا تم استيفاء 19ية فقط عل  امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لكوفيد  تنطبق الوسيلة العمل

 جميع الشروط التالية: 

يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إل  تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إل  حد كبير نفس أو أقل  •

 من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة 

حزيران   30مدفوعات اإليجار يؤثر فقط عل  المدفوعات المستحقة أصالً في أو قبل  أي تخفيض في   •

حزيران    30)امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إل  تخفيض مدفوعات اإليجار في أو قبل    2022

 ( 2022حزيران  30وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إل  ما بعد  2022

 شروط وأحكام عقد اإليجار ال يوجد تغيير جوهري عل   •

 

لم يكن هنالك أي تأثير جوهري عل  اإلفصاحات أو عل  المبال  المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة حيث 

 لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار متأثرة بالتعديل. 
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 معايير صادرة وغير سارية المفعول  -ب 

القوائم المالية الموحدة، لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية التالية  كما في تاريخ الموافقة عل  هذه  

 الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها اير سارية المفعول بعد: 

 

 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

  2020)بما في ذلك تعديالت حزيران    ( عقود التأمين17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 (( 17على المعيار الدولي للتقارير المالية )

( مبادئ االعترا  بعقود التأمين وقياسها وعرضها  17يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية )

 .( عقود التأمين4واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

( نموذًجا عاًما ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات 17الدولي للتقارير المالية )يحدد المعيار 

المشاركة المباشرة ، الموصو  عل  أنه نه  الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا 

تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نه  تخصيص 

 .األقساط

 

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبل  والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات 

النقدية المستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في 

 .السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق

 

تعديالت    2020في حزيران   المجلس  )، أصدر  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  (  17عل  

لمعالجة المخاو  وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية 

(17( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  األولي  التطبيق  تاريخ  التعديالت  تؤجل   .)17  )

السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني    )متضمنًا التعديالت( إل  فترات إعداد التقارير

. وفي الوقت نفسه ، أصدر المجلس تمديدًا لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي 2023

((  4( )تعديالت عل  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )9إلعداد التقارير المالية رقم ) 

والمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    التي تمدد تاريخ انتهاء اإلعفاء الثابت 

إل  فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول   4في المعيار الدولي للتقارير المالية    9

 .2023كانون الثاني  

 

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة إعداد التقارير السنوية 

تطبق فيها المنشأة المعيار للمرة األول ، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق التي  

 مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

 

يتم تطبيق التعديالت بأثر  

السنوية   للفترات  رجعي 

بعد أول  أو  تبدأ في  التي 

، ما   2023كانون الثاني  

لم يكن ذلك اير عملي ، 

  وفي هذه الحالة يتم تطبيق 

الرجعي   األثر  نه  

القيمة  نه   أو  المعدل 

 العادلة. 
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 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

  (: 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 .الزميلة أو مشروعه المشتركبيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته 

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  عل   أجريت  التي  التعديالت  الدولي 10إن  المعيار  وعل    )

( تعال  الحاالت التي يكون فيها بيع أو المساهمة بأصول بين المستثمر  28للتقارير المالية رقم )

أن األرباح أو الخسائر  وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. تنص التعديالت تحديداً عل   

الناتجة عن فقدان السيطرة عل  الشركة التابعة التي ال تنطوي عل  نشاط تجاري في معاملة 

حقوق   طريقة  باستخدام  محاسبياً  معالجتها  يتم  والتي  مشترك  مشروع  أو  زميلة  شركة  مع 

حصص  حدود  في  فقط  األم  الشركة  خسارة  أو  ربح  ضمن  بها  اإلعترا   يتم  الملكية، 

ستثمرين من اير ذوي العالقة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل، فهن الم

األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس اإلستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة 

)والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق  

م اإلعترا  بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط في حدود حصص الملكية( يت 

 .المستثمرين من اير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك الجديد 

 

السريان   تاريخ  يُحدد  لم 

بالتطبيق    .بعد  يُسمح 

 المبكر.

 تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة   -(  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  عل   أجريت  التي  التعديالت  عرض 1إن  عل   فقط  تؤثر   )

في   الموحدةااللتزامات  المالي  المركز  أو   قائمة  قيمة  وليس عل   متداولة  أو اير  كمتداولة 

المعلومات التي تم اإلفصاح    توقيت االعترا  بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو مصاريف، أو

 .عنها حول تلك البنود 

 

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو اير متداولة يستند إل  الحقوق القائمة  

المنشأة   كانت  إذا  ما  حول  بالتوقعات  يتأثر  ال  التصنيف  أن  وتحدد  التقرير،  فترة  نهاية  في 

تم االلتزام  ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام ، كم ا توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا 

بالتعهدات في نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريفًا لـ "التسوية" لتوضح أنها تشير إل  تحويل النقد  

 أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إل  الطر  المقابل .

 

بأثر   التعديالت  تُطبق 

الفترات   عل   رجعي 

التي  أو    السنوية  في  تبدأ 

الثاني   كانون  أول  بعد 

السماح    2023 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.

 مرجع إلطار المفاهيم  – ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

ث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  ( بحيث يشير إل  اإلطار المفاهيمي  3تُحدِّّ

. كما أنها تضيف إل  المعيار الدولي للتقارير المالية    1989نة  بدالً من إطار س 2018لسنة  

( ،  37( متطلبًا يتعلق بااللتزامات المحددة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )3رقم )

( لتحديد ما إذا كان هناك  37وهو أن تطبق المنشأة المستحوذة معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

اذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن التزام قائم في تاريخ االستحو

( رقم  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير  المنشأة 21نطاق  تُطبق  الرسوم،   :  )

( لتحديد ما إذا كان الحدث 21المستحوذة تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )

 . الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ  الملزم الذي نت  عنه التزام بسداد 

 

بالموجودات  تعتر   ال  المستحوذة  المنشأة  بأن  صريًحا  بيانًا  التعديالت  تضيف  وأخيراً، 

 المحتملة المستحوذ عليها في اندماج األعمال. 

 

 

 

 

 

التي   التعديالت  تسري 

عمليات   عل   أُجريت 

التي   األعمال  اندماج 

يكون لها تاريخ استحواذ  

الفترة  في   بداية  بعد  أو 

تبدأ   التي  األول   السنوية 

كانون   أول  بعد  أو  في 

يُسمح  2022الثاني    .

إذا  المبكر  بالتطبيق 

كافة   المنشأة  طبقت 

األخرى   المراجع 

 المحدثة.
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 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

المتحصالت   -( الممتلكات واآلالت والمعدات  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 قبل االستخدام المقصود. 

ال تسمح التعديالت بخصم أي عائدات ناتجة من بيع األصنا  التي تم إنتاجها قبل أن يصبح  

واآلالت   الممتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  لالستخدام  متاًحا  األصل  أي هذا  والمعدات، 

العائدات المحققة أثناء إحضار األصل إل  الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال  

بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ، تعتر  المنشأة بعائدات تلك المبيعات إل  جانب 

ا لبنود وفقا لمعيار التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة. وتقيس المنشأة تكلفة هذه 

 "المخزون".( 2المحاسبة الدولي رقم ) 

 

توضح التعديالت أيضا معن  "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم". ويحدد معيار 

( الدولي  يمكن  16المحاسبة  والمادي لألصل  الفني  األداء  كان  إذا  لما  تقييم  أنه  عل   ذلك   )

 . مات أو تأجيرها لآلخرين أو ألاراض إداريةاستخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخد 

 

وإذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل ، ينبغي أن تفصح القوائم المالية  

عن قيمة العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة وليست 

د )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة في إحدى مخرجات األنشطة االعتيادية للمنشأة، وأي بن

 . قائمة الدخل الشامل

 

تم   التي  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  عل   فقط  ولكن  رجعي،  بأثر  التعديالت  تطبق 

إحضارها إل  الموقع والحالة التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها 

رة األول  المعروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها المنشأة  اإلدارة في أو بعد بداية الفت 

 . التعديالت للمرة األول 

 

ينبغي عل  المنشأة االعترا  باألثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل عل  الرصيد 

ية االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم( في بدا

 .تلك الفترة األول  المعروضة

 

الثاني   كانون  أول 

السماح 2022 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.

 تكلفة الوفاء بالعقد -العقود المثقلة  - 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

تنص التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". تتكون  

المثال  العقد )عل  سبيل  بهذا  للوفاء  التكاليف اإلضافية  بالعقد من  المتعلقة مباشرة  التكاليف 

العمالة المباشرة أو المواد المباشرة( وتوزيع التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقد 

والمعدات   واآلالت  الممتلكات  بنود  ألحد  االستهالك  مصاريف  توزيع  المثال  سبيل  )عل  

 المستخدمة في الوفاء العقد(.

 

تطبق التعديالت عل  العقود التي لم تفِّ المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما في بداية فترة التقرير  

السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األول . ال يتم تعديل أرقام المقارنة. وبدالً من  

التراكمي لتطبيق التعديالت مبدئيًا كتعديل للرصيد ذلك ، يتعين عل  المنشأة االعترا  باألثر  

االفتتاحي لألرباح المدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم، في تاريخ 

 التطبيق األولي.

 

 

 

 

 

الثاني   كانون  أول 

السماح 2022 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.
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 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

  2020- 2018المالية التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة   -(  1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
يقدم التعديل إعفاًء إضافيًا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها  

المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن اآلن للشركة األم فيما يتعلق بالمحاسبة عن فروق الترجمة  

)د.   الفقرة  في  عليه  المنصوص  اإلعفاء  تستخدم  التي  الدولي   16التابعة  المعيار  أ( ضمن 

( رقم  المالية  العمليات 1للتقارير  لجميع  التراكمية  الترجمة  فروق  قياس  أيًضا  تختار  أن   )

ي القوائم المالية الموحدة للشركة األم ، بناًء عل   األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم إدراجها ف

تاريخ انتقال الشركة األم إل  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ، إذا لم يتم إجراء تعديالت 

التوحيد واآلثار المترتبة عل  اندماج األعمال التي استحوذت الشركة األم من   عل  إجراءات 

يُتاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك خيار مماثل باالستفادة   خاللها عل  الشركة التابعة.

 أ( . 16من اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة )د. 

 

الثاني   كانون  أول 

السماح 2022 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.

 (: األدوات المالية9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
في المئة" لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعترا    10يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "

المنشأة  بين  فقط  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  بتضمين  المنشأة  تقوم  المالي،  بااللتزام 

أو  ( المنشأة  من  سواء  المستلمة  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك  في  بما   ، والمقرض  المقترض( 

ةً عن الغير. يُطبق التعديل بأثر مستقبلي عل  التعديالت والمبادالت التي تحدث المقرض نياب

 في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األول . 

 

   2022أول كانون الثاني  

بالتطبيق   السماح  مع 

 المبكر.

 : عقود اإليجار  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض عن التحسينات عل  أرض مستأجرة . يستبعد 

 

سريان   تاريخ  يوجد  ال 

 محدد

   الزراعة - 41معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ( الدولي رقم  المحاسبة  التعديل متطلب معيار  النقدية  41يلغي  التدفقات  للمنشآت الستبعاد   )

هذا يعمل  العادلة.  القيمة  قياس  عند  معيار    للضرائب  في  العادلة  القيمة  قياس  مواءمة  عل  

(، قياس القيمة  13( مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 41المحاسبة الدولي ) 

ّين من تحديد  العادلة، الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخليًا ومعدالت الخصم وتمكين الُمعدِّ

النقد  التدفقات  سيستخدمون  كانوا  إذا  بعد  ما  أو  الضرائب  خصم  قبل  الخصم  ومعدالت  ية 

 .الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة

 

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه  

 المنشأة بتطبيق التعديل . 

 

   2022أول كانون الثاني  

بالتطبيق   السماح  مع 

 المبكر.

( عرض القوائم المالية وبيان الممارسة للمعايير  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

( المالية  التقارير  إلعداد  النسبية  2الدولية  األحكام  إصدار  السياسات   -(  عن  اإلفصاح 

 المحاسبية 

( الدولي  المحاسبة  معيار  متطلبات  التعديالت  باإلفصاح عن  1تُغير  يتعلق  فيما  السياسات  ( 

الجوهرية" بمصطلح   المحاسبية  السياسة  التعديالت مصطلح "معلومات  تستبدل  المحاسبية. 

"السياسات المحاسبية الهامة". تعتبر معلومات السياسة المحاسبية مهمة إذا كان، عند النظر 

وقع  إليها جنبًا إل  جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالية للمنشأة ، من المت

المالية   للقوائم  األساسيون  المستخدمون  يتخذها  التي  القرارات  عل   تؤثر  أن  معقول  بشكل 

 .لألاراض العامة عل  أساس تلك القوائم المالية

 

   2023كانون الثاني  أول  

بالتطبيق   السماح  مع 

بأثر   تطبيقه  ويتم  المبكر 

 رجعي.

 

بيان   تعديالت  تحتوي  ال 

( عل   2الممارسة   )

إلعداد  الدولية  المعايير 

عل    المالية  التقارير 

تاريخ سريان أو متطلبات  

 انتقالية. 
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( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الداعمة  الفقرات  تعديل  تم  معلومات 1كما  أن  لتوضيح   )

لمادية أو األحداث أو الظرو  األخرى اير  السياسة المحاسبية التي تتعلق بالمعامالت اير ا

مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها. قد تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية بسبب طبيعة 

المعامالت ذات الصلة أو األحداث أو الظرو  األخرى ، حت  لو كانت المبال  اير جوهرية. 

لمعامالت المادية أو األحداث أو ومع ذلك ، ليست كل معلومات السياسة المحاسبية المتعلقة با

 .الظرو  األخرى هي جوهرية بحد ذاتها

 

النسبية   األهمية  تطبيق "عملية  وإثبات  لشرح  وأمثلة  إرشادات  أيًضا  المعايير  وضع مجلس 

( الخاص بالمعايير الدولية إلعداد 2المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بيان الممارسة ) 

 التقارير المالية.

 

ات في التقديرات  السياسات المحاسبية، والتغيير  –(  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

 تعريف التقديرات المحاسبية  -المحاسبية واألخطاء 

المحاسبية.  التقديرات  في  التغيير  بتعريف  المحاسبية  التقديرات  تعريف  التعديالت  تستبدل 

بموجب التعريف الجديد ، فهن التقديرات المحاسبية هي "المبال  النقدية في القوائم المالية التي  

 ."القياستخضع لعدم التأكد من 

 

تم حذ  تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك ، احتفظ المجلس بمفهوم التغييرات 

 :في التقديرات المحاسبية في المعيار مع التوضيحات التالية

جديدة  • تطورات  أو  جديدة  معلومات  عن  النات   المحاسبي  التقدير  في  التغيير  يعتبر  ال 

 تصحيًحا لخطأ. 

التقدير إن   • لتطوير  المستخدم  القياس  أسلوب  أو  المدخالت  أحد  في  التغيير  تأثيرات 

ناتجة عن تصحيح أخطاء  المحاسبي هي تغييرات في التقديرات المحاسبية إذا لم تكن 

 الفترة السابقة 

( ،  8( إل  اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي )5و 4أضا  المجلس مثالين ) 

للمعي )مثال  المصاحب  واحداً  مثاالً  المجلس  حذ   في ضوء  3ار.  ارتباكاً  يسبب  قد  ألنه   )

 التعديالت.

 

الثاني   كانون  أول 

السماح 2023 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.

الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول    - ( الضرائب  12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

 وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

عديالت استثناًء آخر من اإلعفاء من االعترا  األولي. بموجب التعديالت ، ال تطبق  تقدم الت

المنشأة إعفاء االعترا  األولي للمعامالت التي تؤدي إل  فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة  

 .للضريبة وقابلة للخصم

 

للضري الخاضعة  المؤقتة  الفروق  تنشأ  قد   ، به  المعمول  الضرائب  قانون  عل   بة اعتمادًا 

والمقتطعة عند االعترا  األولي بأصل وإلتزام في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر  

عند   هذا  ينشأ  قد   ، المثال  سبيل  عل   للضريبة.  الخاضع  الربح  أو  المحاسبي  الربح  عل  

الدولي  المعيار  بتطبيق  األصل  استخدام  من حق  يقابله  وما  اإليجار  عقد  بالتزام  االعترا  

 .في تاريخ بدء عقد اإليجار 16قارير المالية رقم  إلعداد الت

 

 

 

الثاني   كانون  أول 

السماح 2023 مع   ،

 بالتطبيق المبكر.
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 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  عل   التعديالت  االعترا   12بعد  المنشأة  عل   يتعين   ،  )

بالموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة ذات الصلة ، مع إدراج أي أصل ضريبي مؤجل 

 .(12المحاسبة الدولي رقم ) يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار 

 

( الذي يوضح كيفية  12يضيف المجلس أيًضا مثاالً توضيحيًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .تطبيق التعديالت 

 

بداية أول فترة مقارنة معروضة.   تنطبق التعديالت عل  المعامالت التي تحدث في أو بعد 

 :ر  المنشأة بما يليباإلضافة إل  ذلك، في بداية أقرب فترة مقارنة ، تعت

خاضع   • ربح  توفر  المحتمل  من  فيه  يكون  الذي  الحد  )إل   مؤجلة  موجودات ضريبية 

للضريبة يمكن في مقابله استخدام الفرق المؤقت القابل للخصم( والتزام ضريبي مؤجل 

 :لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي 

 ودات والتزامات اإليجار حق استخدام الموج   -

إيقا  التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبال  المقابلة المعتر  بها كجزء  -

 من تكلفة األصل ذي الصلة 

األثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو  •

 في ذلك التاريخ.  أي مكون آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء(

 

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما 

اليكون لها أي تأثير جوهري  تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد  

 عل  القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي . 

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 4

باجتهادات وتقديرات ان اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام  

وافتراضات تؤثر في مبال  الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة.  

والخسائر  عام  بشكل  والمخصصات  والمصاريف  االيرادات  في  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  ان  كما 

لعادلة التي تظهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن  اإلئتمانية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة ا

حقوق المساهمين . وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبال  التدفقات  

النقدية المستقبلية وأوقاتها. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة عل  فرضيات وعوامل متعددة لها درجات 

ة من التقدير وعدم التيقن وان النتائ  الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن  متفاوت

 أوضاع وظرو  تلك التقديرات في المستقبل.
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يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة  
حدث فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر عل  هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في  المالية التي 

التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر 
ضمن القوائم المالية  التي تم اتباعها تقديرات الن فه ناد في اعتقا عل  الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية.
 الموحدة معقولة ومفصلة عل  النحو التالي: 

 
 للبنكفي تطبيق السياسات المحاسبية  هامةأحكام 

التي استخدمتها اإلدارة ها أدناه( ،  نع  مفصحتلك التي تنطوي عل  تقديرات )وال  ايرة ،  هامفيما يلي األحكام ال
تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير األكثر أهمية عل  المبال  المعتر  بها في القوائم في عملية  

 المالية الموحدة: 
 

 تقييم نموذج األعمال 
المبل   عل   والفائدة  األصلي  المبل   مدفوعات  اختبار  نتائ   علی  المالية  الموجودات  وقياس  تصنيف  يعتمد 

ج األعمال. يحدد البنك نموذج األعمال عل  مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات  األصلي القائم واختبار نموذ 
الموجودات المالية معًا لتحقيق هد  أعمال معين. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات 

ال أداء  تؤثر عل   التي  والمخاطر  أدائها،  وقياس  الموجودات  أداء  تقييم  كيفية  ذلك  في  بما  موجودات الصلة 
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة   البنكوكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب  

أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا  
من التقييم المتواصل للمجموعة    جزءً كانت األسباب متفقة مع الهد  من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة  

ا إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا ، وإذا كان من  حول م
تلك   تغييًرا مستقبليًا لتصنيف  إدخال  يتم  وبالتالي  نموذج األعمال  تغيير في  إذا كان هناك  المناسب ما  اير 

 الموجودات.
 
 هامة في مخاطر االئتمان الزيادة ال

الخس قياس  )يتم  لمدة  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  يعادل  كمخصص  المتوقعة  االئتمانية  شهراً 12ارة   )
لموجودات المرحلة األول  ، أو الخسارة االئتمانية عل  مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية  

ن بشكل كبير منذ االعترا   أو المرحلة الثالثة. ينتقل األصل إل  المرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتما 
( رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  يحدد  ال  مخاطر  9المبدئي.  في  كبيرة  زيادة  يشكل  الذي  ما   )

االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ، يأخذ البنك في  
 إدارةية المستبقبلية المعقولة والمدعومة. ان التقديرات والمستخدمة من قبل  االعتبار المعلومات الكمية والنوع 

اإلئتمان مخاطر  في  المهم  بالتغير  المتعلقة  الثالث  البنك  المراحل  التصنيف ضمن  تغير  ال   تؤدي   والتي 
 حول القوائم المالية الموحدة .  ت ا( موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح3و   2و  1)

 
 إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة 

عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة عل  أساس جماعي ، يتم تجميع األدوات المالية عل  أساس خصائص  
ات، تاريخ االعترا  األولي ،  المخاطر المشتركة )مثل نوع األداة ، درجة مخاطر االئتمان ، نوع الضمان

الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق ، الصناعة، الموقع الجغرافي للمقترض، الخ(. يراقب البنك مدى مالءمة 
خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه 

، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينت  عن  في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان
ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إل  محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان 

 المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.
 

 إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
ات بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  يعد إعادة تقسيم المحافظ والحرك

)أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة( وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتراوح  
قياسها عل   ( شهًرا إل  آخر ، أو العكس ، ولكنها قد تحدث أيًضا ضمن المحافظ التي يستمر  12مدتها بين )

( شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر  12نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة )
 االئتمانية المتوقعة نظًرا الختال  مخاطر االئتمان من المحافظ .
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 النماذج واالفتراضات المستخدمة 
عادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة  يستخدم البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة ال

. يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل  ات حول القوائم المالية الموحدةوالموضحة في االيضاح  االئتمان المتوقعة
النماذج ، والتي   تلك  المستخدمة في  االفتراضات  لتحديد  الموجودات وكذلك  المالئمة لكل نوع من  النماذج 

 افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان. تتضمن 
 
 تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية:  أ(

إما كأصل مالي أو   األولييصنف البنك األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعترا   
إلتزام مالي أو كأدة ملكية وفقًا لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية  

 في القوائم المالية الموحدة لجوهرها وليس لشكلها القانوني.
 

، إن أمكن وكان  ويحدد البنك التصنيف عند االعترا  المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد  
 مناسبًا ، في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحد.

 
وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة  
العادلة ألاراض إعداد التقاريـر المالية. ويستعين البنك عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو  

، يجري  1ت ببيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى  المطلوبا
المقيميين   مع  وثيق  بتعاون  البنك  ويعمل  مهنيًا.  مؤهلين  مستقلين  بمقيميين  باالستعانة  التقييمات  البنك 

 دلة.المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة عل  نموذج تقدير القيمة العا 
 
 قياس القيمة العادلة:  ب(

في حال تعذر الحصول من األسواق النشطة عل  القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد ، يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات 

ية. ويتم التحصل عل  البيانات المدخلة لتلك النماذج من بيانات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج حساب 
السوق ، إن أمكن. وفي اياب تلك البيانات السوقية ، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام.  
وتتضمن تلك األحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم  

أط مدى  المدعمة  ذات  المالية  األوراق  بشأن  السداد  في  التعثر  ونسب  المسبقة  الدفعات  ونسب  ول 
القيمة   لتحديد  مناسبة  إختيارها هي  تم  التي  المستخدمة  التقييم  تقنيات  أن  اإلدارة  وتعتقد  بالموجودات. 

 العادلة لألدوات المالية. 
 
 األدوات المالية المشتقة:  ج(

لعادلة لألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إل  يتم الحصول بشكل عام عل  القيم ا
أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعتر  بها إن كان مناسبًا.  
القابلة  السوق  بيانات  تعكس  تقييم  تقنيات  باستخدام  العادلة  القيم  تُحدد  األسعار،  وجود  عدم  حال    وفي 
القابلة  السوق  أسعار  وجود  عند  مماثلة  أدوات  مع  مقارنة  إجراء  التقنيات  تلك  وتتضمن  للمالحظة. 
المستخدمة   األخرى  التقييم  وتقنيات  التسعير  خيار  ونماذج  مخصومة  نقدية  تدفقات  وتحليل  للمالحظة 

التي تأخذها اإلدارة باالعتبار عند  العوامل الرئيسية  تطبيق النموذج   عموماً من متشاركي السوق. إن 
 هي: 

التوقيت المتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية المستقبلية عل  األداة، حيث تخضع تلك التدفقات   •
في  يكون مطلوبًا  قد  اإلدارة  أن حكم  بالرام من  وذلك  األداة  بنود شروط  إل   عام  بشكل  النقدية 

بما يتفق مع الشروط التعاقدية محل شك   الحاالت التي تكون فيها قدرة الطر  المقابل لتسديد األداة
 ؛ و

نسبة خصم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك النسبة بناًء عل  تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعل    •
اإلدارة  تراعي  مقارنة،  أدوات  إل   باإلشارة  األداة  تقييم  التي ال تحمل مخاطر. وعند  النسبة  من 

األداة عل  أساس النظام الذي يتم معه مقارنة المركز القائم. وعند استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف  
الرئيسية، تضع اإلدارة في   للمكونات  العادلة  القيمة  باستخدام  النموذج  تقييم األدوات عل  أساس 
وحالة   العطاءات  فروق  مثل  العوامل  من  عدد  لحساب  تعديالت  إجراء  كذلك ضرورة  اعتبارها 

 محافظ وعدم التأكد بشأن النموذج.االئتمان وتكاليف خدمات ال
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 تحديد مدة عقد اإليجار 

عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظرو  التي تخلق حافًزا اقتصاديًا 

اإلنهاء( فقط  خيار التمديد ، أو عدم خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات  

في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(. تتم مراجعة  

التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظرو  التي تؤثر عل  هذا التقييم والتي تكون ضمن  

 سيطرة المستأجر. 

 

 المؤكدة   المصادر الرئيسية للتقديرات غير

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها 

 التأثير األكثر أهمية عل  المبال  المعتر  بها في القوائم المالية الموحدة: 

 

اع المنتجات / السوق وتحديد  تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنو

 المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو 

إل   تستند  ومدعومة  معقولة  مستقبلية  معلومات  البنك  يستخدم   ، المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  قياس  عند 

 .افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات عل  بعضها البعض 

 

 احتمالية التعثر 

تقديًرا  التعثر  احتمالية  وتعتبر  المتوقعة.  االئتمانية  الخسارة  قياس  في  رئيسيًا  مدخاًل  التعثر  احتمالية  تشكل 

معينة زمنية  فتره  مدى  عل   السداد  عن  التعثر  التاريخية  الحتمالية  البيانات  إحتساب  تشمل  والتي   ،

 بالظرو  المستقبلية. واالفتراضات والتوقعات المتعلقة 

 

 الخسارة بإفتراض التعثر 

تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهو يستند إل  الفرق بين  

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية 

 انات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة. من الضم

 

 قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم البنك ، بيانات السوق المتاحة القابلة 

مات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة ( ، يجري البنك التقيي1للمالحظة. وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى )

 لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

 

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

المستقبلية وأوقاتها  النقدية  التدفقات  لتقدير مبال   البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة  إدارة  يتطلب من 

وتقدير مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعترا  األولي بها ومعلومات  

السياس أهم  ان  المتوقعة.  اإلئتمان  لخسائر  المستقبلية  البنك القياس  إدرة  قبل  من  المستخدمة  والتقديرات  ات 

 حول القوائم المالية الموحدة ت ااإليضاحمفصلة ضمن 

 

 التدني في قيمة العقارات المستملكة 

مقدرين   قبل  من  ومعتمدة  حديثة  تقييمات عقارية  عل   اعتماداً  المستملكة  العقارات  قيمة  في  التدني  قيد  يتم 

 . التدني في قيمة االصل، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوريمعتمدين لغايات احتساب 

  



- 41 - 

 

 

 

 

 

 االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة 

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات اير الملموسة بشكل دوري 

لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا عل  الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار 

 الموحدة للسنة.  الربح أو الخسارةمة االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائ

 

 ضريبة الدخل

يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم  

 احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

 

 مخصص القضايا

واجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار  يتم تكوين مخصص لم

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

 

 الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة

وا الموجودات  بمراجعة  تقدير أي تدني في تقوم االدارة  لغايات  بالكلفة بشكل دوري  التي تظهر  لمطلوبات 

 الموحدة للسنة. الربح أو الخسارةقيمتها ويتم قيد خسارة التدني في قائمة 

 

 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

لمرونة التشغيلية  يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة ا

التمديد واإلنهاء المحتفظ بها  ، إن معظم  من حيث إدارة العقود   بنككل من المن قبل    قابلة للتجديد خيارات 

 والمؤجر. 

 

 خصم مدفوعات اإليجار 

اإلضافي   االقتراض  باستخدام معدل  اإليجار  األحكام  IBR)"  للبنكيتم خصم مدفوعات  اإلدارة  "(. طبقت 

 لتحديد معدل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار. والتقديرات 
 



بالصافي- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 5

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

   110.015.206   165.436.466نقد في الخزينة

:أرصدة لدى بنوك مركزية 

     34.385.870     50.227.537  حسابات جارية وتحت الطلب

     63.918.998     79.135.000   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

   104.658.821   118.710.023   متطلبات االحتياطي النقدي

248.072.560     مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية  202.963.689  

           (17.476)           (14.307)(بنوك مركزية)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

248.058.253ارصدة لدى بنوك مركزية بالصافي  202.946.213  

413.494.719      المجمــوع                 312.961.419  

، (2020 كانون األول 31 دينار كما في 10,635,000) 2021 كانون األول 31 دينار كما في 10,635,000بلغت األرصدة مقيدة السحب مبلغ  - 

.   باالضافة الى رصيد االحتياطي النقدي كما هو مبين اعاله

 .2020 كانون األول 31 و2021 كانون األول 31ال يوجد أرصدة مستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في  - 

، كما ال  (9)ان جميع األرصدة لدى البنك المركزي األردني مصنفة ضمن المرحلة األولى وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 

.2020 كانون األول 31 و2021 كانون األول 31او أرصدة معدومة خالل السنة المنتهية في  (األولى والثانية والثالثة)   يوجد تحويالت بين المراحل 

:إفصاح بتوزيع اجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك 

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

       248.072.560       -                   -                   248.072.560(Caa3)الى  (Ba1)من 

      248.072.560                   -                   -      248.072.560   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

       202.963.689       -                   -                   202.963.689(Caa3)الى  (Ba1)من 

      202.963.689                   -                   -      202.963.689   المجموع
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:فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       202.963.689                           -                           -      202.963.689إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         60.987.962                           -                           -        60.987.962األرصدة الجديدة خالل السنة

        (15.879.091)                           -                           -       (15.879.091)األرصدة المسددة 

      248.072.560                           -                           -     248.072.560    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       191.817.329                           -                           -      191.817.329إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         25.291.783                           -                           -        25.291.783األرصدة الجديدة خالل السنة

        (14.145.423)                           -                           -       (14.145.423)األرصدة المسددة 

      202.963.689                           -                           -     202.963.689    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

                 17.476                           -                           -                17.476الرصيد كما في بداية السنة

                 10.727                           -                           -                10.727األرصدة الجديدة خالل السنة

               (13.896)                           -                           -              (13.896)األرصدة المسددة 

                14.307                           -                           -               14.307    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

                   3.979                           -                           -                  3.979الرصيد كما في بداية السنة

                 29.670                           -                           -                29.670األرصدة الجديدة خالل السنة

               (16.173)                           -                           -              (16.173)األرصدة المسددة 

                17.476                           -                           -               17.476    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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بالصافي- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  - 6

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:بنوك ومؤسسات مصرفية محلية 

            862.998         2.870.179حسابات جارية وتحت الطلب -  

       54.012.296       48.539.000ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل -  

     54.875.294     51.409.179       مجموع المحلية

:بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية 

       70.867.991       59.180.520حسابات جارية وتحت الطلب -  

       29.138.880       10.984.776ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل -  

   100.006.871     70.165.296       مجموع الخارجية

   154.882.165   121.574.475المجموع

             (85.535)             (46.231)(ارصدة بنوك)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة : ينزل

   154.796.630   121.528.244      المجمــوع               

 .2020 كانون األول 31 دينار كما في 71,730,989     

:إفصاح بتوزيع اجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك 

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

       81.134.491       -                        -                        81.134.491(Baa3)الى  (Aaa)من 

       39.086.552       -                        -                        39.086.552(Caa3)الى  (Ba1)من 

         1.353.432                        -                        -         1.353.432(6)الى  (1)من 

   121.574.475                        -                        -   121.574.475   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

     131.097.596     -                        -                        131.097.596(Baa3)الى  (Aaa)من 

       22.150.997       -                        -                        22.150.997(Caa3)الى  (Ba1)من 

         1.633.572                        -                        -         1.633.572(6)الى  (1)من 

   154.882.165                        -                        -   154.882.165   المجموع

 مقابل2021 كانون األول 31 دينار كما في 77.385.789بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد  -  

 .2020 و2021 كانون األول 31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  -  

 كانــــــــــــــــــــــــون األول31
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:فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

      154.882.165                          -                          -      154.882.165الرصيد كما في بداية السنة

        13.927.391                          -                          -       13.927.391األرصدة الجديدة خالل السنة

       (47.235.081)                          -                          -      (47.235.081)األرصدة المستحقة

    121.574.475                          -                          -     121.574.475    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

      158.836.624                          -                          -      158.836.624الرصيد كما في بداية السنة

      146.686.743                          -                          -      146.686.743األرصدة الجديدة خالل السنة

    (150.641.202)                          -                          -     (150.641.202)األرصدة المستحقة

    154.882.165                          -                          -     154.882.165    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

               85.535                          -                          -               85.535الرصيد كما في بداية السنة

               43.840                          -                          -               43.840خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

              (83.144)                          -                          -              (83.144)المسترد من خسارة التدني على األرصدة والمسددة

              46.231                          -                          -               46.231    الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

               51.367                          -                          -               51.367الرصيد كما في بداية السنة

             156.307                          -                          -             156.307خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

            (122.139)                          -                          -            (122.139)المسترد من خسارة التدني على األرصدة والمسددة

              85.535                          -                          -               85.535    الرصيد في نهاية السنة
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بالصافي- ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -  7 

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

:إيداعات تستحق خالل فترة

        31.750.001        33.069.913 أشهر6 أشهر إلى 3أكثر من 

           6.029.926           7.832.565 أشهر9 أشهر إلى 6أكثر من 

                           -        17.368.277 شهر12 أشهر إلى 9أكثر من 

        42.426.500        43.000.000أكثر من سنة

       80.206.427     101.270.755     المجمـــــــوع

             (342.051)             (216.035)(ايداعات بنوك)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  :ينزل

       79.864.376     101.054.720      المجمــوع               

:إفصاح بتوزيع اجمالي االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

72.368.276                           -                            -          72.368.276         (Baa3)الى  (Aaa)من 

28.902.479                           -                            -          28.902.479         (Caa3)الى  (Ba1)من 

101.270.755      -                            -                           101.270.755        المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

52.694.192                           -                            -          52.694.192         (Baa3)الى  (Aaa)من 

27.512.235                           -                            -          27.512.235         (Caa3)الى  (Ba1)من 

80.206.427         -                            -                           80.206.427           المجموع

 -  47  -
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:فيما يلي الحركة على االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        80.206.427                           -                           -         80.206.427الرصيد كما في بداية السنة

        24.448.220                           -                           -         24.448.220االيداعات الجديدة خالل السنة

         (3.383.892)                           -                           -         (3.383.892)االيداعات المستحقة

     101.270.755                          -                          -     101.270.755    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        88.279.090                           -                           -         88.279.090الرصيد كما في بداية السنة

          5.546.992                           -                           -           5.546.992االيداعات الجديدة خالل السنة

       (13.619.655)                           -                           -       (13.619.655)االيداعات المستحقة

       80.206.427                          -                          -       80.206.427    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

              342.051                          -                          -             342.051الرصيد كما في بداية السنة 

                15.942                          -                          -               15.942خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

                 (5.789)                          -                          -                (5.789)المسترد من خسارة التدني على االيداعات والمسددة

             (136.169)                          -                          -             (136.169)التغيرات الناتجة عن تعديالت

             216.035                          -                          -             216.035    الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

              239.076                          -                          -             239.076الرصيد كما في بداية السنة 

                  6.393                          -                          -                 6.393خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

               (11.581)                          -                          -              (11.581)المسترد من خسارة التدني على االيداعات والمسددة

              108.163                          -                          -             108.163التغيرات الناتجة عن تعديالت

             342.051                          -                          -             342.051    الرصيد في نهاية السنة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - 8 

:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

           7.406.964           8.164.615اسهم شركات

8.164.615         7.406.964         

 -  49  -

 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31 



٩ - الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - بالصافي
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

          ٤٣٫٥٢٨٫٧٨٧      ٥٨٫٢٨٤٫١٣٢أسهم متوفر لها أسعار سوقية
            ٦٫١٢٠٫١٩٠        ٧٫٣٠٣٫٧٤٠أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية *

                            -            ٢٠٩٫٢٠٥سندات متوفر لها اسعار سوقية
٤٩٫٦٤٨٫٩٧٧     ٦٥٫٧٩٧٫٠٧٧         

                            -              (٤٫٣٣٦)ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (سندات)
         ٤٩٫٦٤٨٫٩٧٧     ٦٥٫٧٩٢٫٧٤١      المجموع

      (٢٬١٥٢٬٧٣٠ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠). 

 -  قام البنك خالل الفترة بتحرير مخصص التدني المقيد مقابل احدى استثماراته في احدى البلدان المجاورة والبالغ ٤٫١٥٨٫٠٠٠ 

١٠/أ-  موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي
          إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

 -                             ٦٫٠٦٩٫٥٠٣         أذونات خزينة حكومية

٢٫٩١٦٫٣٤٩             ١٤٫٠٠٧٫٤٩٩       سندات خزينة حكومية اجنبية

٢٤٫٤٥٠٫٢٥٢           ٢٢٫٠٣٧٫٠٨٦       سندات واسناد قرض شركات

٢٧٫٣٦٦٫٦٠١          ٤٢٫١١٤٫٠٨٨          مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

٩٫٧٧٠٫٨٠١             ٤٠٫٢٥٧٫١٠٢       اذونات خزينة حكومية
٦٤٠٫٧٨٢٫٣١٥         ٥٨٥٫٩٧٢٫٦٦٧     سندات خزينة حكومية

٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠           ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠       سندات واسناد قرض شركات

٧١٣٫٥٥٣٫١١٦       ٦٩١٫٢٢٩٫٧٦٩        مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية

٧٤٠٫٩١٩٫٧١٧       ٧٣٣٫٣٤٣٫٨٥٧        المجموع

           (١٫١٣٥٫٦١١)          (٩٣٩٫٠٥٨)ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (موجودات مالية بالكلفة المطفأة)
   ٧٣٩٫٧٨٤٫١٠٦       ٧٣٢٫٤٠٤٫٧٩٩

تحليل السندات:
٧٤٠٫٩١٩٫٧١٧         ٧٣٣٫٣٤٣٫٨٥٧     ذات عائد ثابت
٧٤٠٫٩١٩٫٧١٧       ٧٣٣٫٣٤٣٫٨٥٧        المجموع

١٠/ب-  موجودات مالية بالكلفة المطفأة - مرهونة
            إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

٧٣٫١٤١٫٠٠٠           ٧٤٫٢٠٣٫٠٠٠       سندات خزينة حكومية 
     ٧٣٫١٤١٫٠٠٠          ٧٤٫٢٠٣٫٠٠٠

٧٧٫١٧٥٫١٩٥           ٧٧٫٠١٨٫٢٧٨       المطلوبات المالية المرتبطة بها
     ٧٧٫١٧٥٫١٩٥          ٧٧٫٠١٨٫٢٧٨

تم رهن تلك السندات مقابل األموال المقترضة من البنك المركزي االردني مقابل سلف تمويل المشاريع  الصغيرة والمتوسطة والتمويل
الصناعي وسلف تمويل قصيرة األجل واتفاقيات اعادة شراء مع البنك المركزي األردني.

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

-  ٥٠  - 

  -   بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات ٢٬٦٠٣٬٣٣٠ دينار للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ 

    دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ نظرا لتحسن القيمة العادلة والمؤشرات المرتبطة باألستثمار.

 *    يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة وفقاً الحدث معلومات مالية متوفرة للشركة المستثمر بها.



:إفصاح بتوزيع اجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

        596.530.386       -                            -                            596.530.386(Baa3)الى  (Aaa)من 

        124.559.271       -                            -                            124.559.271(Caa3)الى  (Ba1)من 

          86.457.200                            -                            -         86.457.200(6)الى  (1)من 

       807.546.857                            -                            -      807.546.857   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

            1.903.689           -                            -                            1.903.689(Baa3)الى  (Aaa)من 

        726.144.628       -                            -                            726.144.628(Caa3)الى  (Ba1)من 

          86.012.400                            -                            -         86.012.400(6)الى  (1)من 

       814.060.717                            -                            -      814.060.717   المجموع
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:فيما يلي الحركة على الموجوات المالية بالتكلفة المطفأة 

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        814.060.717                            -                            -       814.060.717الرصيد كما في بداية السنة

        202.087.060                            -                            -       202.087.060االستثمارات الجديدة خالل السنة

      (208.600.920)                            -                            -     (208.600.920)االستثمارات المستحقة

      807.546.857                            -                            -     807.546.857    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        750.327.548                            -                            -       750.327.548الرصيد كما في بداية السنة

        158.301.261                            -                            -       158.301.261االستثمارات الجديدة خالل السنة

        (94.568.092)                            -                            -       (94.568.092)االستثمارات المستحقة

      814.060.717                            -                            -     814.060.717    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجوات المالية بالتكلفة المطفأة

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

            1.135.611                            -                            -            1.135.611الرصيد كما في بداية السنة

               365.650                            -                            -               365.650خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

              (160.407)                            -                            -              (160.407)المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

              (401.796)                            -                            -              (401.796)التغيرات الناتجة عن تعديالت

              939.058                            -                            -              939.058    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

               760.286                            -                            -               760.286الرصيد كما في بداية السنة

               461.808                            -                            -               461.808خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

              (288.163)                            -                            -              (288.163)المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

               201.680                            -                            -               201.680التغيرات الناتجة عن تعديالت

           1.135.611                            -                            -           1.135.611    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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بالصافي- تسهيالت ائتمانية مباشرة   - 11 

:        إن تفاصيل هذا البند كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

(التجزئة )االفراد 

           13.865.546           11.352.113حسابات جارية مدينة

         688.937.832         742.776.330*قروض وكمبياالت 

           15.145.311           15.918.091بطاقـات االئتمان

             7.184.597             7.334.987أخرى

         249.897.163         292.037.120القروض العقارية

الشركات الكبرى

           63.466.034           76.804.352حسابات جارية مدينة 

         461.375.204         519.538.033*قروض وكمبياالت 

منشآت صغيرة ومتوسطة

           18.432.092           21.329.174حسابات جارية مدينة 

         166.356.629         190.553.826*قروض وكمبياالت 

         204.171.887         179.626.656الحكومة والقطاع العام 

    1.888.832.295    2.057.270.682     المجمـــــــوع

         (13.082.278)         (10.625.131)فوائد وعوائد معلقة :ينزل

         (81.878.533)         (95.548.696)الخسائر االئتمانية المتوقعة :ينزل

    1.793.871.484    1.951.096.855     صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 

  

.(2020 كانون األول 31٪ كما في 4.61 دينار أي ما نسبته 87,151,326) 2021 كانون األول 31     المباشرة كما في 

.(2020 كانون األول 31     االئتمانية المباشرة كما في 

 دينار أي ما نسبته 97.015.679بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة حسب تعليمات البنك المركزي االردني بعد تنزيل الفوائد المعلقة  -   
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 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

 دينار4,132,557) 2021 كانون األول 31 دينار كما في 3,654,883صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً البالغة  *   

.(2020 كانون األول 31      كما في 

٪ من إجمالي 5.23 دينار أي ما نسبته 107.568.549بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة حسب تعليمات البنك المركزي االردني  -   

٪ من اجمالي التسهيالت 5.79 دينار أي ما نسبته 109,313,840) 2021 كانون األول 31     التسهيالت االئتمانية المباشرة  كما في 

 دينار أي ما 96,423,451) 2021 كانون األول 31 من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة  بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 4.74٪     

.(2020 كانون األول 31٪ من الرصيد كما في 5.14     نسبته 

 ٪ من إجمالي التسهيالت اإلئتمانية  1.25 دينار أي ما نسبته 25,783,194بلغت التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  -  

.(2020 كانون األول 31٪ كما في 2.92 دينار أي ما نسبته 55,167,746) 2021 كانون األول 31     المباشرة كما في 

 ٪ من إجمالي التسهيالت اإلئتمانية  3.87 دينار أي ما نسبته 79,649,701بلغت التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للقطاع العام في فلسطين  -  



:إفصاح الحركة على التسهيالت كما في نهاية السنة 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

    1.888.832.295      116.287.864        82.096.387      164.739.542     848.232.031     677.476.471إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

        547.427.157          6.348.327        25.891.920        48.229.131     224.228.397     242.729.382التسهيالت الجديدة خالل السنة

      (371.422.933)       (14.420.153)       (11.899.484)       (38.139.950)   (134.682.552)   (172.280.794)التسهيالت المسددة

                            -         (8.874.986)       (22.036.026)         (2.617.002)       29.254.976         4.273.038ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -         (8.607.768)        37.608.614        82.991.726      (31.924.917)      (80.067.655)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -        32.115.382       (12.695.413)         (3.450.543)      (14.271.666)        (1.697.760)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                            -                          -                          -                          -                         -                         -التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (7.565.837)         (7.565.837)                          -                          -                         -                         -التسهيالت المعدومة

   2.057.270.682     115.282.829       98.965.998     251.752.904    920.836.269    670.432.682    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

    1.677.399.232        99.176.293        44.161.632      137.059.430     778.154.885     618.846.992إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

        576.106.943          8.697.720        17.329.856        42.563.641     209.859.393     297.656.333التسهيالت الجديدة خالل السنة

      (361.165.491)         (7.218.564)         (8.135.875)       (22.124.370)   (105.482.876)   (218.203.806)التسهيالت المسددة

                            -       (13.344.371)       (19.469.727)       (25.897.610)       29.343.319       29.368.389ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -         (9.173.551)        56.402.893        50.304.134      (51.483.589)      (46.049.887)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -        41.658.726         (8.192.392)       (17.165.683)      (12.159.101)        (4.141.550)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                            -                          -                          -                          -                         -                         -التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (3.508.389)         (3.508.389)                          -                          -                         -                         -التسهيالت المعدومة

   1.888.832.295     116.287.864       82.096.387     164.739.542    848.232.031    677.476.471    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



الحكومةالقروض

المجمـــــــــوع والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرى العقاريةاالفراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار2021 كانون االول 31للسنة المنتهية في 

         81.878.533             684.183        13.186.398        18.537.650          9.136.154       40.334.148الرصيد كما في بداية السنة

         12.443.506             453.756          1.459.085          3.890.962          2.239.975         4.399.728خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (11.598.306)            (232.160)        (3.134.627)        (3.292.064)        (1.116.180)       (3.823.275)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

           7.139.417            (318.696)             890.287          2.967.480             482.557         3.117.789ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               141.806             318.696             678.735        (2.359.700)             344.727         1.159.348ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

          (7.281.223)                         -        (1.569.022)            (607.780)            (827.284)       (4.277.137)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة تغيير- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

           3.965.264          1.670.009            (245.063)        (1.679.000)             896.285         3.323.033      التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         12.527.971                         -          1.162.253          5.809.307             167.044         5.389.367التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (3.831.529)                         -            (128.185)            (962.382)            (323.871)       (2.417.091)التسهيالت المعدومة

               163.257                         -                         -             100.252                        -              63.005تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

        95.548.696         2.575.788      12.299.861      22.404.725      10.999.407     47.268.915    الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون االول 31للسنة المنتهية في 

         67.234.849          3.011.508          9.485.381          9.294.100          6.648.056       38.795.804الرصيد كما في بداية السنة

         15.597.544             302.256          3.170.245          3.158.768          2.434.479         6.531.796خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (5.545.405)            (102.005)        (1.857.983)        (1.511.048)            (628.716)       (1.445.653)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

           7.855.426                 4.111             262.069          1.023.097             862.710         5.703.439ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

           3.024.819          1.544.104               85.470            (602.141)             327.479         1.669.907ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

        (10.880.245)        (1.548.215)            (347.539)            (420.956)        (1.190.189)       (7.373.346)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة تغيير- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

           7.073.945        (1.382.754)          2.435.990          5.532.326             955.034           (466.651)      التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

               420.447        (1.144.822)            (157.600)          1.835.071            (291.971)            179.769التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (3.431.276)                         -              (10.760)                         -              (24.787)       (3.395.729)التسهيالت المعدومة

               528.429                         -             121.125             228.433               44.059            134.812تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

        81.878.533            684.183      13.186.398      18.537.650         9.136.154     40.334.148    الرصيد في نهاية السنة

:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة - 

الشــــــركــــــــــــات

  - 56-  



المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

        13.082.278        12.943.410               51.269               27.700               59.899                        -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

          1.915.181          1.913.368                    903                         -                    910                        -الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

            (638.020)            (383.830)              (64.021)              (56.130)            (102.799)             (31.240)الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

                         -              (84.024)                   (194)                      77               53.115              31.026ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -            (136.773)               80.591               56.053                     (85)                   214ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -               66.134              (43.638)              (27.700)                 5.204                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على الفوائد المعلقة 

                         -            (154.663)               36.759               28.430               58.234              31.240   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

        (3.734.308)        (3.734.308)                         -                         -                         -                        -الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

      10.625.131      10.583.977              24.910                         -              16.244                        -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

        11.088.805        11.022.019               22.351               24.088               20.347                        -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

          2.987.876          2.876.568               52.765               19.227               39.257                     59الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

            (917.291)            (461.288)              (87.929)            (231.318)            (136.092)                  (664)الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

                         -            (135.835)                (1.670)                         -             136.900                   605ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -            (297.921)               66.948             231.318                   (345)                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -               16.979                (1.196)              (15.615)                   (168)                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على الفوائد المعلقة 

                         -            (416.777)               64.082             215.703             136.387                   605   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

              (77.112)              (77.112)                         -                         -                         -                        -الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

      13.082.278      12.943.410              51.269              27.700              59.899                        -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى
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الفوائد المعلقة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة



الحكومة

اإلجمالي والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرى القروض العقاريةاالفراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

2021 كانون االول 31للسنة المنتهية في 

        13.082.278                         -          2.179.538          7.949.234             621.534         2.331.972الرصيد في بداية السنة

          1.915.181                         -             261.138             843.555             279.978            530.510الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

            (638.020)                         -            (110.468)            (145.478)            (102.619)           (279.455)الفوائد المعلقة المحولة لاليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

               89.475                         -               27.681                 4.763               12.992              44.039ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               65.189                         -                (2.859)               33.757                 2.180              32.111ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

            (154.664)                         -              (24.822)              (38.520)              (15.172)             (76.150)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على الفوائد المعلقة 

                         -                         -                         -                         -                         -                        -   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

        (3.734.308)                         -                (3.664)        (3.675.986)              (17.571)             (37.087)  الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

      10.625.131                         -         2.326.544         4.971.325            781.322        2.545.940    الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون االول 31للسنة المنتهية في 

        11.088.805             199.155          1.722.329          6.606.420             411.444         2.149.457الرصيد في بداية السنة

          2.987.876                         -             757.766          1.458.881             258.208            513.021الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

            (917.291)            (199.155)            (300.338)            (116.067)              (46.239)           (255.492)الفوائد المعلقة المحولة لاليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

             136.993                         -                    618                         -               11.565            124.810ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

             279.785             199.155               41.375              (24.075)               23.377              39.953ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

            (416.778)            (199.155)              (41.993)               24.075              (34.942)           (164.763)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على الفوائد المعلقة 

                         -                         -                         -                         -                         -                        -   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

              (77.112)                         -                   (219)                         -                (1.879)             (75.014)  الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

      13.082.278                         -         2.179.538         7.949.234            621.534        2.331.972    الرصيد في نهاية السنة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة 

الشــــــركــــــــــــات

  - 58-  



:كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي االردني  (9)فيما يلي التعرضات االئتمانية وفق للمعيار الدولي للتقارير المالية 

2021 كانون األول 31كما في 

إجمالــــــي

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

فوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

          2.545.940        47.268.915               777.381.521          2.527.456        39.215.696        45.683.998                  2.282         2.290.321       54.041.125               16.202         5.762.898              677.656.398لألفراد

             781.322        10.999.407               292.037.120             758.652          5.741.024        15.789.381                22.628         2.111.231       44.313.910                      42         3.147.152              231.933.829القروض العقارية

          4.971.325        22.404.725               596.342.385          4.971.325        17.400.863        30.588.668                      -         3.348.290     128.898.145                     -         1.655.572              436.855.572الشركات الكبرى

          2.326.544        12.299.861               211.883.000          2.326.544        10.544.254        23.220.782                      -         1.019.068       46.520.672                     -            736.539              142.141.546المنشآت الصغيرة والمتوسطة

                      -          2.575.788               179.626.656                      -                      -                      -                      -         2.132.025       76.945.050                     -            443.763              102.681.606للحكومة والقطاع العام

1.591.268.951         11.745.924      16.244              350.718.902    10.900.935      24.910               115.282.829     72.901.837       10.583.977       2.057.270.682          95.548.696       10.625.131       

2020 كانون األول 31كما في 

إجمالــــــي

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

إجمالــــــيفوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

الخسائر االئتمانية

فوائــــد معلقــــةالمتوقعــــــــــــة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

          2.331.972        40.334.148               725.133.286          2.272.261        32.017.718        40.015.268                  1.835         1.626.590       5787648.957.926         6.689.840              636.160.092لألفراد

             621.534          9.136.154               249.897.163             570.077          5.169.451        13.535.778                49.434         1.207.376       32.439.800                 2.023         2.759.327              203.921.585القروض العقارية

          7.949.234        18.537.650               524.841.238          7.949.234        13.706.871        37.585.709                      -         4.372.730     112.154.586                     -            458.049              375.100.943الشركات الكبرى

          2.179.538        13.186.398               184.788.721          2.151.838        10.874.325        25.151.109                27.700         1.965.379       47.987.288                     -            346.694              111.650.324المنشآت الصغيرة والمتوسطة

                      -             684.183               204.171.887                      -                      -                      -                      -            167.859         5.296.329                     -            516.324              198.875.558للحكومة والقطاع العام

1.525.708.502         10.770.234      59.899              246.835.929    9.339.934        78.969               116.287.864     61.768.365       12.943.410       1.888.832.295          81.878.533       13.082.278       

كمـــــــــــــا تــــــــــــم اعــــــــــتماده مــــــــــــن قـــــــــــــبل الـــــــــــــــبنك الـــــــــــمركـــــــــــزي االردنــــــــــــــــــــــــي (9)حسب المعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر الماليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم 

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــةالمرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــةالمرحلـــــــــة األولــــــــــــــــــــــــى
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كمـــــــــــــا تــــــــــــم اعــــــــــتماده مــــــــــــن قـــــــــــــبل الـــــــــــــــبنك الـــــــــــمركـــــــــــزي االردنــــــــــــــــــــــــي (9)حسب المعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر الماليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم 

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــةالمرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــةالمرحلـــــــــة األولــــــــــــــــــــــــى



:إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرى

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

   542.829.031       1.245.278   104.728.181   436.855.572(6)الى  (1)من 

(7)-                  24.169.964     2.331.740       26.501.704     

     27.011.650     27.011.650                   -                  -(10)الى  (8)من 

  596.342.385    30.588.668  128.898.145  436.855.572   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

   449.370.426                   -     74.269.483   375.100.943(6)الى  (1)من 

(7)-                  37.885.103     -                   37.885.103     

     37.585.709     37.585.709                   -                  -(10)الى  (8)من 

  524.841.238    37.585.709  112.154.586  375.100.943   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت للشركات الكبرى كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

   524.841.238     37.585.709   112.154.586   375.100.943إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

   191.829.499       1.254.905     33.348.035   157.226.559التسهيالت الجديدة خالل السنة

  (115.689.983)      (4.248.647)    (16.911.928)    (94.529.408)التسهيالت المسددة

                       -         (368.118)    (48.774.432)     49.142.550ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -         (794.652)     50.613.393    (49.818.741)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -       1.797.840      (1.531.509)         (266.331)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

      (4.638.369)      (4.638.369)                       -                      -التسهيالت المعدومة

  596.342.385    30.588.668  128.898.145  436.855.572    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

   459.035.411     23.717.373   100.820.405   334.497.633إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

   170.711.594       2.821.154     23.854.730   144.035.710التسهيالت الجديدة خالل السنة

  (104.905.767)      (1.373.662)    (13.751.943)    (89.780.162)التسهيالت المسددة

                       -      (3.415.255)    (12.229.507)     15.644.762ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -                     (3)     26.761.293    (26.761.290)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -     15.836.102    (13.300.392)      (2.535.710)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

  524.841.238    37.585.709  112.154.586  375.100.943    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للتسهيالت المتعلقة بالشركات الكبرى كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       18.537.650     13.706.871       4.372.730           458.049الرصيد كما في بداية السنة

         3.890.962       1.156.861       1.724.842        1.009.259خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (3.292.064)      (2.557.050)         (523.326)          (211.688)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -         (122.305)      (2.896.383)        3.018.688ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -         (486.656)           537.118            (50.462)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -               1.181                 (435)                 (746)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

        (1.679.000)           755.550           133.744        (2.568.294)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         5.809.307       5.808.541                       -                   766التغيرات الناتجة عن تعديالت

           (962.382)         (962.382)                       -                        -التسهيالت المعدومة

            100.252           100.252                       -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      22.404.725    17.400.863      3.348.290        1.655.572    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         9.294.100       6.556.184       2.420.044           317.872الرصيد كما في بداية السنة

         3.158.768       2.135.510           715.806           307.452خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (1.511.048)         (679.508)         (674.000)          (157.540)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -      (1.038.296)           (62.039)        1.100.335ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -                     (2)             69.499            (69.497)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -           617.342         (609.601)              (7.741)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

         5.532.326       4.128.569       2.489.433        (1.085.676)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         1.835.071       1.835.071                       -                        -التغيرات الناتجة عن تعديالت

            228.433           152.001             23.588             52.844تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      18.537.650    13.706.871      4.372.730          458.049    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك للشركات الصغيرة والمتوسطة 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي 

     166.659.910            311.423                    -       35.452.983                   -    130.895.504(6)الى  (1)من 

(7)-                       -                   10.456.726       -                    297.395            10.754.121       

       20.822.907       20.822.907                    -                        -                   -                       -(10)الى  (8)من 

       13.646.062         1.789.057            610.963                        -       11.246.042                       -غير مصنف

   211.883.000     23.220.782           610.963     45.909.709     11.246.042  130.895.504   المجموع

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2020 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي 

     135.786.051                    -                    -       32.286.081                   -    103.499.970(6)الى  (1)من 

(7)-                       -                   15.002.546       -                    -                    15.002.546       

       23.495.713       23.495.713                    -                        -                   -                       -(10)الى  (8)من 

       10.504.411         1.655.396            698.661                        -         8.150.354                       -غير مصنف

   184.788.721     25.151.109           698.661     47.288.627       8.150.354  103.499.970   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يلي 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

     184.788.721       25.151.109            698.661       47.288.627         8.150.354    103.499.970إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

       77.976.245         1.019.611              89.201       10.869.464         4.345.411      61.652.558التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (50.750.117)       (3.129.638)           (153.578)       (8.166.146)           (894.621)    (38.406.134)التسهيالت المسددة

                        -       (1.325.969)           (143.584)     (15.195.130)            181.635      16.483.048ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (2.369.635)            477.718       13.031.928           (237.502)    (10.902.509)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -         4.007.153           (357.455)       (1.919.034)           (299.235)      (1.431.429)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

           (131.849)           (131.849)                    -                    -                   -                   -التسهيالت المعدومة

   211.883.000     23.220.782           610.963     45.909.709     11.246.042  130.895.504    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

     150.039.116       20.728.147            758.214       32.002.182         2.443.154      94.107.419إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

       85.684.423         1.497.765              93.759       16.311.502         6.898.388      60.883.009التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (50.923.839)       (1.548.898)           (358.271)       (8.370.290)           (563.574)    (40.082.806)التسهيالت المسددة

                        -             (61.032)             (73.748)       (9.431.261)              79.256        9.486.785ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (1.399.019)            530.581       20.641.785           (484.750)    (19.288.597)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -         5.945.125           (251.874)       (3.865.291)           (222.120)      (1.605.840)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

             (10.979)             (10.979)                    -                    -                   -                   -التسهيالت المعدومة

   184.788.721     25.151.109           698.661     47.288.627       8.150.354  103.499.970    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يلي

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       13.186.398       10.874.325                 6.606         1.958.773               12.789           333.905الرصيد كما في بداية السنة 

         1.459.085            627.566                 7.666            293.689               34.746           495.418خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (3.134.627)        (2.112.280)                   (317)           (882.326)               (1.105)          (138.599)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -           (306.364)               (2.253)           (632.529)               23.809           917.337ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -        (1.333.073)            135.112         1.243.749                   (229)            (45.559)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -               70.415               (3.761)             (61.583)                   (765)              (4.306)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

           (245.063)         1.686.209           (109.413)           (934.345)             (23.129)          (864.385)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         1.162.253         1.165.641                     -                     -                 2.716              (6.104)التغيرات الناتجة عن تعديالت

           (128.185)           (128.185)                     -                     -                     -                    -التسهيالت المعدومة

                         -                     -                     -                     -                     -                    -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      12.299.861      10.544.254              33.640            985.428              48.832           687.707    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         9.485.381         8.282.941               41.052            929.176               69.225           162.987الرصيد كما في بداية السنة 

         3.170.245         1.930.009                 1.656            935.980                 9.978           292.622خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (1.857.983)        (1.421.736)             (27.322)           (194.560)             (47.995)          (166.370)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -             (28.904)               (3.713)           (281.873)                 6.192           308.298ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -           (465.943)               34.500            474.827             (12.190)            (31.194)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -            147.308               (9.483)           (128.788)               (6.389)              (2.648)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

         2.435.990         2.520.436             (30.084)            208.759               (6.032)          (257.089)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           (157.600)           (164.647)                     -                     -                     -                7.047التغيرات الناتجة عن تعديالت

             (10.760)             (10.760)                     -                     -                     -                    -التسهيالت المعدومة

            121.125               85.621                     -               15.252                     -              20.252تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      13.186.398      10.874.325                6.606        1.958.773              12.789           333.905    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك لألفراد

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

      777.381.521        45.683.998        54.041.125     677.656.398غير مصنف

     777.381.521       45.683.998       54.041.125     677.656.398   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

      725.133.286        40.015.268        48.957.926     636.160.092غير مصنف

     725.133.286       40.015.268       48.957.926     636.160.092   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت المتعلقة باألفراد كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

      725.133.286        40.015.268        48.957.926     636.160.092إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

      175.203.320          2.550.377        10.298.194     162.354.749التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (120.500.909)         (4.297.219)         (7.720.519)     (108.483.171)التسهيالت المسددة

                          -         (5.497.973)       (15.684.586)       21.182.559ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                          -         (3.154.541)        24.963.915      (21.809.374)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                          -        18.522.262         (6.773.805)      (11.748.457)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                          -                          -                      -                     -التغيرات الناتجة عن تعديالت

         (2.454.176)         (2.454.176)                      -                     -التسهيالت المعدومة

     777.381.521       45.683.998       54.041.125     677.656.398    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

      650.489.230        40.702.585        23.250.595     586.536.050إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

      170.580.488          3.196.243        10.210.522     157.173.723التسهيالت الجديدة خالل السنة

       (92.465.688)         (2.674.301)         (4.857.183)      (84.934.204)التسهيالت المسددة

                          -         (8.498.567)       (11.182.711)       19.681.278ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                          -         (3.410.593)        36.765.254      (33.354.661)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                          -        14.170.645         (5.228.551)        (8.942.094)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                          -                          -                      -                     -التغيرات الناتجة عن تعديالت

         (3.470.744)         (3.470.744)                      -                     -التسهيالت المعدومة

     725.133.286       40.015.268       48.957.926     636.160.092    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألفراد كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        40.334.148        32.017.718          1.626.590          6.689.840الرصيد كما في بداية السنة

          4.399.728          2.165.883              590.378          1.643.467خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (3.823.275)         (1.387.912)             (185.457)         (2.249.906)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                          -         (3.211.099)             (496.407)          3.707.506ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                          -         (1.628.527)          2.024.970             (396.443)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                          -              562.489             (369.215)             (193.274)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

          3.323.033          7.661.869             (900.538)         (3.438.298)  الثالث خالل السنة

          5.389.367          5.389.361                          -                          6التغيرات الناتجة عن تعديالت

         (2.417.091)         (2.417.091)                          -                          -التسهيالت المعدومة

                63.005                63.005                          -                          -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       47.268.915       39.215.696         2.290.321         5.762.898    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        38.795.804        34.186.236              738.826          3.870.742الرصيد كما في بداية السنة

          6.531.796          2.654.460              372.931          3.504.405خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (1.445.653)             (655.418)             (112.490)             (677.745)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                          -         (5.735.527)             (319.701)          6.055.228ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                          -         (1.939.701)          2.197.327             (257.626)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                          -              301.882             (207.719)               (94.163)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

             (466.651)          6.376.254         (1.055.106)         (5.787.799)  الثالث خالل السنة

              179.769              191.738                          -               (11.969)التغيرات الناتجة عن تعديالت

         (3.395.729)         (3.395.729)                          -                          -التسهيالت المعدومة

              134.812                33.523                12.522                88.767تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       40.334.148       32.017.718         1.626.590         6.689.840    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك للقروض العقارية كما يلي

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

     292.037.120       15.789.381       44.313.910    231.933.829غير مصنف

   292.037.120     15.789.381     44.313.910  231.933.829   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

     249.897.163       13.535.778       32.439.800    203.921.585غير مصنف

   249.897.163     13.535.778     32.439.800  203.921.585   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت للقروض العقارية كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

     249.897.163       13.535.778       32.439.800    203.921.585إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

       74.556.196         1.523.434       15.504.525      57.528.237التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (32.074.796)       (2.744.649)       (4.025.387)    (25.304.760)التسهيالت المسددة

                        -       (1.682.926)       (6.207.856)        7.890.782ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (2.288.940)       12.166.981      (9.878.041)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -         7.788.127       (5.564.153)      (2.223.974)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

           (341.443)           (341.443)                        -                       -التسهيالت المعدومة

   292.037.120     15.789.381     44.313.910  231.933.829    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

     220.455.636       11.127.132       20.152.823    189.175.681إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

       53.995.415         1.182.558         7.025.575      45.787.282التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (24.527.222)       (1.621.703)       (2.920.421)    (19.985.098)التسهيالت المسددة

                        -       (1.369.517)       (8.213.268)        9.582.785ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (1.462.880)       19.107.058    (17.644.178)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -         5.706.854       (2.711.967)      (2.994.887)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

             (26.666)             (26.666)                        -                       -التسهيالت المعدومة

   249.897.163     13.535.778     32.439.800  203.921.585    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للقروض العقارية كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         9.136.154         5.169.451         1.207.376         2.759.327الرصيد كما في بداية السنة

         2.239.975            349.771            920.337            969.867خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (1.116.180)           (487.190)           (125.532)           (503.458)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -           (411.660)           (298.430)            710.090ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -           (796.323)            972.583           (176.260)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -            380.699           (329.426)            (51.273)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

            896.285         1.693.235           (235.677)           (561.273)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

            167.044            166.912                     -                   132التغيرات الناتجة عن تعديالت

           (323.871)           (323.871)                     -                    -التسهيالت المعدومة

                         -                     -                     -                    -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      10.999.407        5.741.024        2.111.231        3.147.152    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

تجميعي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         6.648.056         5.138.855            520.603            988.598الرصيد كما في بداية السنة

         2.434.479            342.409            379.492         1.712.578خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

           (628.716)           (514.488)             (51.822)            (62.406)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                         -           (743.690)           (200.014)            943.704ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -           (547.652)            612.263            (64.611)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -            101.153             (84.770)            (16.383)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

            955.034         1.708.370              19.069           (772.405)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           (291.971)           (291.971)                     -                    -التغيرات الناتجة عن تعديالت

             (24.787)             (24.787)                     -                    -التسهيالت المعدومة

              44.059                1.252              12.555             30.252تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

        9.136.154        5.169.451        1.207.376        2.759.327    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

  - 67-  



:إفصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام كما يلي

2021 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

    172.557.155                        -      69.875.549    102.681.606(6)الى  (1)من 

(7)7.069.501        -                        7.069.501        

   179.626.656                        -     76.945.050   102.681.606   المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

    204.165.159                        -        5.289.601    198.875.558(6)الى  (1)من 

(7)-                       6.728                -                        6.728                

   204.171.887                        -       5.296.329   198.875.558   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت للحكومة والقطاع العام كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

    204.171.887                        -        5.296.329    198.875.558إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

      27.861.897                        -        4.011.632      23.850.265التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (52.407.128)                        -     (13.061.876)     (39.345.252)التسهيالت المسددة

                        -                        -      61.352.560     (61.352.560)ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -                        -      19.346.405     (19.346.405)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -                        -                        -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

   179.626.656                        -     76.945.050   102.681.606    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

    197.379.839        2.901.056        4.236.843    190.241.940إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

      95.135.023                        -        2.397.409      92.737.614التسهيالت الجديدة خالل السنة

     (88.342.975)                        -               (2.137)     (88.340.838)التسهيالت المسددة

                        -                        -       (4.236.842)        4.236.842ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (2.901.056)        2.901.056                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -                        -                        -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

   204.171.887                        -       5.296.329   198.875.558    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للحكومة والقطاع العام كما يلي

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

            684.183                        -            167.859            516.324رصيد بداية السنة

            453.756                        -              70.770            382.986خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (232.160)                        -            (95.309)          (136.851)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                        -                        -            176.476          (176.476)ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -                        -            142.220          (142.220)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -                        -                        -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

        1.670.009                        -        1.670.009                       -  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                        -                        -                        -                       -التغيرات الناتجة عن تعديالت

       2.575.788                        -       2.132.025           443.763    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

المرحلة األولى

إفرادي

المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

        3.011.508        2.693.037                4.111            314.360رصيد بداية السنة

            302.256                        -                        -            302.256خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (102.005)                        -                        -          (102.005)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

                        -                        -              (4.111)                4.111ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -       (1.548.215)        1.548.215                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -                        -                        -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

       (1.382.754)                        -       (1.380.356)              (2.398)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

       (1.144.822)       (1.144.822)                        -التغيرات الناتجة عن تعديالت

           684.183                        -           167.859           516.324    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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بالصافي- ممتلكات ومعدات  -  12

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

مشاريع قيدأجهـــــــــــــزةمعــــــدات

المجمـــــــــوعالتنفيذ الحاسب اآلليوسائــط نقـــلوأجهزة وأثاثمبانـــــــــــــياراضــــــــــي

دينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

: الكلفة

         111.615.341              1.417.294            31.225.132              1.585.957           47.011.280           25.496.094             4.879.584  الرصيد في بداية السنة 

              7.180.307              2.361.996              3.696.592                 130.500                983.288                    7.931                            -  اضافات

                             -                (572.191)                 282.974                             -                289.217                            -                            -  تحويالت

            (1.417.333)                             -                (407.767)                (220.086)               (789.480)                            -                            -  استبعادات 

        117.378.315            3.207.099          34.796.931            1.496.371         47.494.305         25.504.025           4.879.584     الرصيد في نهاية السنة

                         -:االستهالك المتراكم

            69.012.382                             -            24.173.436              1.466.144           37.331.910             6.040.892                            -  الرصيد في بداية السنة

              5.983.662                             -              2.962.202                   87.713             2.351.943                581.804                            -  استهالك السنة

            (1.388.485)                             -                (406.550)                (220.076)               (761.859)                            -                            -  استبعادات

          73.607.559                             -          26.729.088            1.333.781         38.921.994           6.622.696                            -     الرصيد في نهاية السنة

          43.770.756            3.207.099            8.067.843                162.590           8.572.311         18.881.329           4.879.584     صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

: الكلفة

         105.809.369              3.232.534            28.813.747              1.718.209           44.027.718           24.367.957             3.649.204  الرصيد في بداية السنة 

              6.606.111              1.059.479              1.820.876                             -             1.581.990                913.386             1.230.380  اضافات

                             -            (2.874.719)                 876.188                             -             1.783.780                214.751                            -  تحويالت

                (800.139)                             -                (285.679)                (132.252)               (382.208)                            -                            -  استبعادات 

        111.615.341            1.417.294          31.225.132            1.585.957         47.011.280         25.496.094           4.879.584     الرصيد في نهاية السنة

:االستهالك المتراكم

            63.287.898                             -            21.296.955              1.440.483           35.082.414             5.468.046                            -  الرصيد في بداية السنة

              6.398.892                             -              3.094.573                 110.483             2.620.990                572.846                            -  استهالك السنة

                (674.408)                             -                (218.092)                  (84.822)               (371.494)                            -                            -  استبعادات

          69.012.382                             -          24.173.436            1.466.144         37.331.910           6.040.892                            -     الرصيد في نهاية السنة

          42.602.959            1.417.294            7.051.696                119.813           9.679.370         19.455.202           4.879.584     صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

-151520 - 29-%نسبة االستهالك السنوية 

. على التوالي2020 و2021 كانون األول 31 دينار كما في 1,592,859 دينار ومبلغ 2,471,528     تقدر التكلفة المتبقية الستكمال مشاريع تحت التنفيذ مبلغ 

بالصافي- موجودات غير ملموسة  -  13

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

             6.085.563             5.193.184الرصيد في بداية السنة 

             1.878.371             1.841.230اضافات

           (2.770.750)           (1.874.726)اإلطفاء للسنة

           5.193.184           5.159.688   الرصيد في نهاية السنة

%20%20نسبة االطفاء السنوية 
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. دينار على التوالي، وما زالت تستخدم من قبل البنك43,276,563   دينار ومبلغ  55,071,457 ممتلكات ومعدات مستهلكة بالكامل بمبلغ2020 و2021 كانون األول 31تتضمن الممتلكات والمعدات كما في  -  

أنظمة حاسوب وبرامج



موجودات أخرى - 14 

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          18.892.012          17.148.232إيرادات مستحقة غير مقبوضة

ً             7.448.232            8.411.098مصروفات مدفوعة مقدما

          10.844.136          14.401.475*بالصافي – موجودات آلت ملكيتها للبنك 

            4.627.668            4.443.816بالصافي– الذمم المدينة 

            6.318.939          10.920.101شيكات المقاصة

                  25.000                  39.000صندوق ضمان التسوية

                609.531                609.971تأمينات قابلة لالسترداد

            2.559.511            3.062.901تأمينات بطاقات

            1.890.940            1.719.534أخرى

         53.215.969         60.756.128     المجموع

تتطلب تعليمات البنك المركزي االردني التخلص من العقارات التي الت ملكيتها للبنك وفاَء لديون مستحقة على العمالء خالل فترة *   

.      أقصاها سنتين من تاريخ استمالكها ، وللبنك المركزي في حاالت استثنائية ان يمدد هذة المدة الى سنتين متتاليتين كحد أٌقصى

       

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          13.624.736          12.556.317رصيد بداية السنة

                502.086            5.349.503اضافات

           (1.522.176)                            -المحول الى ممتلكات خاصة بالبنك

                (48.329)           (1.277.405)استبعادات

12.556.317          16.628.415             المجموع

              (496.275)              (541.265)تدني موجودات مستملكة

           (1.215.906)           (1.685.675)تدني موجودات مستملكة بموجب تعليمات البنك المركزي

         10.844.136         14.401.475   رصيد نهاية السنة

:فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الموجودات المستملكة

1.685.900             1.712.181             رصيد بداية السنة

26.281                  514.759                اضافات

           1.712.181           2.226.940    رصيد نهاية السنة
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 كانــــــــــــــــــون األول 31 

:ان تفاصيل الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة هي كما يلي  -   



ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية - 15

:       إن تفاصيل هذا البند مما يلي 

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

             3.319.398             3.157.604                 161.794             5.750.700            4.632.490            1.118.210حسابات جارية وتحت الطلب

         129.713.089           55.041.409           74.671.680           99.262.287          36.363.129          62.899.158 أشهر3ودائع الجل تستحق خالل فترة اقل من 

           30.000.000                         -           30.000.000           60.000.000          30.000.000          30.000.000 أشهر6 - 3ودائع الجل تستحق خالل فترة من 

           22.143.000           19.143.000             3.000.000           36.598.000          15.598.000          21.000.000 أشهر 12 - 6ودائع الجل تستحق خالل فترة من 

           49.005.850           34.005.850           15.000.000                 673.550                673.550                            -ودائع تستحق خالل فترة أكثر من سنة 

        234.181.337        111.347.863        122.833.474        202.284.537         87.267.169       115.017.368    المجموع

ودائع عمالء - 16

:      إن تفاصيل هذا البند مما يلي 

الحكومة والقطاع المنشآت الصغرى

المجموعالعاموالمتوسطةالشركات  الكبرىاألفراد

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

2021 كانون األول 31كما في 

         717.326.324         135.953.491           70.417.626        139.086.704        371.868.503حسابات جارية وتحت الطلب

         624.755.712                 200.117           10.555.649          10.293.976        603.705.970ودائع توفير

      217.659.5981.095.817.490          42.362.723            322.091.429          513.703.740          ودائع آلجل وخاضعة إلشعار

    2.437.899.526        353.813.206        123.335.998       471.472.109   1.489.278.213    المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

         612.812.559         112.418.781           56.281.437        148.362.038        295.750.303حسابات جارية وتحت الطلب

         562.460.861                 170.587             7.735.971            8.063.786        546.490.517ودائع توفير

      237.160.9151.051.157.017          38.999.870            306.320.584          468.675.648          ودائع آلجل وخاضعة إلشعار

    2.226.430.437        349.750.283        103.017.278       462.746.408   1.310.916.468    المجموع

 .(2020 كانون األول 31٪ كما في 15.19    ما نسبته 

.2020 و2021 كانون األول 31ال يوجد ودائع محجوزه كما في   -  

٪ كما 22.3 دينار أي ما نسبته 496,395,865) 2021 كانون األول 31٪ من إجمالي الودائع كما في 24.55 دينار أي ما نسبته  599.643.817بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد  -  

.(2020 كانون األول 31    في 

تأمينات نقدية - 17 

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          28.205.251          23.864.583تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

          18.854.312          25.096.399تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

            2.672.492            3.074.854تأمينات التعامل بالهامش

            7.226.186            7.510.572تأمينات أخرى

          56.958.241          59.546.408المجمــوع

 كانــــــــــــــــــون األول 31 

 -  72  -

2020 كانون األول 31كما في 2021 كانون األول 31كما في 

 دينار أي 338,093,612) 2021 كانون األول 31٪ من إجمالي الودائع كما في 14  دينار أي ما نسبته 341,267,864بلغت ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام األردني داخل المملكة  -  

 . (2020 كانون األول 31 دينار كما في 58,140,668) 2021 كانون األول 31 دينار كما في 58,323,012بلغت قيمة الودائع الجامدة مبلغ  -  



أمـوال مقترضـة - 18 

تاريخدورية استحقاق:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

سعر فائدة اإلقراض الضماناتاالستحقاقاألقساطالمتبقيةالكليةالمبلغ

دينــــار2021 كانون األول 31 

٪4.895-٪4.845ال يوجد2034دفعة واحدةOPIC15.598.000    11اقتراض من مؤسسة االستثمارات الخاصة لما وراء البحار 

٪3.358ال يوجد2025نصف سنوية207      1.240.750اقتراض من وكالة التنمية الفرنسية

٪2.700ال يوجد2028نصف سنوية104      5.700.000*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪1.75 - ٪0.5سندات حكومة2035-2022دفعة واحدة لكل قرض437437    85.560.776**اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪0.000ال يوجد2022 - 2024دفعة واحدة لكل قرض391391    32.539.540**اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪2.500ال يوجد2024نصف سنوية145         888.000*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪2.020ال يوجد2022نصف سنوية32    14.180.000اقتراض من بنك االعمار االوروبي

٪5.500ال يوجد2023نصف سنوية73      6.077.143اقتراض من بنك االعمار االوروبي

٪2.8ال يوجد2030نصف سنوية2016      3.485.000*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪3.000ال يوجد2039نصف سنوية3434      3.941.315اقتراض من البنك المركزي األردني

٪5.000ال يوجد2024دفعة واحدة 11    10.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪5.750ال يوجد2024دفعة واحدة 11    30.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪5.350ال يوجد2022دفعة واحدة 11    10.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪4.750ال يوجد2026دفعة واحدة 11    10.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪4.650ال يوجد2028دفعة واحدة 11      4.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪2.000سندات حكومة2022دفعة واحدة 11    12.658.228اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2022دفعة واحدة 11      6.250.000اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2022دفعة واحدة 11    34.188.034اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2022دفعة واحدة 11    14.662.757اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2022دفعة واحدة 11      9.259.259اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.200ال يوجد2023نصف سنوية73      1.519.286البنك االوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

٪1.273ال يوجد2031نصف سنوية2019      9.948.638اقتراض من وكالة التنمية الفرنسية

٪0.5ال يوجدال يوجد-11      4.263.488سلطة النقد الفلسطينية

٪3.75ال يوجد2024ربع سنوي88      6.000.000بنك االتحاد

٪3.500ال يوجد2022-حساب جاري مدين    30.815.178بنك االسكان للتجارة والتمويل

٪5.750ال يوجد2022-حساب جاري مدين           60.249بنك االستثمار العربي االردني

-ال يوجدال يوجد-FMI1.074.224      11اقتراض من شركة االسواق المالية العالمية 

363.909.865     المجمــوع

2020 كانون األول 31 

٪4.895-٪4.845ال يوجد2034دفعة واحدةOPIC15.598.000    11اقتراض من مؤسسة االستثمارات الخاصة لما وراء البحار 

٪3.358ال يوجد2025نصف سنوية209      1.595.250اقتراض من وكالة التنمية الفرنسية

٪2.700ال يوجد2028نصف سنوية106      6.650.000*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪1.75 - ٪0.5سندات حكومة2035-2021دفعة واحدة لكل قرض263263    64.397.097**اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪0.000ال يوجد2022 - 2024دفعة واحدة لكل قرض243243    34.536.095**اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪2.500ال يوجد2028نصف سنوية147      1.223.952*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪4.750ال يوجد2021نصف سنوية71      1.011.429اقتراض من بنك االعمار االوروبي

٪5.500ال يوجد2025نصف سنوية75    10.128.571اقتراض من بنك االعمار االوروبي

٪2.8ال يوجد2030نصف سنوية2018      3.895.000*اقتراض من البنك المركزي األردني 

٪5.000ال يوجد2024دفعة واحدة 11    10.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪5.750ال يوجد2024دفعة واحدة 11    30.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪3.000ال يوجد2039نصف سنوية3434      3.941.315اقتراض من البنك المركزي األردني

٪5.350ال يوجد2022دفعة واحدة 11    10.000.000***الشركة األردنية العادة تمويل الرهن العقاري 

٪2.000سندات حكومة2021دفعة واحدة 11      8.333.333اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2021دفعة واحدة 11    12.613.636اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2021دفعة واحدة 11      6.250.000اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2021دفعة واحدة 11    33.582.090اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.000سندات حكومة2021دفعة واحدة 11    13.550.136اقتراض من البنك المركزي األردني

٪2.240ال يوجد2023نصف سنوية75      2.532.143البنك االوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

٪1.273ال يوجد2031نصف سنوية2020      7.823.929اقتراض من وكالة التنمية الفرنسية

٪0.5ال يوجدال يوجد-11      3.652.748سلطة النقد الفلسطينية

٪3.75ال يوجد2024ربع سنوي88      1.300.000بنك االتحاد

٪5.250ال يوجد2021شهري458         177.778بنك سوسيتيه جنرال

٪3.500ال يوجد2021-    30.468.727بنك االسكان للتجارة والتمويل

٪6.500ال يوجد2021-           48.665بنك االستثمار العربي االردني

-ال يوجدال يوجد-FMI1.074.224      11اقتراض من شركة االسواق المالية العالمية 

314.384.118     المجمــوع

.(2020 كانون األول 31         للسنة المنتهية في 

قروض مساندة - 19 

تاريخدورية استحقاق:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

سعر فائدة اإلقراض الضماناتاالستحقاقاألقساطالمتبقيةالكليةالمبلغ

دينــــار2021 كانون األول 31 

Green for Growth Fund7.905.350      11 6.000ال يوجد2026دفعة واحدة٪

Sanad fund for MSME10.635.000    11 6.300ال يوجد2027دفعة واحدة٪

  18.540.350     المجمــوع

2020 كانون األول 31 

Green for Growth Fund7.905.350      11 6.000ال يوجد2026دفعة واحدة٪

Sanad fund for MSME10.635.000    11 6.300ال يوجد2027دفعة واحدة٪

  18.540.350     المجمــوع

حساب جاري مدين

حساب جاري مدين

 -  73  -

عدد األقساط 

عدد األقساط 

%5.84 دينار وبمعدل فائدة 43.870.275). ٪5.84 بمعدل فائدة 2021 كانون االول 31 دينار كما في 47,777,150بلغت القروض السكنية المعاد تمويلها من األموال المقترضة من الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري  ***  

.(2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في  % 8.5) 2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في % 8.5تم إعادة اقراض المبالغ المقترضة من البنك المركزي األردني لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل فائدة  *  

.(2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في % 4الى % 3.5) 2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في % 4الى % 3.5تم إعادة اقراض المبالغ المقترضة من البنك المركزي األردني ألغراض التمويل الصناعي والطاقة والزراعة والسياحة بمعدل فائدة  **  



 ٢٠ - مخصصات متنوعة

       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

رصيدالمستخدمالمكونرصيد

نهاية السنةخالل السنةخالل السنةبداية السنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

            ١٫٨٧٦٫٢٨١         (١٫٠٧٠٫٢٢٠)             ٢٠٠٫٠٠٠          ٢٫٧٤٦٫٥٠١مخصص القضايا المقامة ضد البنك

          ١٠٫٤١٤٫٧٧٩            (٦١٨٫٩١٨)             ٩٠١٫٨٦٥        ١٠٫١٣١٫٨٣٢مخصص تعويض نهاية الخدمة

                 ٢٢٫٩٣٤                   (٦٣٤)                 ٧٫٣٣٠               ١٦٫٢٣٨مخصص التزامات أخرى

         ١٢٫٣١٣٫٩٩٤        (١٫٦٨٩٫٧٧٢)         ١٫١٠٩٫١٩٥       ١٢٫٨٩٤٫٥٧١    المجموع

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

            ٢٫٧٤٦٫٥٠١              (٢٥٫٨٩٦)         ١٫٤١٨٫٠٠٠          ١٫٣٥٤٫٣٩٧مخصص القضايا المقامة ضد البنك

          ١٠٫١٣١٫٨٣٢            (٥٩٨٫٤٦٨)         ١٫١٨٦٫٩٩٨          ٩٫٥٤٣٫٣٠٢مخصص تعويض نهاية الخدمة

                 ١٦٫٢٣٨                        (٣)                 ٢٫٤٨٣               ١٣٫٧٥٨مخصص التزامات أخرى

         ١٢٫٨٩٤٫٥٧١           (٦٢٤٫٣٦٧)         ٢٫٦٠٧٫٤٨١       ١٠٫٩١١٫٤٥٧    المجموع

٢١ -  ضريبة الدخل

  أ  -   مخصص ضريبة الدخل

٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

       ١٦٫٩٥٤٫٤١١        ١٦٫٠٠٢٫٧٩٤رصيد بداية السنة

      (١٧٫٤٥٤٫٤٣٧)      (١٥٫٥٧١٫٦٦٧)ضريبة الدخل المدفوعة

       ١٦٫٥٠٢٫٨٢٠        ١٩٫٣٧٩٫٢٢٨ضريبة الدخل المستحقة
       ١٦٫٠٠٢٫٧٩٤       ١٩٫٨١٠٫٣٥٥رصيد نهاية السنة

٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

       ١٦٫٥٠٢٫٨٢٠        ١٩٫٣٧٩٫٢٢٨ضريبة دخل السنة

                (٨٫٣٨٢)              (٣٢٫٣٧٧)مطلوبات ضريبية مؤجلة

(٣٫٢٦٦٫٧٦٣)(٧٢٦٫٩٧٤)موجودات ضريبية مؤجلة
       ١٣٫٢٢٧٫٦٧٥       ١٨٫٦١٩٫٨٧٧ضريبة الدخل المستحقة على ارباح السنة

 - في رأي إدارة البنك إن المخصصات الضريبة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ كافية لمواجهة أية التزامات ضريبية مستقبلية.

 - تم إجراء تسوية نهائية لفروع البنك في فلسطين حتى نهاية العام ٢٠١٧ ، ولم يتم مراجعة ملفات االعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و٢٠٢٠ .

 - تم إجراء تسوية نهائية لشركة تملك للتأجير التمويلي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٨، ولم يتم مراجعة ملفات عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

 - تم إجراء تسوية نهائية للشركة الوطنية لألوراق المالية (فلسطين) حتى نهاية العام ٢٠٢٠ .

    امام محكمة االستئناف . كما قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقبول كشف التقدير الذاتي للشركة  عن عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ولم تقم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة
    سجالت الشركة للعام ٢٠٢٠.

    بمراجعة سجالت الشركة لالعوام ٢٠١٥ ،٢٠١٦، ٢٠١٧ حيث تم تقدير الضريبة المستحقة عن هذه السنوات بمبلغ ١٬٣٦١٬٩٩٠ دينار عن المبالغ المدفوعة حيث قامت الشركة
    باالعتراض على القرار امام المحاكم وصدر قرار محكمة البداية الضريبية لصالح الشركة اال انه تم استئناف القرار من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وما زالت منظورة

 -  تم التوصل الى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة الوطنية للخدمات المالية (األردن) اوراق حتى نهاية العام ٢٠١٤ كما قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 -  ٧٤  -

       إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:

  ب  -   تمثل ضريبة الربح أو الخسارة الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي:

 - تم اجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٨ لفروع البنك في االردن ولم يتم مراجعة ملفات عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ .

 - تبلغ نسبة ضريبة الدخل للبنوك في األردن ٣٨%  وتتراوح نسبة ضريبة الدخل في البلدان التي يوجد للبنك شركات وفروع فيها بين صفر و٣١%

    حيث تخضع البنوك في فلسطين لضريبة دخل بنسبة ١٥% وضريبة مضافة بنسبة ١٦%.

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول



:مطلوبات ضريبية مؤجلة / موجودات -     ج  

20212020:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

رصيد نهايةالمبــالغالمبــالغرصيد بداية

الضريبة المؤجلــةالضريبة المؤجلــةالسنةالمضـــافةالمحـررةالسنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــارموجودات ضريبية مؤجلة

             8.477.624         8.780.591          24.198.368              859.620                     -       23.338.748مخصص تدني التسهيالت االئتمانية

                197.100             242.787               867.098              163.168                     -            703.930فوائد معلقة

                451.069             582.815            1.533.723              350.000            (3.300)         1.187.023مخصصات مختلفة

                640.642             830.642            2.185.900              500.000                     -         1.685.900مخصص تدني موجودات مستملكة

خسائر غير متحققة للموجودات المالية بالقيمة

             3.195.427         1.436.466               951.195              780.867   (10.859.095)       11.029.423   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

                354.305             354.305            3.543.049                          -                     -         3.543.049فرق ترجمة العمالت

 41.488.073     (10.862.395) 2.653.655          33.279.333        12.227.606      13.316.167          

مطلوبات ضريبية مؤجلة

أرباح غير متحققة للموجودات المالية بالقيمة

                224.474             313.552            3.625.979           1.754.456        (198.317)         2.069.840  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

                            -             552.116                           -                          -                     -                        -ارباح غير متحققة من موجودات مالية بالقيمة

                584.493                         -            5.146.625                          -        (296.205)         5.442.830(9تطبيق مبكر معيار )  العادلة  من خالل الربح أو الخسارة 

7.512.670        (494.522)       1.754.456          8.772.604           865.668            808.967               

المطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي/ ان الحركة على حساب الموجودات  : 

مطلوبــــــاتموجـــــــــــــوداتمطلوبــــــاتموجـــــــــــــودات

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

مطلوبــــــاتموجـــــــــــــوداتمطلوبــــــاتموجـــــــــــــودات

               804.942           9.325.649         808.967       13.316.167الرصيد في بداية السنة

                 34.961           5.848.544         104.804            835.415المضاف

                (30.936)          (1.858.026)          (48.103)       (1.923.976)المستبعد

              808.967        13.316.167        865.668     12.227.606الرصيد في نهاية السنة

:ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي-     د  

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          30.700.932         51.308.174الربح المحاسبي

(4.490.120)(9.408.334)ارباح غير خاضعة للضريبة

          10.055.579           9.801.123مصروفات غير مقبولة ضريبيا

        36.266.391        51.700.963الربح الضريبي

%43.09%36.29نسبة ضريبة الدخل الفعلية

2021

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

.المطلوبات الضريبية المؤجلة/ تم احتساب الضرائب المؤجلة بموجب النسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام بالمنافع الضريبية او تحقيق الموجودات  -  
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2020 كانــون األول 31للسنة المنتهية في 2021 كانــون األول 31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31كما في  كانون األول31للسنة المنتهية في 



مطلوبات أخرى- 22 

:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

     10.134.602     10.688.461فوائد مستحقة غير مدفوعة

           374.106           406.018ايرادات مقبوضة مقدما

     10.984.966       9.039.589ذمم دائنة

       8.445.873       9.968.439مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

     27.312.979     30.022.864أمانات مؤقتة

       6.523.346       9.862.144شيكات وسحوبات برسم الدفع

       4.880.670       4.452.134أخرى

74.439.649    68.656.542    

       2.822.879       3.473.585(مطلوبات أخرى)مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

77.913.234    71.479.421    

:إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة 

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

   352.331.576           436.827     42.163.336       1.165.564   286.385.560    22.180.289إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

   202.040.119           239.767     14.524.477           534.942   183.001.677      3.739.256التعرضات الجديدة خالل السنة

  (100.140.872)         (187.555)    (10.627.527)         (394.446)    (83.846.844)     (5.084.500)التعرضات الستحقة

                       -         (173.385)      (2.593.357)         (266.529)       2.725.857          307.414ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -           (60.712)       9.586.690           822.375      (9.583.690)        (764.663)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -           696.674         (264.685)           (61.733)           (94.500)        (275.756)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

  454.230.823          951.616    52.788.934      1.800.173  378.588.060   20.102.040    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

   275.681.083           550.026     49.021.275           316.428   209.272.556    16.520.798إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

   127.216.604             47.611       9.603.825           373.479   108.050.821      9.140.868التعرضات الجديدة خالل السنة

    (50.566.111)         (212.241)    (14.170.853)         (263.469)    (33.234.008)     (2.685.540)التعرضات الستحقة

                       -           (72.390)      (7.360.095)           (74.939)       7.387.095          120.329ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -           (25.775)       5.085.684           846.999      (5.079.184)        (827.724)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -           149.596           (16.500)           (32.934)           (11.720)          (88.442)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

  352.331.576          436.827    42.163.336      1.165.564  286.385.560   22.180.289    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

 كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول 31 

  - 76-  
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:إفصاح الحركة على خسارة التدني للتسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       2.822.879           223.356       1.040.909             70.446           816.885          671.283الرصيد كما في بداية السنة

       1.364.883             40.638           394.874             76.905           553.703          298.763خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

      (1.161.881)           (26.152)         (445.507)           (29.123)         (495.421)        (165.678)خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                       -         (100.599)           (22.866)           (21.217)           111.802            32.880ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -           (18.468)               9.768             59.507             (7.993)          (42.814)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -             28.976           (12.257)             (5.154)                 (404)          (11.161)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

           377.353           240.783           245.161             15.049         (108.798)          (14.842)   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

             70.351             (3.124)             11.117               2.744             31.240            28.374التغيرات الناتجة عن تعديالت

      3.473.585          385.410      1.221.199          169.157          901.014         796.805    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

       2.374.728           268.129       1.348.041             14.813           291.651          452.094الرصيد كما في بداية السنة

       1.356.389             33.457           282.495             23.698           597.371          419.368خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

      (1.026.032)         (119.851)         (622.895)             (7.786)           (97.994)        (177.506)خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                       -           (22.063)         (169.441)             (3.316)           172.711            22.109ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -             (8.022)               6.245             31.510             (5.596)          (24.137)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -               4.087                 (676)                 (914)                   (34)            (2.463)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

           106.259             47.322           220.629             12.663         (156.850)          (17.505)   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

             11.535             20.297           (23.489)                 (222)             15.626                (677)التغيرات الناتجة عن تعديالت

      2.822.879          223.356      1.040.909            70.446          816.885         671.283    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح بتوزيع االعتمادات والقبوالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

                           -                       -                         -                       -                       -                       -(Baa3)الى  (Aaa)من 

         22.569.289      -                       -                         -                       22.569.289                       -(Caa3)الى  (Ba1)من 

         71.808.039                       -         1.586.761                       -      70.221.278                       -(6)الى  (1)من 

7-                       -                       401.508            -                       401.508               

        94.778.836                       -        1.988.269                       -     92.790.567                       -   المجموع

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

                           -                       -                         -                       -                       -                       -(Baa3)الى  (Aaa)من 

         16.023.491      -                       -                         -                       16.023.491                       -(Caa3)الى  (Ba1)من 

         41.155.817                       -            629.654                       -      40.526.163                       -(6)الى  (1)من 

7-                       -                       -                       512.334            -                       512.334               

        57.691.642                       -        1.141.988                       -     56.549.654                       -   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة المتعلقة باالعتمادات والقبوالت

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         57.691.642                       -         1.141.988                       -      56.549.654                       -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         75.646.409                       -         1.297.714                       -      74.348.695                       -التعرضات الجديدة خالل السنة

        (38.559.215)                       -           (506.431)                       -     (38.052.784)                       -التعرضات الستحقة

                           -                       -                         -                       -                       -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -              54.998                       -            (54.998)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

        94.778.836                       -        1.988.269                       -     92.790.567                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         37.177.511                       -         1.723.784                       -      35.453.727                       -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         32.478.279                       -            351.352                       -      32.126.927                       -التعرضات الجديدة خالل السنة

        (11.964.148)                       -           (743.174)                       -     (11.220.974)                       -التعرضات الستحقة

                           -                       -           (373.460)                       -           373.460                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -            183.486                       -          (183.486)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

        57.691.642                       -        1.141.988                       -     56.549.654                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

  - 78-  

المرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

              472.592                       -              31.780                      -          440.812                       -الرصيد كما في بداية السنة

              396.705                       -                8.205                      -          388.500                       -خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

             (317.647)                       -             (22.129)                      -         (295.518)                       -خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                           -                       -                         -                      -                       -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -                      81                      -                   (81)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -                       -                         -                      -                       -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

                      511                       -                    511                      -                       -                       -   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                           -                       -                         -                      -                       -                       -التغيرات الناتجة عن تعديالت

              552.161                       -             18.448                      -         533.713                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

              105.469                       -              38.132                      -            67.337                       -الرصيد كما في بداية السنة

              393.208                       -              16.489                      -          376.719                       -خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

               (22.612)                       -             (20.097)                      -             (2.515)                       -خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                           -                       -               (2.853)                      -              2.853                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -                1.095                      -             (1.095)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -                       -                         -                      -                       -                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

                 (2.626)                       -                  (139)                      -             (2.487)                       -   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                     (847)                       -                  (847)                      -                       -التغيرات الناتجة عن تعديالت

              472.592                       -             31.780                      -         440.812                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح بتوزيع الكفاالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك 

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

           7.830.361        -                       -                         -                       7.830.361                       -(Baa3)الى  (Aaa)من 

               855.884           -                       -                         -                       855.884                       -(Caa3)الى  (Ba1)من 

                           -                       -                         -                       -                       -                       -(C)الى  (Ca)من 

         51.576.016                       -         9.052.177                       -      42.523.839                       -(6)الى  (1)من 

(7)-                       -                       -                       2.250.349         -                       2.250.349           

               411.961           411.961                       -                       -                       -(10)الى  (8)من 

        62.924.571          411.961      11.302.526                       -     51.210.084                       -   المجموع

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي

           7.077.683        -                       -                         -                       7.077.683                       -(Baa3)الى  (Aaa)من 

           1.541.312        -                       -                         -                       1.541.312                       -(Caa3)الى  (Ba1)من 

                           -                       -                         -                       -                       -                       -(C)الى  (Ca)من 

         48.632.513                       -         6.526.260                       -      42.106.253                       -(6)الى  (1)من 

(7)-                       -                       -                       1.001.820         -                       1.001.820           

               258.213           258.213                         -                       -                       -                       -(10)الى  (8)من 

        58.511.541          258.213        7.528.080                       -     50.725.248                       -   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة 

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         58.511.541           258.213         7.528.080                       -      50.725.248                       -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         13.394.841             24.895         2.884.123                       -      10.485.823                       -التعرضات الجديدة خالل السنة

          (8.981.811)           (37.832)        (1.345.346)                       -       (7.598.633)                       -التعرضات الستحقة

                           -         (132.500)           (325.797)                       -           458.297                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -         2.826.151                       -       (2.826.151)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -           299.185           (264.685)                       -            (34.500)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        62.924.571          411.961      11.302.526                       -     51.210.084                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         52.530.340           319.221       10.146.698                       -      42.064.421                       -إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         20.443.721               1.060            864.882                       -      19.577.779                       -التعرضات الجديدة خالل السنة

        (14.462.520)           (52.788)        (2.349.690)                       -     (12.060.042)                       -التعرضات الستحقة

                           -           (27.000)        (2.863.037)                       -        2.890.037                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -              (6.500)         1.741.727                       -       (1.735.227)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -             24.220             (12.500)                       -            (11.720)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        58.511.541          258.213        7.528.080                       -     50.725.248                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة المرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة 

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

               478.761           171.812            191.619                       -            115.330                       -الرصيد كما في بداية السنة

               223.486             10.913            114.814                       -              97.759                       -خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

             (119.968)             (9.825)             (79.558)                       -            (30.585)                       -خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                           -           (88.936)             (10.275)                       -              99.211                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                       -                2.549                       -              (2.549)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -             12.334             (12.257)                       -                    (77)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

                 32.110             84.870              44.765                       -            (97.525)                       -  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                 24.666             (3.124)               (5.445)                       -              33.235                       -التغيرات الناتجة عن تعديالت

              639.055          178.044           246.212                       -           214.799                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

               503.869           165.493            255.319                       -              83.057                       -الرصيد كما في بداية السنة

               109.314             15.044              33.210                       -              61.060                       -خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

             (158.855)           (41.374)             (71.388)                       -            (46.093)                       -خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                           -             (3.270)             (76.031)                       -              79.301                       -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                 (650)                2.916                       -              (2.266)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -                  661                  (627)                       -                    (34)                       -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

                 12.525             15.611              70.398                       -            (73.484)                       -  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                 11.908             20.297             (22.178)                       -              13.789                       -التغيرات الناتجة عن تعديالت

              478.761          171.812           191.619                       -           115.330                       -    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح بتوزيع  السقوف غير مستغلة حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك 

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي 

         267.614.148                             -           33.026.739                             -         234.587.409                            -(6)الى  (1)من 

(7)-                            -                            -                             6.471.400             -                             6.471.400             

                  48.056                  48.056                             -                             -                            -                            -(10)الى  (8)من 

           22.393.812                491.599                             -             1.800.173                            -          20.102.040غير مصنف

        296.527.416                539.655          39.498.139            1.800.173        234.587.409         20.102.040   المجموع

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

:فئات التصنيف اإلئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي 

         210.084.130                             -           30.973.472                             -         179.110.658                            -(6)الى  (1)من 

(7)-                            -                            -                             2.519.796             -                             2.519.796             

                     9.800                     9.800                             -                             -                            -                            -(10)الى  (8)من 

           23.514.667                168.814                             -             1.165.564                            -          22.180.289غير مصنف

        236.128.393                178.614          33.493.268            1.165.564        179.110.658         22.180.289   المجموع

:إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة المتعلقة بالسقوف غير المباشرة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         236.128.393                178.614           33.493.268             1.165.564         179.110.658          22.180.289إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

         112.998.869                214.872           10.342.640                534.942           98.167.159            3.739.256التعرضات الجديدة خالل السنة

          (52.599.846)               (149.723)            (8.775.750)               (394.446)          (38.195.427)           (5.084.500)التعرضات الستحقة

                             -                 (40.885)            (2.267.560)               (266.529)             2.267.560               307.414ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                             -                 (60.712)             6.705.541                822.375            (6.702.541)              (764.663)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                             -                397.489                             -                 (61.733)                 (60.000)              (275.756)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        296.527.416                539.655          39.498.139            1.800.173        234.587.409         20.102.040    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         185.973.232                230.805           37.150.793                316.428         131.754.408          16.520.798إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

           74.294.604                  46.551             8.387.591                373.479           56.346.115            9.140.868التعرضات الجديدة خالل السنة

          (24.139.443)               (159.453)          (11.077.989)               (263.469)            (9.952.992)           (2.685.540)التعرضات الستحقة

                             -                 (45.390)            (4.123.598)                 (74.939)             4.123.598               120.329ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                             -                 (19.275)             3.160.471                846.999            (3.160.471)              (827.724)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                             -                125.376                   (4.000)                 (32.934)                            -                (88.442)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        236.128.393                178.614          33.493.268            1.165.564        179.110.658         22.180.289    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

المرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



:إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         1.871.526              51.544            817.510              70.446           260.743           671.283الرصيد كما في بداية السنة

            744.692              29.725            271.855              76.905             67.444           298.763خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

           (724.266)             (16.327)           (343.820)             (29.123)          (169.318)          (165.678)خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                        -             (11.663)             (12.591)             (21.217)             12.591             32.880ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -             (18.468)                7.138              59.507              (5.363)            (42.814)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -              16.642                        -               (5.154)                 (327)            (11.161)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

            344.732            155.913            199.885              15.049            (11.273)            (14.842)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

              45.685                        -              16.562                2.744              (1.995)             28.374التغيرات الناتجة عن تعديالت

        2.282.369           207.366           956.539           169.157          152.502          796.805    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

         1.765.390            102.636         1.054.590              14.813           141.257           452.094الرصيد كما في بداية السنة

            853.867              18.413            232.796              23.698           159.592           419.368خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

           (844.565)             (78.477)           (531.410)               (7.786)            (49.386)          (177.506)خسارة التدني على التعرضات المستحقة

                        -             (18.793)             (90.557)               (3.316)             90.557             22.109ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                        -               (7.372)                2.234              31.510              (2.235)            (24.137)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                        -                3.426                    (49)                  (914)                       -              (2.463)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة- كما في نهاية السنة - األثر على المخصص 

              96.360              31.711            150.370              12.663            (80.879)            (17.505)  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                    474                        -                  (464)                  (222)               1.837                 (677)التغيرات الناتجة عن تعديالت

        1.871.526              51.544           817.510              70.446          260.743          671.283    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى



- ٨٤ -

المكتتب بھ والمدفوعرأس المال -٢٣
سھم  ١٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠دینار موزعة على  ١٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠المدفوعویبلغ رأس المال المكتتب بھ  

دینار موزعة ١٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠و٢٠٢١كانون األول  ٣١قیمة السھم االسمیة دینار واحد كما في  
. ٢٠٢٠كانون األول ٣١كما في سھم١٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠على 

االحتیاطیات- ٢٤
االحتیاطي القانوني 

بالنسب التي  تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحویلھ من االرباح السنویة قبل الضرائب  
البنوك  ھا  یخضع لھا البنك في األماكن التي یتواجد فی لقانون  السنة والسنوات السابقة وفقاً خالل 

وقانون الشركات وھو غیر قابل للتوزیع على المساھمین. 

احتیاطي مخاطر مصرفیة عامة  
یمثل ھذا البند إحتیاطي مخاطر مصرفیة عامة وفقا لتعلیمات البنك المركزي األردني. 

احتیاطي التقلبات الدوریة
األرباح السنویة الصافیة لفروع فلسطینمنتمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحویلھ  

لتعلیمات سلطة النقد الفلسطینیة. ومصرف الصفا ً وفقا

ان االحتیاطیات المقید التصرف بھا ھي كما یلي: 

طبیعـة التقیید المبلـــغ اســم االحتیاطــي
دینــــار 

قانون البنوك وقانون الشركات ٨٦٫٧١١٫٩١٩قانوني 
الفلسطینیةتعلیمات سلطة النقد ٤٬٣٤١٬٤٢٩مخاطر مصرفیة عامة

تعلیمات سلطة النقد الفلسطینیة١٠٬٨٩٤٬٦٥٣التقلبات الدوریة 

أرباح مقترح توزیعھا-٢٥
للبنك للموافقة على توزیع أرباح بالتوصیة للھیئة العامة  ٢٠٢٢شباط  ١٤قام مجلس اإلدارة بتاریخ  

بنسبة   الحالي  للعام  المساھمین  یعادل  ٪٩على  ما  الى  ١٧٫١٠٠٫٠٠٠أو  باإلضافة  توزیع دینار 
المملوكة لبنك القاھرة عمان على مساھمیھ فلسطین  \سھما من أسھم مصرف الصفا  ١٦٫٠٧٨٫٩٨٤

البنك خاضعة لموافقةالتوصیةذه  ، وھمع ملكیة المساھمین في رأس مال البنك  وتناسبوذلك بنسبة  
الھیئة العامة للمساھمین.ووسلطة النقد الفلسطینیة والجھات الرقابیة األخرىالمركزي األردني



بالصافي- إحتياطي القيمة العادلة - 26

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

      (7.848.900)       (5.988.630)الرصيد في بداية السنة

       1.418.027      11.744.228أرباح غير متحققة

             85.200          (109.861)خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر منقولة لألرباح المدورة نتيجة البيع (ارباح)

           369.450       (1.758.961)موجودات ضريبية مؤجلة

            (12.407)            (89.078)مطلوبات ضريبية مؤجلة

     (5.988.630)       3.797.698     الرصيد في نهاية السنة

. دينار313,552     

أرباح مدورة- 27

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

     73.967.732      88.960.274الرصيد في بداية السنة

     18.161.180      32.799.711أرباح السنة

      (3.040.452)       (4.664.040)المحول إلى االحتياطي القانوني

            (42.986)          (444.246)احتياطي مخاطر مصرفية عامة (إلى)المحول 

                       -     (22.800.000)ارباح نقدية موزعة على المساهمين

                       -            519.646صافي التغير في حقوق غير المسيطرين

            (85.200)            109.861المحول نتيجة بيع موجودات مالية مقومة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    88.960.274     94.481.206     الرصيد في نهاية السنة

.وبموجب تعليمات هيئة األوراق المالية يحظر التصرف به اال بمقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع (9)   رقم 

 دينار كمــا فــي  13,316,167 مقابل 2021 كانون األول 31 دينار كما في 12,227,606تتضمــن األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مبلغ  - 

 دينار ويمثل الرصيد المتبقي من احتياطي مخاطر مصرفية عامة ضمن األرباح المدورة وفقا لتعليمات البنك 1,155,916ال يمكن التصرف بمبلغ  - 

.   المركزي األردني
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 كانـــــــــــــــــــــون األول 31 

 كانـــــــــــــــــــــون األول 31 

. وبناًء على تعليمات البنك المركزي األردني يحظر التصرف بها2020 كانون األول 31   

 دينار والمطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ1,436,466يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل الموجودات الضريبية المؤجلة بمبلغ  -  

 دينار يمثل رصيد اثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية 13,051,148 مبلغ 2021 كانون األول 31يشمل رصيد األرباح المدورة كما في  - 



الفوائد الدائنة- 28

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار :تسهيالت ائتمانية مباشرة 

(التجزئة)لالفراد 

         1.763.245       1.751.368حسابات جارية مدينة

      58.169.703     56.482.391قروض وكمبياالت

         2.676.690       2.841.390بطاقـات االئتمان

            369.933          909.847حسابات هامش الوساطة

      13.894.830     13.958.062القروض العقارية

الشركات

الشركات الكبرى

         7.030.913       6.771.899حسابات جارية مدينة

      24.468.791     26.931.154قروض وكمبياالت

منشآت صغيرة ومتوسطة

         1.632.050       1.547.420حسابات جارية مدينة

         6.733.722       7.404.659قروض وكمبياالت

      11.778.597     12.503.043الحكومة والقطاع العام

            208.224            55.705أرصدة لدى بنوك مركزية

         3.250.666       2.752.876أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

      39.044.624     38.088.471موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

171.998.285     المجموع  171.021.988   

الفوائد المدينة- 29

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

         8.035.479       6.052.314ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

:ودائع عمالء

         2.084.118       2.102.527  حسابات جارية وتحت الطلب

            237.481       1.272.913  ودائع توفير

      39.307.470     34.482.146  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

            746.947          422.968تأمينات نقدية

         8.934.208       8.952.019أموال مقترضة

         3.052.348       2.827.006رسوم ضمان الودائع

     62.398.051    56.111.893     المجمـــوع

صافي إيرادات العموالت- 30

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

         5.014.116       5.060.164عموالت تسهيالت مباشرة

         1.749.588       2.459.476عموالت تسهيالت غير مباشرة

      11.275.165     12.980.172عموالت أُخرى

           (154.502)         (155.568)عموالت مدينة: ينزل

     17.884.367    20.344.244     صافي ايرادات العموالت

أرباح العمالت األجنبية -  31

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

            226.377          235.087التعامل/ ناتجة عن التداول 

         4.306.409       4.181.722ناتجة عن التقييم

4.532.786        4.416.809            المجمــوع
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 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 



:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

عوائد توزيعاتغير (خسائر)أرباح

المجموعأسهــــــــــــــممتحققةمتحققة

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

       1.682.897           287.281    1.126.633     268.983أسهم شركات

      1.682.897          287.281   1.126.633    268.983     المجمـوع

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

      (1.972.435)             93.164   (1.911.241)    (154.358)أسهم شركات

           496.044                       -                    -     496.044سندات

     (1.476.391)            93.164  (1.911.241)    341.686     المجمـوع

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

       2.152.730       2.603.330عوائد توزيعات أسهم الشركات

      2.152.730      2.603.330     المجمـوع

إيرادات أخرى -  34

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

           858.912           447.445فوائد معلقة حولت لاليرادات

           132.525           126.137ايجارات الصناديق الحديدية

             34.448             42.255دفاتر الشيكات المباعة

       1.356.087       1.513.163ديون معدومة مستردة

       2.125.424       2.284.738إيرادات البطاقات

         (165.290)             87.520بيع ممتلكات ومعدات (خسائر)ارباح 

                  182           780.188ارباح بيع موجودات مستملكة

               1.334             26.257ايراد ايجارات االبنية

           785.861       1.148.557عموالت الوساطة

           187.737           168.046أخرى

      5.317.220      6.624.306     المجمـوع

نفقات موظفين -  35

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

     35.800.198     36.689.877رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

       2.729.603       2.758.392مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

           490.128           487.392مساهمة البنك في صندوق االدخار

             41.121           744.658تعويض نهاية الخدمة للموظفين

       2.710.703       2.881.456نفقات طبية

             97.084           164.473تدريب الموظفين

             39.823           283.193مالبس موظفين

             33.361             56.796نفقات موظفين أخرى

    41.942.021    44.066.237     المجمـوع

 كانون األول31للسنة المنتهية في 
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (خسائر)أرباح - 32

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  33

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 



مصاريف أخرى -  36

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

       5.165.934       5.273.431اإليجارات

       2.194.714       2.053.310الصيانة والتنظيف

       2.571.922       2.624.961كهرباء ومياه وتدفئة

       1.347.385       1.269.485رسوم وضرائب حكومية

          573.587          621.717األدوات الكتابية والمطبوعات

       2.078.247          751.189التبرعات واإلعانات

       1.220.932       1.501.833مصاريف التأمين

          785.751          825.347االشتراكات

          542.302          608.897االتصاالت

          544.899          858.455رسوم ومصاريف قضايا

       1.136.054       1.165.958أتعاب مهنية

          736.996          788.594أجور نقل النقود والبريد

       2.965.486       3.072.189مصاريف الدعاية واإلعالن

          987.143       1.137.093مصاريف ومكافات أعضاء مجلس اإلدارة

       8.343.853       7.900.112مصاريف أجهزة الحاسوب واألنظمة اآللية

          447.602          495.995مصاريف سفر وانتقال

          367.752          419.348خدمات استشارية

          763.196          821.507اجور حراسة

          738.514          402.769مصاريف اسناد خارجي

          555.376          638.600المصاريف األخرى

    34.067.645    33.230.790     المجمــوع

مخصص الخسائر االتمانية المتوقعة - 37

:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

            13.497             (3.169)أرصدة لدى بنوك مركزية

            34.168           (39.304)أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

          102.975         (126.016)ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                       -               4.336موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

          375.325         (196.553)موجودات مالية بالكلفة المطفأة

     17.546.531     17.338.435تسهيالت ائتمانية مباشرة

          448.151          650.706تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

    18.520.647    17.628.435     المجموع

:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

     18.161.180     32.799.711(دينار)ربح السنة العائد لمساهمي البنك 

   190.000.000   190.000.000(سهم)المتوسط المرجح لعدد األسهم 

دينــار/ فلس دينــار/ فلس 

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من الربح

0/1730/096(مساهمي البنك)–    للسنة 
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حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك- 38

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد االسهم لحصة السهم من الربح األساسي والمخفض العائد لمساهمي البنك بناًء على عدد االسهم

 .(33) وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 2020 و2021 كانون األول 31المصرح به للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

 كانون األول31للسنة المنتهية في 



النقد وما في حكمه -  39

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

413.509.026     312.978.895   

121.574.475     154.882.165   

105.012.987     133.032.487   

     10.635.000       10.635.000        أرصدة مقيدة السحب

  324.193.573    419.435.514     المجمــوع

األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة -  40

20212020نسبة الملكيةاســـــــــــــم الشركـــــــــــة

دينــــــــــاردينــــــــــار% 

       5.500.000         1005.500.000الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

       1.600.000         1001.600.000الشركة الوطنية لألوراق المالية المساهمة الخاصة

       5.000.000         1005.000.000شركة تملك للتأجير التمويلي

     53.175.000       74.6453.175.000مصرف الصفا

اعضاء مجلس اإلدارة

االدارة التنفيذية  وذوي الصلة 

20212020*اخرىالعلياباعضاء المجلس

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

18.475.111     4.450.927         19.686.363     42.612.401    66.932.582         

95.712.589     4.159.591         18.331.451     118.203.631  119.537.989      

661.035           24.076               264.235           949.346          62.628                 

1.933.316       300                    264.235           2.197.851       4.252.715           

20212020

دينــــــــــاردينــــــــــاربنود قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

           1.982.960       2.969.714       1.476.122             235.875       1.257.717فوائد وعموالت دائنة

           2.171.359       2.604.508           549.603               79.240       1.975.665فوائد وعموالت مدينة

 كانون األول31كما في 

 كانون األول31كما في 

.٪4.25تتراوح أسعار الفائدة المدينة على الودائع بالدينار األردني بين صفر٪ إلى  - 
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بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

الجهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة

.٪4.75٪ إلى 4تتراوح أسعار الفائدة الدائنة على التسهيالت بالعملة األجنبية بين  - 

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

تسهيالت مباشرة

ودائع لدى البنك

التامينات النقدية

.(2020 كانون األول 31 دينار كما في 3,223,772) 2021 كانون األول 31  دينار كما في 3,269,359 بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا ما مجموعه 

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر: ينزل 

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل  ثالثة أشهر

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر: يضاف 

المجمـــــــــــــوع

 قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركات التابعة ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام 

.ان جميع التسهيالت اإلئتمانية لالطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات. اسعار الفوائد والعموالت التجارية

.  تشمل الجهات االخرى باقي موظفي البنك واالقارب حتى الدرجة الثالثة

.٪13.54٪ إلى 3.75تتراوح أسعار الفائدة الدائنة على التسهيالت بالدينار األردني بين  - 

.٪2.1تتراوح أسعار الفائدة المدينة على الودائع بالعملة األجنبية صفر ٪ إلى  - 

تسهيالت غير مباشرة

:         تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركة التابعة التالية 

رأس مال الشركــــــــــة

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

:  فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة 
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 ادارة المخاطر -  41

 (9افصاحات المعيار )

 :  اإلفصاحات الوصفيةأوالً: 

 تعريف تطبيق البنك للتعثر وآلية معالجة التعثر. -1

 تعريف التعثر:  -

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  تعليمات  بحسب  التعثر  تعريف  باعتماد  البنك  رقم    9قام 

حيث تم اعتبار اي اداة دين ضمن    2009/ 47باإلضافة ال  تعليمات البنك المركزي رقم    2018/ 13

وفي حال تحقق    ، (منتظمة  اير)  متعثرة   أصبحت   أنها  عل  أدلة/    وفر دليلت الديون المتعثرة في حال 

 :  مؤشر واحد او أكثر من المؤشرات النوعية أدناه يعتبر دليل عل  تعثر اداة الدين

 .البيانات المالية(إن الطر  المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة )ضعف شديد في  •

  .( يوم90عدم االلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن )  •

 . قيام البنك بهطفاء جزء من االلتزامات المترتبة عل  المدين •

  .وجود مؤشرات خارجية واضحة تدل عل  قرب إفالس الطر  المدين •

ت مالية يواجهها الطر  المدين )مصدر  عدم وجود سوق خارجي نشط ألداة مالية بسبب صعوبا  •

 .التعرض االئتماني/ أداة الدين( ومتوقع عدم قدرته عل  الوفاء بااللتزاماته

 .اقتناء )شراء أو إنشاء( أداة دين بخصم كبير يمثل خسارة ائتمانية •

 

 آلية معالجة التعثر:   -

وعند  اختصاص  ذات  دوائر  خالل  من  التعثر  لمرحلة  وصولها  قبل  الحسابات  بمتابعة  البنك  يقوم 

باالجراءات  البدء  قبل  االئتمان  تعديل  دائرة  من خالل  متابعتها  يتم  عاملة  اير  الحسابات  تصنيف 

لك  كما يقوم البنك ببناء المخصصات مقابل ت.  القانونية في حال عدم التوصل لتسويات مع العميل  

 . والسلطات الرقابية المضيفة  الحسابات بحسب تعليمات البنك المركزي األردني

 

 :نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك والية عمله -2

 

 :  محفظة الشركات  -

واالستثمارات    انظمةهو   المالية  والمؤسسات  البنوك  لتقييم وقياس مخاطر كل من  داخلية  تصنيف 

 السيادية و عمالء الشركات الكبرى والمتوسطة بشكل شامل  . 

 

( لقياس درجة مخاطر Moody’s( من شركة )CreditLensيستخدم البنك نظام التقييم الداخلي )

عاملة ، اما الحسابات اير العاملة فانه يتم تصنيفها  ( مستويات للحسابات ال7عمالء الشركات ضمن )

( مستويات وبحسب تعليمات البنك المركزي االردني بالخصوص،  وتزداد احتمالية التعثر  3ضمن )

(PD بازدياد درجة المخاطر حيث يتم اعتماد ثالث شرائح في كل مستوى للتصنيف الديون العاملة )

االسوء، حيث يتم استخراج درجة    10هي األفضل ودرجة    1( ، حيث درجة  1باستثناء الدرجة )   –

( باالعتماد عل  البيانات المالية والموضوعية، PDمخاطر العميل المربوطة باحتمالية تعثر العميل )

 (. Facility Ratingواستخراج احتمالية التعثر لتسهيالت العميل من خالل ) 
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 : محفظة االفراد 

يتم تصنيف محفظة االفراد من خالل اعتماد برام  ذات خصائص مشتركة للعمالء الممنوحين من  

، بحسب (  شخصية ، اسكان ، سيارات وايرها)خالل كل برنام  بحسب طبيعة الغاية من المنت   

العمل   ، قطاع خاص )جهة  الخصائص  (  قطاع عام  التعيين والوظيفة وايرها من  وبحسب طبيعة 

 .  المختلفة

بناءً  البرام   شروط  تحديد  يتم  والتعثر    كما  المنح  حيث  من  برنام   لكل  التاريخي  االداء  عل  

 . عل  ادائها  بناءً والتحصيالت، ويتم مراجعة تلك البرام  بشكل دوري وتحديث شروطها 

 

 (. ECLاآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )  -3

 

البنك   )قام  يتم  Moody’sباعتماد نظام من شركة  المتوقعة وبحيث  الخسائر االئتمانية  ( الحتساب 

درجة  باالعتبار  االخذ  وبعد  االفراد  ولمحفظة  الشركات  لمحفظة  خاصة  انظمة  ضمن  االحتساب 

مخاطر العميل واحتمالية التعثر وتقييم الضمانات وذلك عل  مستوى فروع األردن والفروع الخارجية  

 التابعة.  والشركات 

 

 :   وينقسم الية االحتساب لكل مرحلة كما يلي

 

المتوقعة خالل  المرحلة األولى  - الخسائر االئتمانية  يتم احتساب  تاريخ اعداد   12:  القادمة من  شهر 

البيانات المالية ألدوات الدين ضمن هذه المرحلة والتي لم يحصل زيادة مهمة أو مؤثرة في مخاطرها 

ا  األولي بالتعرض / األداة، أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد االئتمانية منذ االعتر

 .البيانات المالية

 

: يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر أداة الدين خالل المدة الزمنية المرحلة الثانية -

حصل زيادة مهمة أو  تي  المتبقية من عمر أداة الدين ألدوات الدين التي تندرج ضمن هذه المرحلة وال

 التعثر.  مؤثرة في مخاطرها االئتمانية منذ االعترا  األولي بها، إال أنها لم تصل ال  مرحلة 

 

وقد تم اعتماد عدة محددات كمؤشر زيادة مخاطر االئتمان النتقال االداة المالية من مرحلة االول  ال   

 المرحلة الثانية اخذين باالعتبار العديد من المؤشرات ومنها  :  

 

تراجع درجة تصنيف العميل بدرجات محددة عن التصنيف األولي له ، او حصوله عل  درجة  -

 تصنيف ذات مخاطر مرتفعة. 

المعادة   - للشيكات  السوداء  القائمة  ضمن  )وجوده  الحساب  عل   سلبية  مؤشرات  أي     -ظهور 

Black List     ضمن قائمة اسل  3ضمن محفظة االفراد لفروع األردن ، أو تصنيفه درجة  

بحسب تصنيف  سلطة النقد الفلسطينية لمحفظة االفراد في مصر    Risk Level  -األموال  

 الصفا وفروع فلسطين( 

 يوم . 90يوم وتقل عن    30وجود عدد ايام مستحقات تزيد عن   -

 تصنيف العميل ضمن الديون تحت المراقبة .  -

 

كامل عمر أداة الدين ألدوات الدين : يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك لالمرحلة الثالثة -

  التي يتوفر دليل / أدلة عل  أنها أصبحت متعثرة )اير منتظمة( التي تندرج ضمن هذه المرحلة و

 . وبحسب ما هو مذكور في بند تعريف التعثر

 

 

 :   كما تم ادراج أدوات الدين التالية في االحتساب 
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 .القروض والتسهيالت االئتمانية المباشرة واير المباشرة  -

 

 أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة.  -

 

 ( . 9)الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  -

 

والمعيار    ( 17)الذمم المدينة المرتبطة بعقود االيجار ضمن متطلبات المعيار المحاسبي الدولي   -

 .  ( 16)الدولي للتقارير المالية 

 

 التعرضات االئتمانية عل  البنوك والمؤسسات المالية.  -

 

 (. 9حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ) -4

 

 األدوار والمسؤوليات:  

 

 مجلس اإلدارة:  

   . 9اعتماد سياسة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية  -

توفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل تحديد أدوار   -

  .وضمان تكاملية العملاللجان والدوائر ووحدات العمل في البنك 

  .توفير البنية التحتية المناسبة للتطبيق -

ضمان قيام الوحدات الرقابية للبنك المتمثلة في إدارة المخاطر وإدارة التدقيق بكافة األعمال   -

وتوفير    9الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة في تطبيق المعيار  

 الدعم الالزم لها.

 

 لجنة إدارة المخاطر : 

 9السياسات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية مراجعة  -

 .نتائ  احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن البيانات الماليةاالطالع عل   -

 

 لجنة التسهيالت : 

ن اللجنة  االطالع عل  التوصيات الخاصة بهجراء أي استثناءات عل  نتائ  االحتساب المقدمة م  -

 والموافقة عليها.  9التوجيهية لتطبيق المعيار  

 

 لجنة التدقيق:  

المرصودة من قبل البنك والتاكد من كفايتها عل     لخسائر االئتمانية المتوقعةكفاية االتحقق من   -

 كل بيانات مالية. 
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 :  (  9)اللجنة التوجيهية لتطبيق المعيار 

، واالستثمارات   ادارة الخزينة  المدير التنفيذي،  االئتمانرئيس مجموعة خدمات  تتكون اللجنة من  

المدير التنفيذي  إدارة المخاطر،    المدير التنفيذي،  وشؤون المساهمين  االدارة المالية  المدير التنفيذي

ومدير دائرة مخاطر االئتمان.  خدمات االئتمان التجاري، المدير التنفيذي خدمات االئتمان الشخصي  

 مها:  والتي من اهم مها

 

التنسيق واعطاء التوجيهات لمسؤولي التطبيق في الفروع الخارجية والشركات التابعة وادارات   -

 البنك.

 التنسيق مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الخارجية والداخلية.  -

 واعطاء التوجيهات لتنفيذها  المعيار  اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق  -

االحتساب لتقييم التعرضات ضمن المراحل المختلفة والتأكد من انها تتماش   االطالع عل  نتائ    -

 مع مخاطر العمالء وتوجيهها ال  الجهات المعنية.

نتائ   - عل   االستثنائية  بالتعديالت  االدارة  مجلس  عن  المنبثقة  التسهيالت  للجنة  التوصية 

 االحتساب  

 او االستثناءات تعديل السياسات ب للجهات المعنية حيثما يلزم فيما يتعلقرفع التوصيات  -

 االشرا  عل  مراجعة منهجيات االحتساب دوريا .  -

 

 إدارة المخاطر:

 

 9اعداد السياسات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -

عل  مستوى مجموعة    9احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المعيار  المساهمة في عملية   -

تعليمات البنك و  9 المالية  للتقارير    الدوليبما يتوافق مع متطلبات المعيار    بنك القاهرة عمان

 والسلطات الرقابية في الدول المضيفة. المركزي األردني 

 االحتساب دوريا وحيثما يلزم.منهجيات   تحديث  و راجعةم -

لتحقق من سالمة المنهجيات واالنظمة  المناسبة ل  التنسيق مع اإلدارة التنفيذية التخاذ اإلجراءات 

 المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

 ارسال نتائ  االحتساب لكافة األطرا  المعنية.  -

 

 : وشؤون المساهمين اإلدارة المالية

 

 المساهمة في عملية االحتساب مع اإلدارات ذات العالقة ومراجعة نتائ  االحتساب.  -

التسويات والقيود المحاسبية الالزمة بعد اعتماد النتائ  والتحقق من ان كافة الموجودات عمل   -

 .  المالية قد خضعت لعملية االحتساب 

رقم   - األردني  المركزي  البنك  تعليمات  بحسب  المخصصات  واعتماد    47/2009احتساب 

   9المخصصات األشد مع مخصصات المعيار 

بالتعاو  - الالزمة  البنك  االدارات ن مع  اعداد االفصاحات  يتفق مع    والمجموعة  المعنية في  بما 

 متطلبات المعيار وتعليمات البنك المركزي. 

 تجهيز الكشوفات المطلوبة من البنك المركزي بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة.  -

كفاية  عرض البيانات المالية بما يشمل نتائ  احتساب المخصصات عل  لجنة التدقيق للتأكد من   -

 الخسارة االئتمانية المتوقعة 
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 :االئتمان إدارة 

 

دوري - بشكل  الداخلي  التصنيف  نظام  العمالء ضمن  احتساب   تصنيف  كل  حجم    عند  لقياس 

 المتغيرات الكمية والنوعية عل  مخاطر العمالء. مخاطر العمالء بناءا عل  

 . دوريا االحتساب المعتمدة ةنظمابيانات التسهيالت والضمانات ضمن   ومراجعة تحديث  -

تحديث وتقييم المؤشرات السلبية الكمية والنوعية الناجمة عن ارتفاع مخاطر العمالء وتوصية   -

 ادراجها ضمن مراحل التصنيف االئتمانية المناسبة. 

االئتمانية الخاصة   المساهمة في مراجعة المنهجيات المستخدمة ونتائ  احتساب المخصصات  -

 بمحفظة الشركات.  

 في حال وجود أي استثناء.  9رفع التوصيات الالزمة للجنة التوجيهية لتطبيق المعيار   -

 

 :إدارة التدقيق الداخلي

 

من   - والتحقق  االئتمانية  صحة  الخسائر  احتساب  في  المستخدمة  واالنظمة  المنهجيات  سالمة 

 المتوقعة. 

وجود   - من  العامة التأكد  اإلدارة  لدى  والمسؤوليات  األدوار  توزيع  تتضمن  عمل  إجراءات 

 والفروع الخارجية والشركات التابعة .

 

  (EAD)( والتعرض االئتماني عند التعثر  PDتعريف والية احتساب ومراقبة احتمالية التعثر ) -5

 (. LGDونسبة الخسارة بافتراض التعثر )

 

 (: PDاحتمالية التعثر )  -1

 

 : االفراد محفظة  -

للبنك وذلك لكل من محفظة    التاريخية  التعثر  لبيانات  بالرجوع  التعثر  يتم احتساب احتمالية 

القروض الشخصية والبطاقات االئتمانية ومحفظة القروض السكنية ويتم احتساب هذه النسبة  

بحسب المتغيرات المستقلة والتي تؤثر عل  نسبة احتمالية التعثر )رصيد القرض ال  الراتب 

 تاريخ التعامل(.  –نوع القرض  –سعر الفائدة -الجنس -العمر -القطاع -

 

 : محفظة الشركات  -

( والمستخدمة من قبل Probability of Default - PDتم اعتماد بيانات احتمالية التعثر )

االئتمانية    Moody’sشركة   الخسائر  احتساب  نظام  ويقوم  االحتساب  نظام  عل   كمدخالت 

 Through The Cycle Probability of Defaultالمتوقعة بتحويل احتمالية التعثر من )

– TTC PD(  ال )Point In Time Probability of Default – PIT PD  عل  أساس )

  ة والقطاع االقتصادي للعميل.كل أداة وبعد االخذ بعين االعتبار مخاطر الدول
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 (: EADالتعرض االئتماني عند التعثر ) -2

واحدة   - لمرة  الدين  المباشرة)أدوات  واير  اعداد (:  المباشرة  بتاريخ  كما  الرصيد  اعتماد  يتم 

البيانات المالية كرصيد عند التعثر وذلك بعد طرح الفوائد المعلقة عل  مستوى الحساب ويتم 

 . االستحقاق الفعلي الداة الديناعتماد تاريخ 

 

يتم اعتماد الرصيد كما بتاريخ اعداد البيانات (:  المباشرة واير المباشرة )أدوات الدين المتجددة   -

المالية او السقف ايهما اعل  كرصيد عند التعثر وذلك بعد طرح الفوائد المعلقة عل  مستوى  

 .  سنوات الداة الدين 3ليه الحساب ويتم اعتماد تاريخ االستحقاق الفعلي مضافا ا

 

 (: LGDنسبة الخسارة بافتراض التعثر ) -3

 

 : محفظة االفراد  -

تم احتساب قيمة الخسارة عند التعثر بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك وذلك لكل من محفظة  

القروض الشخصية ومحفظة القروض السكنية وبطاقات االئتمان والطلب المكشو  وتم اعتماد 

  .النسب عل  مستوى كل حساب لمحفظة االفراد هذه 

 

 :  محفظة الشركات  -

يتم احتساب نسبة الخسارة بافتراض التعثر عل  مستوى الحساب وبعد االخذ بعين االعتبار  

تم اعتماد   عدة عوامل وبيانات اهمها )الضمانات، القطاع االقتصادي، احتمالية التعثر( وقد 

نسب المعتمدة من البنك المركزي االردني، باإلضافة  نسب االقتطاع عل  الضمانات بحسب ال

  .%10ال  اعتماد حد أدني للنسبة ان ال تقل عن 

 

سياسة البنك في تحديد العناصر )المواصفات( المشتركة التي تم بناًء عليها قياس مخاطر االئتمان   -6

 (. Collective Basisوالخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس تجميعي ) 

احتساب مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة لألفراد عل  اساس افرادي وذلك لكل  تم  

 حساب عل  حدا وليس عل  أساس تجميعي .

 

الخسارة االئتمانية   المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تم استخدامها من قبل البنك في احتساب -7

 (. PDالمتوقعة )

قتصادية ومن أهمها )النات  المحلي اإلجمالي، أسعار األسهم،  دراسة مجموعة من المؤشرات اال  تم

بين    معامل ارتباط قوي  اظهرت   والتي  التالية  المؤشرات أسعار الفوائد البطالة، التضخم( وتم اعتماد  

 :  في كل محفظة استنادا ال  البيانات التاريخية وكما يلي  التعثر قيمة المؤشر ونسبة

 

 (Gross Domestic Product - GDP)  اإلجمالي  المحلي  النات   اعتماد   تم:  الشركات   محفظة  -

 (. Stock Priceواسعار االسهم )

 

الحقيقي  المحلي  النات   اعتماد   تم:  االفراد   محفظة  -  Real Gross Domestic) اإلجمالي 

Product - Real GDP)  ( اإلجمالي  المحلي  النات   مخفض   ،Gross 

Domestic Product Deflator - GDP Deflator  )،   المحلي   النات  

 Stock( واسعار االسهم )Gross Domestic Product- GDP)  اإلجمالي

Price .) 
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كهستجابة إلنتشار جائحة كورونا    2021و  2020لعامي  تم اعتماد األوزان الترجيحية للسيناريوهات التالية  

 ( وكما يلي: 19)كوفيد 

 ع تف السيناريو المر السيناريو المنخفض  السيناريو المعتدل  

 30 % 60 % 10 % 

 

  خاللها   من  يتم  المخاطر  إلدارة  شاملة   سياسات   خالل  من  المختلفة  المصرفية  مخاطره  بهدارة  البنك  يقوم

 واللجان  اإلدارة  مجلس  وهي  السياسات   هذه  بتطبيق  تعن   التي  المعنية  األطرا   بكل  الخاصة  األدوار  تحديد 

، لجنة    المؤسسية  الحاكمية  لجنة  ،  التدقيق  لجنة  ،  المخاطر ، لجنة االمتثال ،   ادارة  لجنة  مثل  عنه  المنبثقة

التسهيالت  ولجنة  االستراتيجيات  لجنة   ، والمكافآت  الترشيحات  لجنة   ، المعلومات  تكنولوجيا  حاكمية 

والمطلوبات،  لجنة المشتريات   الموجودات   لجنةمثل    عنها  المنبثقة   واللجان  التنفيذية  اإلدارة  إل   باإلضافة

، لجنة االستراتيجية والتفرع ، اللجنة التوجيهية   الداخلية  والرقابة  الضبط  انظمة  تطوير  لجنة  والعطاءات،

  إدارة   المخاطر،  إدارة   مثل  متخصصة  أخرى  إدارات  إل   التسهيالت باإلضافة  لتكنولوجيا المعلومات و لجان

 الداخلي ودائرة الجرائم المالية واالمن السيبراني.  دقيقالت وإدارة االمتثال

 

  وااللتزام   المصرفية  بالعمليات   المتعلقة  المخاطر  تحديد   عن  مسؤولة  البنك  وفروع  دوائر  كافة  وتعتبر  هذا

 . الداخلية الرقابة ونظام يتالءم بما  فعاليتها استمرارية ومراقبة  المناسبة الرقابية بالضوابط

 

  كانت   سواء  المخاطر  وإدارة  تقييم  قياس ،  ،  التعر   أنشطة  عل   تشمل  البنك  لدى  المخاطر  إدارة  عملية  إن

  وبما  أهدافه عل  أو وسمعته البنك أداء عل  سلبي  بشكل  تؤثر أن يمكن  التي المالية اير  أو المالية المخاطر

   .المقبولة المخاطر مقابل األمثل العائد  تحقيق  يضمن

 

العام إلدارة المخاطر لدى البنك يســير وفق منهجية وأســس رئيســية منســجمة مع حجم نشــاطاته  إن اإلطار  

وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات الـسلطات الرقابية باإلـضافة إل  مراعاة أفـضل الممارـسات الدولية بهذا 

 الخصوص، وتتمثل مجموعة المبادئ بما يلي:

 مسؤولية مجلس اإلدارة : -

 

واالســتراتيجيات واالطار العام إلدارة المخاطر والتي من ضــمنها حدود درجة  اعتماد الســياســات  •

 المخاطر المقبولة 

ـضمان وجود اطار فعال الختبارات االوـضاع الـضااطة باالـضافة ال  اعتماد الفرـضيات الخاـصة   •

 بها. 

 اعتماد سياسات البنك .  •

تكون هذه المنهجية شاملة و فعالة و    اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك، و بحيث  •

قادرة عل  تحديد جميع المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ باالعتبار خطة البنك  

االستراتيجية وخطة راس المال ومراجعة هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد  

  .خاطر التي يواجههامن احتفاظ البنك برأس مال كا  لمقابلة جميع الم
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 مسؤولية لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة :  -

 

مراجعة دورية للسـياسـات واسـتراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر لدى البنك ومن ضـمنها    •

 حدود المخاطر المقبولة. 

 مواكبة التطورات التي تؤثر عل  ادارة المخاطر بالبنك .  •

ــتقبلية لرأس   • تطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال و تحليل المتطلبات الحالية والمســ

تراتيجية واتخاذ االجراءات المتعلقة المال وبما ي تناـسب مع هيكل مخاطر البنك واألهدا  االـس

 بالخصوص.

ـضمان وجود انظمة جيدة لتقييم أنواع المخاطر الت  يواجهها البنك وتطوير االنظمة لربط هذه  •

 المخاطر بمستوى رأس المال المطلوب لتغطيتها. 

ســيب لمجلس االدارة العتمادها بما مراجعة ســياســات اختبارات األوضــاع الضــااطة والتن •

 تشمل:

 

 الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة الختبارات االوضاع الضااطة. –

 االجراءات الواجب اتخاذها بناء عل  هذه النتائ .  –

 االطالع عل  التقارير والنتائ  الصادرة للبنك المركزي االردني.  –

 دوري واالطالع عل  النتائ  وتقييمها. التأكد من اعداد اختبارات األوضاع الضااطة بشكل   –

 

 مسؤولية إدارة المخاطر:  -

 رفع التقارير ومنظومة المخاطر إل  لجنة ادارة المخاطر. •

مراقبة التزام مختلف دوائر البنك لحدود المخاطر المقبولة للتأكد من أن هذه المخاطر ضــــمن  •

   Risk Appetite   ،Risk Toleranceالحدود المقبولة 

ــبط لـكل نوع من  • ــاـفة إل  تطوير منهجـيات القـياس والضــ تحلـيل جميع انواع المـخاطر ـباإلضــ

 .أنواع هذه المخاطر

ة بتق • ة المرتبـط ل تطبيق االنظـم ك وتطوير اجراءات العـم ا البـن اطر الت  يواجهـه ييم أنواع المـخ

 ذات العالقة .

اـية رأس  الـمال • ة التقييم اـلداخلي لكـف ـلدى البـنك بطريـقة     ICAAPإدارة وتطبيق منهجـية عملـي

 كافية وشاملة تتناسب وهيكل المخاطر التي يواجهها البنك.

منهجيات المعتمدة من قبل مجلس تنفيذ اختبارات االوضــاع الضــااطة ضــمن الســياســات وال •

 االدارة .  

ــائر االئتمانية المتوقعة ضــمن المعيار الدولي للتقارير المالية   • ــاب الخس ــاركة في احتس  9المش

(IFRS9 . وذلك باستخدام أنظمة متخصصة من قبل احدى الشركات العالمية ) 

تمرارية الع • يق مع الجهات المعنية عل  تنفيذ عمليات فحص خطط اـس كل التنـس مل وتحديثها بـش

 .دوري

 توجيه وتدريب وارشاد موظفي البنك فيما يتعلق بثقافة إدارة المخاطر في البنك .  •

 تطبيق وتنفيذ تعليمات البنك المركزي األردني المرتبطة بادارة المخاطر .  •

 (.Recovery Plan) اعداد وتطبيق ومراجعة خطة اإلنعاش •
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 حدود المخاطر المقبولة 

البنك بهدارة مخاطره من خالل وضع حدود مخاطر مقبولة وفق أساليب القياس الكمية وتحديدها ضمن  يقوم  

وثيقة منفصلة تشمل اهم مؤشرات المخاطر التي يتعرض لها البنك حيث تتم مراقبتها لضمان عدم انحرا   

اتيجية. والمساهمة في  اداء البنك عن الحدود المقبولة، بما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه االستر

تحقيق الحاكمية المؤسسية باالستناد ال  تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي األردني. 

التي   الفعلية  بين المخاطر  تفاوت  للتحقق من عدم وجود  أداة  الحدود  بهذه  المرتبطة  تقارير األداء  وتعتبر 

 ي وافق عليها المجلس.يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة الت 

 اختبارات األوضاع الضاغطة 

مختلف   عل   البنك  لدى  المخاطر  إدارة  عملية  من  أساسي  جزء  الضااطة  األوضاع  اختبارات  تعتبر 

تحمل عل   البنك  قدرة  قياس  في  تستخدم  هامة  وأداة  قد  المستويات  التي  المرتفعة  والمخاطر  الصدمات 

من سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة الحدوث. ويقوم البنك باعتماد  ض يواجهها، وتقييم الوضع المالي للبنك

 منهجية الحتساب اختبارات االوضاع الضااطة ضمن سياسة معتمدة . 

مستقبلي بعد  ذات  واختبارات  سيناريوهات  افتراض  البيانات   يتم  عل   بناء  المختلفة  المخاطر  تقييم  في 

التاريخية والعالقات اإلحصائية وحجم وطبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك، ويتم تطبيقها عل  بيانات  

خالل   مــن  والسيولة  والخسائر  واألرباح   المال  رأس  كفايـة  نسـبة  عـل   أثرهـا  وعكـس  المالية  البنك 

 التي تنــدرج ضمن  )المعتدلة، المتوسطة والحادة(.   مجموعــة مــن المستويات 

تشكل اختبارات األوضاع الضااطة جزء اساسيا من منظومة الحاكمية المؤسسية وثقافة ادارة المخاطر من  

خالل مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا عل  فهم ظرو  البنك في أوقات االزمات والمساهمة  

ت اإلدارية واالستراتيجية  واستخدام نتائ  هذه االختبارات في وضع وتحديد درجة تحمل  في اتخاذ القرارا

 وفي عملية التخطيط لرأس المال والسيولة.  المخاطر لدى البنك

 

 هذا ويتعرض البنك لمجموعة من المخاطر نورد منها المخاطر الرئيسية التالية: 

 مخاطر االئتمان  -

 مخاطر السوق  -

   مخاطر السيولة -

 مخاطر التشغيل  -

 مخاطر االمتثال   -

 

 -مخاطر االئتمان

مـخاطر االئتـمان هي المـخاطر التي ـقد تنجم عن ـعدم التزام أو عجز الطر  اآلخر لألداة الـمالـية عن الوـفاء 

بالتزاماته تجاه البنك مما يؤدي إل  حدوث خسائر. يعمل البنك عل  إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع  

ــافة إل  تحديد  ــيانة االئتمان باإلضـ ــات المختلفة التي تحدد وتعال  كافة جوانب منح وصـ ــياسـ وتطوير السـ

قو  لمبال  التـسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء ومجموع التـسهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة   ـس

ء، إضـــافة إل  الحصـــول عل  جغرافية.  كذلك يعمل البنك باســـتمرار عل  تقييم الوضـــع االئتماني للعمال

 ضمانات مناسبة .

 

 إن اإلطار العام إلدارة مخاطر االئتمان في البنك يتمثل بالمحاور اآلتية:

  



- 99 - 
 

 

 

 السياسات االئتمانية:

يقوم البنك بهدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يحدده مجلس اإلدارة سـنوياً في سـياسـاته االئتمانية المختلفة 

روط مختلفة قو  وـش ات وبموافقه    من ـس نوياً تبعاً للمتغيرات و نتائ  التحليل و الدراـس والت  يتم تجديدها ـس

ــس ومبادئ المنح ف  البنك، تحدد اإلدارة مجلس  ــكل عام عل  اسـ ــات بشـ ــياسـ ــمن هذه السـ ، حيث تتضـ

ــمانات  ــالحيات، الضـ ــمن   الصـ ، ادارة مراقبة االئتمان، االطار العام الدارة المخاطر االئتمانية، كما تتضـ

ايضاً نسب واضحة للحدود القصوى لالئتمان الممنوح ألي عميل و/أو مجموعة عمالء ذوي الصلة إضافة 

إل  توزيع االئتمان بحـسب المناطق الجغرافية والقطاعات االقتصـادية المختلفة، هذا ويعتبر البنك ان تنويع  

 المحافظ هو من االركان االساسية للتخفيف من المخاطر االئتمانية.

 

 نيف االئتماني للعمالء:التص

ـــمل عل   اً وبحـيث يشــ ــنيف المـخاطر االئتـمانـية داخلـي تطويراً الدارة مـخاطر االئتـمان ـلدى البـنك يتم تصــ

تصــنيف مخاطر العمالء بحســب مالءتهم المالية وقدرتهم عل  الســداد، باإلضــافة إل  تقييم نوعية وجودة  

الحسـاب وانتظام السـداد ألصـل المبل  والفوائد.  كما يتم  التسـهيالت الممنوحة للعمالء بحسـب حركة نشـاط  

ــهيالت الممنوحة و/او القائمة. هذا ويتم   ــب تغطيتها لمخاطر التس ــب نوعها ونس تصــنيف الضــمانات بحس

 دورياً مراقبة محفظة البنك وتوزيعاتها بحسب التصنيفات.

 

 أساليب تخفيف المخاطر:

ــالـيب لتخفيف المـخاطر من ــروطـها، بحـيث يتم قبول يتبع البـنك ـعدة أســ ـــماـنات المقبوـلة وشــ ـها تـحدـيد الضــ

الضـــمانات الجيدة والقابلة للتســـييل بالقيمة والوقت المناســـب في حال حاجة البنك لذلك، مع مراعاة عدم 

ة التأمين عل  بعض المحافظ  ياـس اط العميل، كذلك يقوم البنك بهتباع ـس وجود ارتباط بين قيمة الضـمان ونـش

ــوقية وبناء المخصــصــات اإل ــاليب تخفيف المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة الس ضــافية وذلك كأحد أس

 للضمانات بشكل دوري وفي حال انخفاضها يقوم البنك بطلب ضمانات إضافية لتعزيز النقص الحاصل.

 

 إدارة عملية منح االئتمان:

تماشـــياً مع أفضـــل الممارســـات بهذا يتم اعتماد مبدأ فصـــل الوظائف المتعلقة بادارة المخاطر ف  البنك  

الخصوص مع توضيح حدود وصالحيات ومسؤوليات كل من هذه الوظائف  حيث يتم فصل قرار االئتمان  

 عن التنفيذ بما يضمن تحقيق رقابة عل  عمليات منح االئتمان.

 

ــهيالت الموافق عل  منحهـا وااللتزام   ة للتســ ــول عل  الموافقـات اإلدارـي بجـداول يتم التـأكـد من الحصــ

ــب حجم االئتمان والضــمانات الموضــوعة إزاءه وتبلي  الموافقات وتنفيذ الصــر  بعد  الصــالحيات بحس

 .التأكد من استكمال استيفاء العقود والضمانات للشروط المطلوبة لتطبيق مبدأ فصل المهام 

 

ـضمانات البنك والتحقق  يتم العمل عل  التوثيق القانوني الـصحيح للعقود والمـستندات المتعلقة بالتـسهيالت و

ــروط القانونية بما يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ   ــروط االئتمانية الموافق عليها والش ــتكمالها للش من اس

 وصر  التسهيالت.
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 صيانة ومتابعة االئتمان 

ــمن ـحدود   ــهيالت المختلـفة دورـياً بـهد  الـتأـكد من انـها ضــ المـخاطر يتم مراقـبة تطور وأداء مـحافظ التســ

المقبوله وســـقو  القطاعات االقتصـــادية المحددة من قبل مجلس ادارة البنك ولغايات تحديد المؤشـــرات  

 االوليه الرتفاع المخاطر فيها.

 

يتم دورياً االطالع عل  أوضــاع الحســابات المصــنفة اير عامله ومدى الحاجة القتطاع اية مخصــصــات  

 اضافية  مقابلها.

 

خصــصــه من مهامها البت ف  االئتمان اير المنتظم وتولي مهمة ادارة وتحصــيل  هناك دوائر مســتقله و مت

التسهيالت االئتمانية اير المنتظمة. هذا وقد خصص البنك عدة دوائر رقابية تقوم بمراقبة ومتابعة االئتمان  

 ورفع التقارير بأية مؤشرات إنذار مبكر بهد  المتابعة والتصويب.



كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

إجمالي قيمة التعرضالبنــــــــــــــــــــــــــــــد
 التعرضات التي تم 

إجمالي قيمة التعرضتعديل تصنيفها
 التعرضات التي تم 

تعديل تصنيفها
 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها
 نسبة التعرضات التي 

تم تصنيفها

٪دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

%٩٫٠٥     ١٨٦٫٢٤٣٫٧٣٧       ٣٢٫١١٥٫٣٨١     ١١٥٫٢٨٢٫٨٣٠    ١٢٠٫٦٠٠٫٣٤١    ٣٥٠٫٧١٨٫٩٠٥التسهيالت اإلئتمانية

    ١٨٦٫٢٤٣٫٧٣٧      ٣٢٫١١٥٫٣٨١    ١١٥٫٢٨٢٫٨٣٠   ١٢٠٫٦٠٠٫٣٤١   ٣٥٠٫٧١٨٫٩٠٥     المجموع 

%٥٫٧٠         ٣٫٥٨٣٫٦٣٣            ٢٩٩٫١٨٥            ٤١١٫٩٦١        ٢٫٨٢٦٫١٥١      ١١٫٣٠٢٫٥٢٦الكفاالت المالية

%٠٫٠٦              ٥٤٫٩٩٨                        -                        -             ٥٤٫٩٩٨        ١٫٩٨٨٫٢٦٩اإلعتمادات المستندية

%٣٫٥٤       ١٠٫٥٠٠٫٣٧٩            ٣٩٧٫٤٨٩            ٥٣٩٫٦٥٥        ٧٫٥٢٧٫٩١٦      ٤١٫٢٩٨٫٣١٣االلتزامات األخرى

    ٢٠٠٫٣٨٢٫٧٤٧      ٣٢٫٨١٢٫٠٥٥    ١١٦٫٢٣٤٫٤٤٦   ١٣١٫٠٠٩٫٤٠٦   ٤٠٥٫٣٠٨٫٠١٣     المجموع الكلي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

إجمالي قيمة التعرضالبنــــــــــــــــــــــــــــــد
 التعرضات التي تم 

إجمالي قيمة التعرضتعديل تصنيفها
 التعرضات التي تم 

تعديل تصنيفها
 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها
 نسبة التعرضات التي 

تم تصنيفها

٪دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

%١٠٫٩٦     ٢٠٧٫٠٧٧٫٤٥٩       ٤١٫٦٥٨٫٧٢٧     ١١٦٫٢٨٧٫٨٦٣    ١٠٦٫٧٠٧٫٠٢٦    ٢٤٦٫٨٣٥٫٩٣٠التسهيالت اإلئتمانية

    ٢٠٧٫٠٧٧٫٤٥٩      ٤١٫٦٥٨٫٧٢٧    ١١٦٫٢٨٧٫٨٦٣   ١٠٦٫٧٠٧٫٠٢٦   ٢٤٦٫٨٣٥٫٩٣٠     المجموع 

%٧٫٩٦         ٤٫٦٥٥٫٩٨٤              ٢٤٫٢٢٠            ٢٥٨٫٢١٣        ١٫٧٤١٫٧٢٧        ٧٫٥٢٨٫٠٨٠الكفاالت المالية

%٠٫٩٧            ٥٥٦٫٩٤٦                        -                        -           ١٨٣٫٤٨٦        ١٫١٤١٫٩٨٨اإلعتمادات المستندية

%٣٫٥٥         ٨٫٣٧٦٫٧٧٣            ١٢٥٫٣٧٦            ١٧٨٫٦١٤        ٤٫٠٠٧٫٤٧٠      ٣٤٫٦٥٨٫٨٣٣االلتزامات األخرى

    ٢٢٠٫٦٦٧٫١٦٢      ٤١٫٨٠٨٫٣٢٣    ١١٦٫٧٢٤٫٦٩٠   ١١٢٫٦٣٩٫٧٠٩   ٢٩٠٫١٦٤٫٨٣١     المجموع الكلي

-  ١٠١  - 

 ١ - التعرضات اإلئتمانية التي تم تعديل تصنيفها: 

 أ -  إجمالي التعرضات اإلئتمانية التي تم تصنيفها:

المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة



2021 كانون األول 31كما في 

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها 

من

المرحلة الثانية

 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها 

من

المرحلة الثالثة

 إجمالي التعرضات 

المجموعتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديالتي تم تعديل تصنيفها

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          6.070.536                           -          1.014.784          3.132.660          1.923.092      186.243.737       32.115.381     120.600.341التسهيالت اإلئتمانية

          6.070.536                           -          1.014.784          3.132.660          1.923.092      186.243.737       32.115.381     120.600.341     المجموع 

                14.883                           -                12.334                           -                  2.549          3.583.633             299.185         2.826.151الكفاالت المالية

                        81                           -                           -                           -                        81                54.998                          -               54.998اإلعتمادات المستندية

                83.287                           -                16.642                59.507                  7.138        10.500.379             397.489         7.527.916االلتزامات األخرى

          6.168.787                           -          1.043.760          3.192.167          1.932.860      200.382.747       32.812.055     131.009.406     المجموع الكلي

2020 كانون األول 31كما في 

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها 

من

المرحلة الثانية

 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل تصنيفها 

من

المرحلة الثالثة

 إجمالي التعرضات 

المجموعتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديالتي تم تعديل تصنيفها

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

          6.104.318                           -          1.167.686          2.844.034          2.092.598      207.077.459       41.658.727     106.707.026التسهيالت اإلئتمانية

         6.104.318                          -         1.167.686         2.844.034         2.092.598     207.077.459      41.658.727    106.707.026     المجموع 

                  3.577                           -                     661                           -                  2.916          4.655.984               24.220         1.741.727الكفاالت المالية

                  1.095                           -                           -                           -                  1.095              556.946                          -             183.486اإلعتمادات المستندية

                37.170                           -                  3.426                31.510                  2.234          8.376.773             125.376         4.007.470االلتزامات األخرى

         6.146.160                          -         1.171.773         2.875.544         2.098.843     220.667.162      41.808.323    112.639.709     المجموع الكلي

المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

: الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها -  ب 
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الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها



حكومة وقطاع

إجماليعامافرادأسهمزراعة*عقــــــــارات تجارةصناعةمالـــــــــــــي2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

       248.058.253       248.058.253                            -                            -                            -                           -                           -                           -                           -أرصدة لدى بنوك مركزية

       121.528.244                            -                            -                            -                            -                           -                           -                           -      121.528.244أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

       101.054.720                            -                            -                            -                            -                           -                           -                           -      101.054.720إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

    1.951.096.855       294.113.851       703.815.024         29.022.357         19.115.239       264.353.939      411.223.642      132.586.532        96.866.271التسهيالت اإلئتمانية

       806.607.799       720.396.578                            -                            -                            -                           -        20.951.917                           -        65.259.304موجودات مالية بالكلفة المطفأة

         35.575.050            7.209.797            2.190.450               451.058               665.423               179.287        12.615.585           3.570.699           8.692.751الموجودات األخرى

   3.263.920.921   1.269.778.479      706.005.474        29.473.415        19.780.662      264.533.226     444.791.144     136.157.231     393.401.290     مجموع الموجودات

         62.285.516            1.308.276                            -                            -               574.789         14.624.098        22.513.790        10.073.255        13.191.308الكفاالت المالية

         94.226.675            4.602.124                            -                            -                            -                           -        50.423.154        16.974.094        22.227.303االعتمادات المستندية والقبوالت

       294.245.047         48.057.353         24.237.288                            -            1.430.292         10.892.932      146.686.171        36.560.713        26.380.298االلتزامات األخرى

   3.714.678.159   1.323.746.232      730.242.762        29.473.415        21.785.743      290.050.256     664.414.259     199.765.293     455.200.199     المجموع الكلي
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: توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية  - 2 

: بالصافي - التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية -   أ 

.يشمل القطاع االقتصادي للعقارات القروض الممنوحة للشركات الكبرى وقروض االسكان *  



: كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي األردني  (9)توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم -   ب 

2021 كانون األول 31كما في 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديالبنــــــــــــــــــــــــــــــد

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

              455.200.199                2.210.693                      -             7.362.307                 4.924.490          440.702.709مالي

              199.765.293                2.560.080                66.874           34.635.507                 5.378.383          157.124.449الصناعة والتعدين

              664.414.259                6.557.109           2.565.164         128.876.278               40.391.810          486.023.898التجارة العامة

              290.050.256                9.714.089         25.427.552           23.232.222             139.245.503            92.430.890تمويل شراء عقارات

                21.785.743                   341.049                19.497             7.614.618                     910.243            12.900.336الزراعة

                29.473.415                   274.711                21.323           12.705.377                 5.527.366            10.944.638أسهم

              730.242.762             10.631.150         56.095.486             1.070.093             661.093.946               1.352.087األفراد

           1.323.746.232                     73.753         11.941.016           81.352.083             109.269.476       1.121.109.904حكومة وقطاع عام

         3.714.678.159            32.362.634       96.136.912        296.848.485           966.741.217     2.322.588.911    المجموع

2020 كانون األول 31كما في 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديالبنــــــــــــــــــــــــــــــد

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

              390.709.581                1.653.828                      -             2.326.309               17.042.781          369.686.663مالي

              148.233.147                9.719.645              173.183           24.953.451                 3.722.820          109.664.048الصناعة والتعدين

              608.961.807                6.416.575           1.162.371         141.787.937               65.728.724          393.866.200التجارة العامة

              311.424.613             11.060.078         17.772.847             8.868.577             173.705.256          100.017.855تمويل شراء عقارات

                18.775.734                   260.117                16.522             3.971.578                     413.859            14.113.658الزراعة

                21.913.342                   673.428                19.907                         -                 4.921.888            16.298.119أسهم

              725.403.786             12.005.749         61.156.908           12.298.585             619.501.040            20.441.504األفراد

           1.200.888.626                           -                      -             5.128.470                 7.581.010       1.188.179.146حكومة وقطاع عام

         3.426.310.636            41.789.420       80.301.738        199.334.907           892.617.378     2.212.267.193    المجموع

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة األولــــــــــــــــى

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة األولــــــــــــــــى
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دول الشرق

اجمالـــــــــــيدول أخرىأمريكا*آسيا أوروبا األوسط األخرىداخل المملكة2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

      248.058.253                          -                          -                          -                          -     102.117.361         145.940.892أرصدة لدى بنوك مركزية

      121.528.244              227.122        17.722.674              636.468        34.827.705       16.705.096           51.409.179أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

      101.054.720                          -                          -         1.302.233           99.752.487إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

   1.951.096.855                          -              523.706                          -        12.405.474     553.463.646      1.384.704.029التسهيالت التسهيالت اإلئتمانية

      806.607.799                          -                          -                          -              576.906       42.898.788         763.132.105موجودات مالية بالكلفة المطفأة

        35.575.050                          -                63.691                          -          3.171.071         6.453.889           25.886.399الموجودات األخرى

3.263.920.921             227.122       18.310.071             636.468       50.981.156    722.941.013    2.470.825.091     إجمالي الموجودات  

        62.285.516                          -              240.575              298.702          3.414.688       13.734.314           44.597.237الكفاالت المالية

        94.226.675                          -                          -                          -                          -       28.519.342           65.707.333االعتمادات المستندية والقبوالت

      294.245.047                          -                          -                          -                          -       44.547.262         249.697.785االلتزامات األخرى

3.714.678.159             227.122       18.550.646             935.170       54.395.844    809.741.931    2.830.827.446     المجموع الكلي  
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: توزيع التعرضات حسب المناطق الجغرافية  - 3 

: بالصافي - التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية -   أ 



: كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي  (9)توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم -   ب 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــرادي2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

      2.830.827.446        25.525.351        67.233.956      192.347.495     786.260.138     1.759.460.506داخل المملكة

         809.741.931           6.837.283        28.902.956      104.500.990     177.418.178        492.082.524دول الشرق األوسط األخرى

           54.395.844                           -                           -                           -          3.062.901          51.332.943أوروبا

                 935.170                           -                           -                           -                          -                935.170آسيا

           18.550.646                           -                           -                           -                          -          18.550.646أمريكا

                 227.122                           -                           -                           -                          -                227.122دول أخرى

    3.714.678.159       32.362.634       96.136.912     296.848.485    966.741.217   2.322.588.911    المجموع

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــراديتجميعـــــــــــيإفــــــــــــــرادي2020 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

      2.593.163.408        33.866.368        56.184.185      169.168.742     729.105.538     1.604.838.575داخل المملكة

         747.560.189           7.923.052        24.117.553        30.166.165     160.832.074        524.521.345دول الشرق األوسط األخرى

           69.728.192                           -                           -                           -          2.637.572          67.090.620أوروبا

                 896.892                           -                           -                           -                          -                896.892آسيا

           14.734.833                           -                           -                           -               42.194          14.692.639أمريكا

                 227.122                           -                           -                           -                          -                227.122دول أخرى

    3.426.310.636       41.789.420       80.301.738     199.334.907    892.617.378   2.212.267.193    المجموع

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة األولــــــــــــــــى

  - 106-  

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــةالمرحلـــــــــــة األولــــــــــــــــى



:(بعد مخصص التدني والفوائد والعوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى)التعرضات لمخاطر اإلئتمان  - 4

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

       202.946.213      248.058.253أرصدة لدى بنوك مركزية

       154.796.630      121.528.244أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

         79.864.376      101.054.720إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

:التسهيالت االئتمانية

       682.467.166      727.566.666   لألفراد

       240.139.475      280.256.391   القروض العقارية

       498.354.354      568.966.335   الشركات الكبرى

       169.422.785      197.256.595   المنشآت الصغيرة والمتوسطة

       203.487.704      177.050.868   للحكومة والقطاع العام

       812.925.106      806.607.799موجودات مالية بالكلفة المطفأة بالصافي

         32.398.130        35.575.050الموجودات األخرى

3.263.920.921     إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة  3.076.801.939  

بنود خارج قائمة المركز المالي

         57.219.050        94.226.675اعتمادات و قبوالت

         58.032.780        62.285.516كفاالت

       234.256.867      294.245.047سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

349.508.697      450.757.238          إجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

3.426.310.636   3.714.678.159       اجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي الموحدة

.   المركز المالي الموحدة

: إن أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي 

.الرهونات العقارية - 

.رهن األدوات المالية مثل األسهم والسندات - 

.الكفاالت البنكية - 

.الضمان النقدي - 

.كفالة الحكومة - 

 وتقوم االدارة بمراقبة القيمة السوقية لتلك الضمانات بشكل دوري وفي حال إنخفاض قيمة الضمان يقوم البنك بطلب ضمانات 

.إضافية لتغطية قيمة العجز إضافة الى أن البنك يقوم بتقييم الضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية غيرالعاملة بشكل دوري
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 كانــــــــــــــــــــون األول 31

 دون أخذ الضمانات أو2020 و2021 كانون األول 31الجدول أعاله يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان للبنك كما في  - 

.   مخففات مخاطر االئتمان االخرى بعين االعتبار

بالنسبة لبنود الموجودات داخل قائمة المركز المالي الموحدة فإن التعرض الوارد أعاله قائم على أساس الرصيد كما ظهر في قائمة - 
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 الديون المجدولة:

ــهيالت  ــهيالت ائتمانية اير عاملة وأُخرجت من إطار التسـ نفت كتسـ ــُ ــبق وأن صـ هي تلك الديون التي سـ

االئتمانية اير العاملة بموجب جدولة أُصـولية وتم تصـنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغت قيمتها كما في 

انون األول    31 ل  20.887.637مبل     2021ـك اـب ار مـق ار كمـا ف    27,856,882  ديـن انون    31ي  ديـن ـك

 . 2020األول 

 

يمثل رصــيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها ســواء ما زالت مصــنفة تحت المراقبة او حولت ال  

 عاملة.

 

 الديون المعاد هيكلتها:

 

ــاط أو إطالة عمر  ــهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقسـ ــع التسـ ــد بأعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضـ يقصـ

التســـهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض األقســـاط أو تمديد فترة الســـماح ... الخ، وتم تصـــنيفها كديون تحت 

في   ــا  كم ــا  قيمته ــت  بلغ ــد  وق ــة،  ــانون األول    31المراقب ــاردي  18.514.268مبل     2021ك ــل    ن ــاب مق

 .2020كانون األول  31دينار كما في  25,281,932

 

 سندات واسناد واذونات خزينة (5

يوضـح الجدول التالي تصـنيفات السـندات واألسـناد واألذونات واألخرى حسـب مؤسـسـات التصـنيف   

 الخارجية:

 

  درجة التصنيف  

مؤسسة  

  التصنيف 

ضمن الموجودات 

بالكلفة المطفأة  

والموجودات المالية 

 المرهونة 

 دينار     

BAA3  Moody’s  579.886 

B2  Moody’s  9.743.333 

Ba3  Moody’s  13.637.036 

 Moody’s  86.457.200  اير مصنف 

 697.129.402    حكومية 

 807.546.857    اإلجمالي 

 

 تطوير نظام لقياس وادارة المخاطر االئتمانية

االطالع المسـتمر عل  افضـل الممارسـات ف  ادارة المخاطر االئتمانية والمتعلقة تحديداً ف  ويتم من خالل  

ة   ك المركزي االردني والمتعلـق ات البـن اً لتعليـم ا تطبيـق ابلـه ال المطلوب مـق دير راس الـم اطر وتـق اس المـخ قـي

 .III بتطبيق معيار بازل
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 مخاطر السوق:

ـــعار   هي المـخاطر الـناتـجة عن تذبذب القيـمة الـعادلة أو الـتدفـقات النـقدية لألدوات الـمالـية نتيـجة للتغير في أســ

الســوق مثل أســعار الفائدة وأســعار العمالت وأســعار األســهم، وتنشــأ مخاطر الســوق نتيجة وجود مراكز 

ذه المخاطر وفقاً لســـياســـات مفتوحة في أســـعار الفائدة والعمالت واالســـتثمار في األســـهم، ويتم مراقبة ه

وإجراءات محددة ومن خالل لجان متخصـصـة ومراكز العمل المعنية، وتتضـمن مخاطر السـوق وأسـعار 

 الفائدة ومخاطر أسعار الصر  ومخاطر التغير في أسعار األسهم.

 

 Stressالفرضــيات يتم قياس مخاطر الســوق والرقابة عليها بعدة أســاليب منها تحليل الحســاســية واختبار  

Testing   إضافة إل  حدود وقف سقف الخسائرStoploss Limits . 

 

 مخاطر أسعار الفائدة: 

ـــعار الـفائدة عل  أرباح البـنك أو عل  قيـمة  ـــعار الـفائدة عن احتـمال تأثير التغيرات في أســ تنجم مـخاطر أســ

دة نتيجـة لعـدم تواف اـئ ــعـار الـف ك لمخـاطر أســ ة، يتعرض البـن ال   األدوات المـالـي ق أو لوجود فجوة في مـب

ــعار الفوائد في فترة زمنية   ــب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أســ الموجودات والمطلوبات حســ

عار الفوائد عل  الموجودات والمطلوبات من  معينة ويقوم البنك بهدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أـس

 خالل إستراتيجية إدارة المخاطر.

 

ــية أســعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية تراجع لجنة   ــاس إدارة الموجودات والمطلوبات فجوات حس

 ويتم دراسة مدى تأثر ربحية البنك ف  ضوء الفجوات القائمة باية تغيرات ف  اسعار الفائده.

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة 

ة األجل بأســعار فائدة ثابتة قدر  يســع  البنك للحصــول عل  تمويل طويل األجل لمقابلة اســتثماراته طويل

ــتخدم البنك أدوات التحوط مثل  ــادر األموال كما يسـ ــعار فوائد مصـ اإلمكان لمواجهة أية تغيرات عل  أسـ

 مبادالت أسعار الفوائد للحد من اآلثار السلبية.

 

 فيما يلي تحليل لحساسية أسعار الفائدة:

 

 العملة 

 

التغير زيادة  

  بسعر الفائـدة

حساسية ايراد 

الفائدة )األرباح 

 والخسائر(

 

التغير )نقص(  

  بسعر الفائـدة

حساسية ايراد 

الفائدة )األرباح 

 والخسائر(

 دينـــــار  نقطة مئوية   دينـــــار  نقطة مئوية   2021

 (1,201,099)  100  1,201,099  100  دوالر أمريكي 

 (3,077)  100  3,077  100  يورو 

 (18,273)  100  18,273  100  جنيه استرليني 

 -  100  -  100  ياباني ين  

 (113,118)  100  113,118  100  عمالت أخرى 

         

2020         

 (91,666)  100  91,666  100  دوالر أمريكي 

 (59,179)  100  59,179  100  يورو 

 9,286  100  ( 9,286)  100  جنيه استرليني 

 (36,549)  100  36,549  100  ين ياباني 

 (152,813)  100  152,813  100  أخرى عمالت 



 فجوة إعادة تسعير الفائدة

. يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو اإلستحقاق أيهما أقرب

عناصر بدون من سنـــة الـــــى شهور6اكثر من  شهور3اكثر من من شهر

المجمــــــــــــــــوعفائـــــــــــدة سنوات3اكثر من  سنــــــــــوات3الــــــى سنــــــــة شهور6الى  شهور3لغاية اقل من شهر2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

الموجــــــــــــــــودات

          413.494.719          345.859.719                              -                              -                              -                             -                             -           67.635.000بالصافي- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

          121.528.244            77.385.789                              -                              -                              -                             -           14.444.621           29.697.834بالصافي- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

          101.054.720                              -                              -            10.000.000            23.162.890           67.891.830                             -                             -بالصافي- إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

              8.164.615              8.164.615                              -                              -                              -                             -                             -                             -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

            65.792.741            65.583.536                 209.205                              -                              -                             -                             -                             -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

          806.607.799                              -          267.301.533          321.626.250            41.752.179          133.922.458           31.215.598           10.789.781موجودات مالية بالكلفة المطفأة بالصافي

      1.951.096.855                              -          148.923.637          148.245.699          185.879.200          121.895.273         833.476.411         512.676.635بالصافي- تسهيالت ائتمانية مباشرة 

            43.770.756            43.770.756                              -                              -                              -                             -                             -                             -ممتلكات ومعدات 

              5.159.688              5.159.688                              -                              -                              -                             -                             -                             -موجودات غير ملموسة

            12.227.606            12.227.606                              -                              -                              -                             -                             -                             -موجودات ضريبية مؤجلة

            84.910.490            84.910.490                              -                              -                              -                             -                             -                             -موجودات اخرى

     3.613.808.233         643.062.199         416.434.375         479.871.949         250.794.269         323.709.561        879.136.630        620.799.250     مجموع الموجودات

المطلوبات 

          202.284.537            11.156.415                              -                              -            36.598.000           60.000.000           24.815.000           69.715.122ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

      2.437.899.526          599.643.817            61.708.712          160.738.101          394.928.022          265.213.240         320.751.496         634.916.138ودائع عمالء

            59.546.408            34.134.925              4.655.671              4.632.612              5.948.493             4.472.985             3.131.327             2.570.395تأمينات نقدية 

          363.909.865              1.074.224            89.228.328            82.556.219            39.800.112           29.871.756           21.372.175         100.007.051اموال مقترضة

            18.540.350                              -            18.540.350                              -                              -                             -                             -                             -قروض مساندة

            12.313.994            12.313.994                              -                              -                              -                             -                             -                             -مخصصات متنوعة

            19.810.355            19.810.355                              -                              -                              -                             -                             -                             -مخصص ضريبة الدخل

                 865.668                 865.668                              -                              -                              -                             -                             -                             -مطلوبات ضريبية مؤجلة

          101.238.575          101.238.575                              -                              -                              -                             -                             -                             -مطلوبات اخرى

     3.216.409.278         780.237.973         174.133.061         247.926.932         477.274.627         359.557.981        370.069.998        807.208.706     مجموع المطلوبات 

         397.398.955       (137.175.774)         242.301.314         231.945.017       (226.480.358)          (35.848.420)        509.066.632      (186.409.456)فجوة اعادة تسعير الفائدة

2020 كانون األول 31كما في 

     3.353.235.477         422.623.834         532.152.522         520.078.222         283.051.174         235.454.302        727.432.637        632.442.786     مجموع الموجودات

     2.977.946.528         690.374.299         168.536.590         237.382.353         446.663.867         303.106.006        395.608.597        736.274.816     مجموع المطلوبات

         375.288.949       (267.750.465)         363.615.932         282.695.869       (163.612.693)          (67.651.704)        331.824.040      (103.832.030)فجوة اعادة تسعير الفائدة
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 مخاطر العمالت: 

 

ــعار العمالت  األجنبية،  مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسـ

د العمالت المقبول اـخذ مراكز بـها  ة األســــاس للبـنك، يقوم مجلس اإلدارة بتـحدـي ار األردني عمـل ديـن يعتبر اـل

ويقوم بوضــع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى البنك ســنوياً، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشــكل 

راكز تؤدي إل  تحـمل البـنك لمـخاطر أعل  يومي بحـيث يتم التحقق من ـعدم وجود أـية تـجاوزات في ـهذه الم

ــتراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية   ــتوى المقبول، كما يتم إتباع اســ من المســ

 ضمن الحدود المعتمدة.

 

ــر  اـلديـنار األردني مـقاـبل العمالت األجنبـية عل   فيـما يلي ـجدول يبين أثر التغير الممكن المعقول في صــ

 ، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة : الربح أو الخسارةقائمة 

 

 2021  2020 

 

التغير في  

سعر 

 الصرف  

األثر على  

األرباح  

  والخسائر 

األثر على 

حقوق  

  الملكية 

التغير في  

سعر 

  الصرف  

األثر على 

األرباح  

  والخسائر 

األثر على 

حقوق  

 الملكية 

 دينـــار  دينـــار  ٪   دينـــار  دينـــار  ٪  

            

 -  745  ¤ 1+  -  342  ¤ 1+ يورو 

 -  (1,430)  1+  -  (3,040)  1+ جنيه استرليني 

 -  97  1+  -  5  1+ ين ياباني 

 -  188,971  1+  -  234,949  1+ عمالت أخرى 

 

 للتغير اعاله مع عكس االشارة.في حال هنالك تغير سلبي في سعر الفائدة يكون االثر مساوي 

 



                

التركز في مخاطر العمالت األجنبية

المجمـــــــــــوعأخرىيوروين يابانيجنيه استرلينيدوالر أمريكيكما في ٣١ كانون االول ٢٠٢١
دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

الموجــــــــــــــــودات
                ٢٢٤٫٨٣٤٫٥٨١                ١٢٥٫٠٨٦٫٥٠٢                  ٢٩٫٠٧٢٫٣٨٧                                    -                   ١٫٣٧٠٫١٧٣                 ٦٩٫٣٠٥٫٥١٩نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي

                ١١٨٫٩٥٤٫٩٤١                  ١٦٫٧٦٨٫٢٠٥                    ٦٫٣٨٤٫٤٥٥                       ٥٣٥٫٣٨٣                   ٩٫١٥١٫٤٩٧                 ٨٦٫١١٥٫٤٠١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي
                  ١٧٫٣٦٢٫٥٣٣                    ١٫٣٠٢٫٢٣٣                  ١٦٫٠٦٠٫٣٠٠                                    -                                   -                                   -إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

                                    -                                    -                                    -                                    -                                   -                                   -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
                ٥٧٥٫١١٥٫٦٥٩                ٢٨٠٫٩٧٠٫٠٥٣                    ٦٫٧١٧٫١٠٦                  ١٣٫١٣٣٫٥٠٢               ٢٧٤٫٢٩٤٫٩٩٨تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي

                  ١٥٫٩٨٨٫٣٠٨                  ١٤٫٧٧٩٫٨٣٤                          ٥٣٫٤٨٥                                    -                                   -                   ١٫١٥٤٫٩٨٩موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
                ١٥٠٫٥٥٢٫٧٧٢                    ٥٫٨٤٣٫٣١٤                    ١٫٦٦١٫٦٠٧                                    -                                   -               ١٤٣٫٠٤٧٫٨٥١موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

                       ٤٨٠٫٧٥٤                                    -                                    -                                    -                                   -                      ٤٨٠٫٧٥٤موجودات غير ملموسة  
                    ٩٫٦٧٨٫١١٣                                    -                                    -                                    -                                   -                   ٩٫٦٧٨٫١١٣ممتلكات ومعدات بالصافي 

                                    -                                    -                                    -                                    -                                   -                                   -موجودات حق استخدام - بالصافي

                  ١٣٫٠٢٦٫٤٢١                    ٣٫٠٩٧٫٨١٩                          ٣٤٫٦٣٩                                    -                           ٤٫٣٦٠                   ٩٫٨٨٩٫٦٠٣موجودات أخرى
          ١٫١٢٥٫٩٩٤٫٠٨٢              ٤٤٧٫٨٤٧٫٩٦٠                ٥٩٫٩٨٣٫٩٧٩                ١٣٫٦٦٨٫٨٨٥               ١٠٫٥٢٦٫٠٣٠             ٥٩٣٫٩٦٧٫٢٢٨      اجمالي الموجودات

المطلوبات 
                  ٥٧٫٠١٥٫٤٠١                    ٨٫٠٧٦٫٠٩٢                    ٣٫٢٧٥٫٩٢٢                                    -                              ١١٧                 ٤٥٫٦٦٣٫٢٧٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

                ٨٦٢٫٢٠٢٫٣٢٩                ٣٢٥٫٢٢٤٫١٢٢                  ٣٧٫٣١٧٫٢٤١                       ٥٣٥٫٤٦٨                   ٥٫٥٧٦٫٤٤٣               ٤٩٣٫٥٤٩٫٠٥٥ودائع العمالء
                  ٣٣٫٥٢٦٫١٥٨                    ٦٫٠٧٩٫١٥٧                    ٨٫٩١٥٫٥٩٠                                    -                                ١٣                 ١٨٫٥٣١٫٣٩٨تأمينات نقدية 

                  ٤٧٫٨٤٦٫٥٤٢                                    -                    ٩٫٩٤٨٫٦٣٨                                    -                                   -                 ٣٧٫٨٩٧٫٩٠٤أموال مقترضة
                  ١٨٫٥٤٠٫٣٥٠                                    -                                    -                                    -                                   -                 ١٨٫٥٤٠٫٣٥٠قروض مساندة

                       ٨١١٫٠٥٣                                    -                                    -                                    -                                   -                      ٨١١٫٠٥٣مخصصات متنوعة
                       ١٤٨٫٨٩٠                                    -                                    -                                    -                                   -                      ١٤٨٫٨٩٠مخصص ضريبة الدخل

                    ٣٫٦٥٧٫٥٣٢                    ٣٫٦٥٧٫٥٣٢                                    -                                    -                                   -                                   -التزامات عقود تأجير
                ١٧٫٩٠٦٫٢٤٤                   ٥٫٣٠٢٫٥٨٩                         ٨٨٫٣٧٨                                    -                     ١٣٦٫٣١٢               ١٢٫٣٧٨٫٩٦٥مطلوبات اخرى

          ١٫٠٤١٫٦٥٤٫٤٩٩              ٣٤٨٫٣٣٩٫٤٩٢                ٥٩٫٥٤٥٫٧٦٩                      ٥٣٥٫٤٦٨                  ٥٫٧١٢٫٨٨٥             ٦٢٧٫٥٢٠٫٨٨٥     مجموع المطلوبات 

                ٨٤٫٣٣٩٫٥٨٣                ٩٩٫٥٠٨٫٤٦٨                      ٤٣٨٫٢١٠                ١٣٫١٣٣٫٤١٧                  ٤٫٨١٣٫١٤٥              (٣٣٫٥٥٣٫٦٥٧)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة
              ١٦١٫٤٨٤٫٤٩٨                ٢٥٫٨٩١٫١٧١                ٢٩٫٩٥٨٫٩٠٧                                    -                        ٩٩٫٤٠٧             ١٠٥٫٥٣٥٫٠١٣التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة

كما في ٣١ كانون االول  ٢٠٢٠ 
          ١٫٠٠٩٫٧٧١٫٧٥٧              ٤١٢٫٦١٥٫٤١٤                ٥١٫٢٧٤٫٢٤٥                   ٤٫٢٨٥٫٦٥٤                  ٩٫٣٥٤٫٠٤٢             ٥٣٢٫٢٤٢٫٤٠٢اجمالي الموجودات
              ٩٥١٫٠٥٢٫٢٠٢              ٣٢٣٫٤٩٥٫٧٣١                ٥٣٫١١٠٫١٩٢                      ٥٨٤٫٣٢٦                  ٩٫٢٧٦٫٦٢٦             ٥٦٤٫٥٨٥٫٣٢٧اجمالي المطلوبات

                ٥٨٫٧١٩٫٥٥٥                ٨٩٫١١٩٫٦٨٣                 (١٫٨٣٥٫٩٤٧)                   ٣٫٧٠١٫٣٢٨                        ٧٧٫٤١٦              (٣٢٫٣٤٢٫٩٢٥)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة
              ١١٥٫٦٨١٫٠٣٥                ١٥٫٦٧٤٫٢٢٥                ٤٤٫٥١٣٫٢٤٢                         ١٧٫٣١٣                     ٢٤٦٫٠٤٤               ٥٥٫٢٣٠٫٢١١التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة

- ١١٢  - 
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 مخاطر التغير بأسعار األسهم: 
تنت  مخاطر أســعار األســهم عن التغير في القيمة العادلة لالســتثمارات في األســهم، يعمل البنك عل  إدارة 

اطر عن طريق تنويع   ذه المـخ ة، معظم  ـه ات اقتصـــــادـي اـع ة وقـط اطق جغرافـي دة مـن ارات في ـع ــتثـم االســ
 استثمارات األسهم التي يملكها البنك مدرجة في بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية.

 

 
 في حال كان هناك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

 
 مخاطر السيولة

التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ اســتحقاقها  تنشــأ مخاطر الســيولة عن عدم قدرة البنك عل  توفير  
أو تمويل نشـــاطاته بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خســـائر، هذا ويعتمد البنك المبادئ التالية إلدارة 

 مخاطر السيولة.
 

 تنويع مصادر التمويل
تـسع  إدارة البنك إل  تنويع مـصادر التمويل وعدم حـصول تركز في مـصادر التمويل فباإلـضافة إل  قاعدة  
رأس المال وودائع العمالء، يقوم البنك باالقتراض من المؤســســات والبنوك المحلية واألجنبية األمر الذي 

 من شأنه توفير مصادر تمويل بأسعار وأجال مناسبة. 
 

، والت  تعمل Liquidity Contingency Plan   لتوفير السيولة في الحاالت الطارئةكما يتم وضع خطة 
من   عليها  والحفاظ  األزمات  أوقات  في  البنك وخصوصاً  في  السيولة  إلدارة  األساسية  األطر  توفير  عل  

ألزمات التدهور، تحديد آلية فعالة لتوفير السيولة للبنك ومعالجة حاالت النقص في السيولة أثناء أوقات ا
 وضمن الكلف المعقولة و الحفاظ عل  حقوق كل من المودعين والمقترضين وحقوق الملكية.

 المتعلقة بمخاطر السيولة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.   الطوارئويتم مراجعة وتحديث خطة  
 

 تحليل آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومراقبتها
ة موجوداته ومطلوباته واهم نســب الســيولة المتعلقة بالخصــوص إضــافة إل  أي  يقوم البنك بدراســة ســيول

تغيرات تحدث عل  موجوداته ومطلوباته بشــــكل يومي، ويســــع  البنك من خالل لجنة إدارة الموجودات  
والمطلوبات للموائمة بين اســتحقاقات الموجودات والمطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك المحددة بســياســة  

 البنك. 
 

 IIIبازل  ومقررات  IIقياس وادارة مخاطر السوق تبعاً لمتطلبات معيار بازل 
ياـسة الدارة هذه  تناداً الفـضل الممارـسات ف  ادارة مخاطر الـسوق ومخاطر الـسيولة يقوم البنك باتباع ـس اـس
ــالـيب ونـماذج   المـخاطر والمعتـمدة من قـبل مجلس ادارـته وذـلك من خالل االعتـماد عل  ـعدة منهجـيات واســ

المال المطلوب مقابل  لقياس وتقييم ومراقبة هذه المخاطر بصـــورة مســـتمرة، باالضـــافة ال  تقدير راس 
، واألخذ  IIمخاطر الســوق وايرها تطبيقاً لتعليمات البنك المركزي االردني والمتعلقة بتطبيق معيار بازل 

.IIIباالعتبار أهم التقنيات والممارسات المطروحة ضمن مقررات بازل 

 2021  2020 

 المؤشـــــر  
التغير في  
 المؤشــر 

األثر عل   
األرباح  
  والخسائر  

األثر على 
  حقوق الملكية  

التغير في  
  المؤشــر 

األثر على 
األرباح  

  والخسائر 
األثر على 

 حقوق الملكية  
 دينـــار  دينـــار  ٪   دينـــار  دينـــار  %  
            

 390,385  200,485  5+  435,885  251,031  5+ بورصة عمان 
 878,798  27,531  5+  1,300,652  -  5+ بورصة فلسطين 
 -  13,764  5+  -  -  5+ بورصة نيويورك 

 497,468  951  5+  665,093  4,237  5+ أسواق أخرى 
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 مخاطر التشغيل

ة أو خلل في العمليات الداخلية، تعر  مخاطر التشـــغيل عل  انها مخاطر الخســـارة الناتجة عن عدم كفاء

 االشخاص، األنظمة أو تلك التي قد تنشأ نتيجة أحداث خارجية.

 

 إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل:

إن إدارة مخاطر التشــغيل مســؤولية كل موظف وعل  كافة المســتويات في البنك من خالل التطبيق الســليم  

 لإلجراءات الداخلية التي من شأنها تحجيم تلك المخاطر التي يتم التعرض لها خالل العمليات اليومية. 

 

ل مسـتمر، يتم تنفيذ االطار  وللحرص واالهتمام من قبل إدارة البنك في تطوير أنظمة الضـبط والرقابة بشـك

ــهيل ودعم كافة إدارات البنك للقيام   ــص يهد  إل  تسـ ــغيل من قبل كادر متخصـ العام الدارة مخاطر التشـ

 بمهامهم في إدارة تلك المخاطر. 

 

يقوم البنك بتطبيق عدة منهجيات لقياس مخاطر التـشغيل  تهد  للتعر  عل  المخاطر التي قد يتعرض لها 

أنها تـسهيل عملية اتخاذ القرار البنك   بة والتي من ـش وتقييمها وذلك لغايات اتخاذ اإلجراءات الرقابية المناـس

ات   اـن ة بـي ة، جمع ومراجـع ابـي ذاتي للمـخاطر واالجراءات الرـق ا التقييم اـل ك المـخاطر، من أهمـه في تحجيم تـل

ــتمرة، مراقبة ومتا ــائر الفعلية والمحتملة الناتجة عن العمليات المسـ ــية  الخسـ ــرات الخطر الرئيسـ بعة مؤشـ

 لتطوير الرقابة وتجنب حدوث خسائر في المستقبل.

 

 مخاطر االمتثال 

يا مع التوجهات والمـستجدات العالمية ومقررات لجنة بازل وبهد    بموجب تعليمات البنك المركزي وتماـش

فذة والمعايير المصــرفية  ضــمان امتثال البنك وســياســياته واجراءاته الداخلية لكافة القوانين والتعليمات النا

الدولية والممارسـات المصـرفية السـليمة واالمنة الصـادرة عن الجهات الرقابية والرسـمية المختصـة دوليا  

مكمال لدليل تعليمات    جزءً ومحليا تعتبر سياسة االمتثال ومكافحة اسل االموال المعتمدة من مجلس االدارة 

ة هيكلة ادارة االمتثال ومكافحة اســـل االموال لتشـــمل مكافحة اســـل االموال. اضـــافة ال  ذلك تم اعاد 

دائرتين: دائرة مراقبة االمتثال ودائرة مكافحة اســــل االموال وتمويل االرهاب وذلك لمراقبة امتثال البنك  

ــة من خالل  ــمية المختصـ ــادرة عن الجهات الرقابية والرسـ ــات الجيدة الصـ للقوانين والتعليمات والممارسـ

 يدا واجراءات داخلية مبنية عل  اساس المبدا المستند للمخاطر.برام  رقابية معدة ج

 

 االهدا  الرئيسية لدائرة االمتثال تشمل ما يلي: 

 

 تحديد وتقييم وادارة مخاطر االمتثال  ▪

النافذة التي تحكم طبيعة ونشاط االدارات والدوائر المختلفة   ▪ القوانين والتعليمات  اعداد واتاحة ملفات 

 داخلي وتحديثها بشكل منتظم بكافة المستجدات الرقابية والقانونية عل  موقع البنك ال

 لالدارة التنفيذية الدارة مخاطر االمتثال تقديم النصح واإلرشاد  ▪

تقديم النصح واإلرشاد إل  إدارة البنك حول القوانين واألنظمة  والمعايير المطبقة  وأي تعديالت تطرأ  ▪

 عليها. 

القوانين   ▪ كافة  تتضمن  والتي  والتعليمات  القوانين  بيانات  قاعدة  خالل  من  االمتثال  مخاطر  مراقبة 

المستجدات  يتناسب واخر  بما  بانتظام  الرقابية والرسمية والمحدثة  الجهات  الصادرة عن  والتعليمات 

 الرقابية والقانونية والواجب االلتزام بها  
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البنكية  مراجعة وتقييم كافة الخدمات وا ▪ لمنتجات المصرفية الجديدة والقائمة واالجراءات والسياسات 

 .الداخلية لضمان امتثالها للقوانين والتعليمات النافذة

رفع التقارير للجنة االمتثال مباشرة والمشكلة من قبل مجلس االدارة فيما يتعلق بنطاق ومدى امتثال  ▪

   .البنك وفروعه الخارجية وشركاته التابعة

 

فيما يتعلق بمكافحة اسل االموال فقد تم تشكيل دائرة مكافحة اسل اموال مستقلة تم توطينها ضمن ادارة  اما  

المستويات   اعل   تستقطب موظفين مؤهلين ومدربين عل   االدارة  ان   . االموال  االمتثال ومكافحة اسل 

يتنا بما  مهامها  لممارسة  مؤتمته  االموال  اسل  مكافحة  وبرام   انظمة  والسياسات مستخدمين  سب 

واالجراءات المعتمدة من مجلس االدارة وبما يتناسب وقانون مكافحة اسل االموال وتمويل االرهاب رقم 

المركزي    2007/ 46 البنك  عن  الصادرة  االرهاب  وتمويل  االموال  اسل  مكافحة  وتعليمات  وتعديالته 

وتجن لتخفيف  الصدد  بهذا  العالمية  المصرفية  الممارسات  وافضل  بهذه  االردني  المتضمنة  المخاطر  ب 

العمليات والتي تهد  ال  تحديد االجراءات المطبقة ولمناسبة عل  العمليات المالية وتطبيق اجراءات العناية  

الواجبة لتحديد العمالء الحاليين والمحتملين ولفهم اوضاعهم القانونية والشخصية والمستفيد الحقيقي النهائي  

 لتلك العمليات خالل طيلة فترة العالقة المصرفية.والمراقبة والمراجعة المستمرة 

 

 االهدا  الرئيسية لدائرة مكافحة اسل االموال تتمثل فيما يلي:

 

التأكد من التزام البنك بسياسات وإجراءات العمل الخاصة بمكافحة اسل األموال وتمويل اإلرهاب  •

 المقرة رسميا. 

 صادرة عن الجهات الرسمية.التأكد من التزام البنك بالقوانين والتعليمات ال •

 منع وحماية اسم وسمعة البنك من االرتباط في عمليات اسل األموال وتمويل اإلرهاب. •

 منع استخدام خدمات ومنتجات البنك في عمليات اسل أموال وتمويل إرهاب. •

 المساهمة في الجهود المحلية والدولية لمكافحة عمليات اسل األموال وتمويل اإلرهاب. •

نك وموظفية من التعرض لمخاطر اسل االموال وتمويل االرهاب والتي قد تؤدي ال   حماية الب  •

 .خسائر مالية جسيمة او عقوبات رقابية وقانونية او مسؤلية قانونية او جنائية او ادارية 

 



االحتياطيات النقدية لدى سلطات الرقابة المصرفية

. دينار118,710,023يحتفظ البنك باحتياطي نقدي إلزامي لدى سلطات الرقابة المصرفية ويبلغ 

من سنـــة الـــــى شهور6من  شهور3من من شهر

المجمــــــــــــــــوعبدون استحقاق سنوات3اكثر من  سنــــــــــوات3الــــــى سنــــــــة شهور6الى  شهور3لغاية اقل من شهر2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

المطلوبات

        204.010.373                           -                           -                         -       37.401.475       60.658.622       24.951.197         80.999.079ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    2.458.223.793                           -         62.564.031     280.284.870    472.524.180     353.004.639     425.533.124       864.312.949ودائع العمالء

          59.793.738                           -           4.813.697       11.966.014       17.300.666       12.916.532         7.591.520           5.205.309تأمينات نقدية 

        381.959.409           1.074.224         99.771.371       89.545.898       39.823.546       30.260.076       21.448.041       100.036.253اموال مقترضة

          22.656.022                           -         22.656.022                         -                         -                         -                         -                           -قروض مساندة

          12.313.994                           -           8.241.865         2.062.598         1.479.049             390.256             104.258                 35.968مخصصات متنوعة

          19.810.355                           -                           -         1.790.466            200.000       10.685.551         1.468.867           5.665.471مخصص ضريبة الدخل

               865.668              865.668                           -                         -                         -                         -                         -                           -مطلوبات ضريبية مؤجلة 

        105.076.084         20.013.031         8.485.801       21.076.407       10.875.990       13.357.115         31.267.740مطلوبات اخرى

   3.264.709.436       21.952.923     198.046.986   394.135.647   589.805.323   478.791.666   494.454.122  1.087.522.769     المجموع 

   3.613.808.233     133.315.152  1.161.722.600   851.012.025   319.936.163   319.638.967   172.316.602     655.866.724(حسب استحقاقاتها المتوقعة)مجموع الموجودات 

المجمــــــــــــــــوعبدون استحقاق سنوات3اكثر من  سنــــــــــوات3الــــــى سنــــــــة شهور6الى  شهور3لغاية اقل من شهر2020 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

المطلوبات

        237.473.509                           -                           -       31.565.009       38.111.819       30.391.252       20.343.944       117.061.485ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    2.247.649.124                           -         57.782.781     249.630.838    452.303.543     318.596.471     409.630.109       759.705.382ودائع العمالء

          57.604.715                           -           6.614.557       16.128.405         7.265.239         8.910.414       11.044.650           7.641.450تأمينات نقدية 

        341.815.178           1.074.224       111.322.789       55.098.588       20.176.804       23.280.024       48.327.891         82.534.858اموال مقترضة

          24.617.508                           -         24.617.508                         -                         -                         -                         -                           -قروض مساندة

          12.894.571           1.420.000           8.078.090         1.534.643         1.285.746             374.826             148.735                 52.531مخصصات متنوعة

          16.002.794                           -                           -         1.269.318         5.183.476         6.300.000             100.000           3.150.000مخصص ضريبة الدخل

               808.967              808.967                           -                         -                         -                         -                         -                           -مطلوبات ضريبية مؤجلة 

          97.745.713                           -         18.310.047       11.089.343         9.408.093         9.336.611       14.864.039         34.737.580مطلوبات اخرى

   3.036.612.079          3.303.191     226.725.772   366.316.144   533.734.720   397.189.598   504.459.368  1.004.883.286     المجموع 

   3.353.235.477     115.487.084  1.106.290.482   867.494.880   322.767.737   217.792.394   152.953.269     570.449.631(حسب استحقاقاتها المتوقعة)مجموع الموجودات 
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:على أساس الفترة المتبقية لإلستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية  (غير المخصومة)يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات :  أوالً



أكثر من من سنة لغاية

المجمــــــــــــــــوع سنوات5 سنوات5لغاية سنة2021 كانون األول 31كما في 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

             94.778.836                               -                               -            94.778.836اإلعتمادات والقبوالت

             62.924.571                               -               4.018.371            58.906.200الكفاالت

           246.203.611                               -                               -          246.203.611السقوف غير المستغلة

          403.907.018                               -              4.018.371          399.888.647     المجموع 

2020 كانون األول 31كما في 

             57.679.057                               -                               -            57.679.057اإلعتمادات والقبوالت

             58.511.541                               -               4.371.726            54.139.815الكفاالت

           171.498.249                               -                               -          171.498.249السقوف غير المستغلة

          287.688.847                               -              4.371.726          283.317.121     المجموع 
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:بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة :  ثانياً 



التحليل القطاعي -  42

:معلومات عن أنشطة أعمال البنك -    أ 

      يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقاً للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى البنك وذلك 

:      من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية

 

: فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك 

20212020أخرىالخزينةالشركاتاالفراد

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

199.432.700      207.669.871      3.804.646     49.627.352      59.803.819      94.434.054      إجمالي اإليرادات

18.520.647        17.628.435                  (360.706)       6.513.164     11.475.977مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

مخصص تدني موجودات مالية بالقيمة (المحرر من)  

 -                          (4.158.000)                (4.158.000)                       -                       -العادلة من خالل الدخل الشامل

2.607.481           1.109.195                1.109.195                        -                       -                       -مخصصات متنوعة

26.281                514.759              514.759         -                         -                         -                        مخصص موجودات مستملكة

     115.880.240     2.180.692136.463.589    35.493.477     35.471.003     63.318.417         نتائج أعمال القطاع

        85.179.308        85.155.415مصاريف غير موزعة

       30.700.932       51.308.174    الربح قبل الضرائب

       (13.227.675)       (18.619.877)ضريبة الدخل

17.473.257       32.688.297            ربح السنة

أخرى معلومات

133.840.9343.613.808.233 1.528.870.444 943.273.798    1.007.823.057     إجمالي موجودات القطاع  3.353.235.477  

133.362.9243.216.409.278 829.192.554    1.181.418.637 1.072.435.163     إجمالي مطلوبات القطاع  2.977.946.528  

         8.650.251         9.021.537مصاريف رأسمالية

9.169.642         7.858.388         االستهالكات واالطفاءات

: فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك

معلومات التوزيع الجغرافي-  ب 

202120202021202020212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

      199.432.700      39.078.197207.669.871   45.523.493      160.354.503    162.146.378    إجمالي اإليرادات

          8.650.251          9.021.537     4.090.924        2.140.136       4.559.327       6.881.401المصروفات الرأسمالية

202120202021202020212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

   3.353.235.477   818.913.1913.613.808.233 872.056.217    2.534.322.286 2.741.752.016 مجموع الموجودات

 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31  كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31  كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31 

المجمــــــــــــــــــــــوع خـــــــــارج المملكــــــــــــة داخــــــــــل المملكـــــــــــــة

.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك واالستثمارات : الخزينة   - 

.       يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات في فلسطين والبحرين 

.يشمل متابعة الودائع والقروض والديون الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات: حسابات المؤسسات -   
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المجمــــــــــــــــــــــوع خـــــــــارج المملكــــــــــــة  داخــــــــــل المملكـــــــــــــة

المجمــــــــوع

 كانون األول31للسنة المنتهية في 

.       يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية

:      فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي 

.يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى: حسابات األفراد -   
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 المالإدارة رأس  -  34

أنشطته المختلفة. يتم مراقبة مدى  رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم يحافظ البنك عل 

بازل الدولية والتي تم تبنيها من خالل   المال من خالل النسب الصادرة بموجب مقررات  كفاية رأس

  .المركزي األردني البنك

 

لرأس المال المدفوع  ( يكون الحد األدن 52/2010) المركزي األردني رقم   حسب تعليمات البنك

األردنية   عام   مليون  100للبنوك  نهاية  قبل  تعليمات 2011دينار  تنص  كما  المركزي  ،  البنك 

 %(. 4األردني أن يكون الحد األدن  لنسبة الرفع المالي ) 

 

 . %14.5حسب تعليمات البنك المركزي األردني يجب ان ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن 

 

ظرو     عليها في ضوء تغيرات  هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة يقوم البنك بهدارة

واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس   يقم البنك بأية تعديالت عل  األهدا  والسياسات  العمل. هذا ولم

  .السنة الحالية والسنة السابقة المال خالل

 

  لما يتم اعتباره كراس مال وصف

المال لحملة االسهم  المركزي األردني، يتكون رأس المال التنظيمي من رأس حسب تعليمات البنك

األرباح المدورة،  العادية والذي يشمل رأس المال المدفوع، عالوة اإلصدار، االحتياطيات المعلنة،

مطروحا االخرى  الشامل  الدخل  وبنود  بها  االعترا   المسموح  األقلية  المق حقوق  ترح االرباح 

الضريبية   والنقص في المخصصات المطلوبة، الموجودات  توزيعها، الشهرة ، كلفة أسهم الخزينة

تطلب القوانين حظر التصر  بها.   المؤجلة التي تخص الديون اير العاملة إضافة إل  أي مبال  قد 

طويلة    والذي يشمل كل من السندات  من رأس المال التنظيمي هو رأس المال اإلضافي البند الثاني

المسموح   االقلية  وحقوق  الفوائد  متراكمة  اير  الممتازة  األسهم  اسهم،  ال   للتحويل  القابلة  األجل 

المال المساعد )الشريحة الثانية من   االعترا  بها. البند الثالث من رأس المال التنظيمي هو رأس

 مي مساهمات السوق. يطرح من رأس المال التنظي رأس المال( والذي يستخدم لمواجهة مخاطر

في الشركات المالية التابعة إذا لم يتم دمجها كما يطرح   البنك في رؤوس أموال البنوك واالستثمارات 

في   التجاوز  مبل   إل   باإلضافة  المساهمة  قيمة  وبكامل  التامين  في شركات  البنك  مساهمات  منه 

نسبته   تتجاوز  التي  الشركات األخرى  البنك10االستثمارات في  به وفقا    % من رأسمال  المكتتب 

 لتعليمات البنك المركزي االردني.

 

بهصدار تعليمات كفاية رأس المال    2016تشرين الثاني    31قام البنك المركزي األردني بتاريخ  

 .IIو الغاء العمل بتعليمات كفاية رأس المال التنظيمي وفقا لمعاير بازل   IIIوفقا لمعيار بازل 

 

 



٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

حقوق حملة األسهم العادية

             ١٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠              ١٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المكتتب به (المدفوع)

               ٦٦٫١٦٠٫٢٧٤                ٦٥٫٩٨١٫٢٠٧األرباح المدورة بعد طرح قيمة التوزيعات المتوقعة

               (٥٫٩٨٨٫٦٣٠)                  ٣٫٧٩٧٫٦٩٨ احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

               ٨٢٫٠٤٧٫٨٧٩                ٨٦٫٧١١٫٩١٩االحتياطي القانوني

               ١٠٫٨٩٤٫٦٥٣                ١٠٫٨٩٤٫٦٥٣احتياطيات أخرى موافق عليها من البنك المركزي

               (٣٫١٨٨٫٧٤٤)                 (٣٫١٨٨٫٧٤٤)فرق ترجمة العمالت بالصافي

                 ٣٫٣٧٩٫٩٤١                ١٠٫٠٥٢٫٢٣٣حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

           ٣٤٣٫٣٠٥٫٣٧٣             ٣٦٤٫٢٤٨٫٩٦٦    إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادية

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

                 ٥٫١٩٣٫١٨٤                  ٥٫١٥٩٫٦٨٨الموجودات غير الملموسة

               ١٣٫٢٨٨٫٢٩٣                ١٢٫١٧٤٫٩٣٠الموجودات الضريبية المؤجلة الواجب طرحها

                 ٥٫٢٤٤٫١٨٥                                  -المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني

           ٣١٩٫٥٧٩٫٧١١             ٣٤٦٫٩١٤٫٣٤٨    صافي حقوق حملة األسهم العادية

رأس المال اإلضافي

حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

(Tier الشريحة األولى من رأس المال ١) صافي رأس المال األساسي

Tier الشريحة الثانية من رأس المال ٢ 

               ١٨٫٥٤٠٫٣٥٠                ١٦٫٩٥٩٫٢٨٠القروض المساندة

                 ٣٫٨٩٧٫١٨٣                  ٤٫٣٤١٫٤٢٩احتياطي مخاطر مصرفية عامة

               ١٣٫٨٣٩٫٠٨٦                ١٤٫٦٦٣٫٧١٣المخصصات المطلوبة مقابل ادوات الدين للمرحلة االولى حسب المعيار (٩)

                 ١٫٥٠٢٫١٩٦                  ٤٫٤٦٧٫٦٥٩حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

               ٣٧٫٧٧٨٫٨١٥                ٤٠٫٤٣٢٫٠٨١إجمالي رأس المال الشريحة الثانية

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

               ٣٧٫٧٧٨٫٨١٥                ٤٠٫٤٣٢٫٠٨١صافي رأس المال الشريحة الثانية

           ٣٥٧٫٣٥٨٫٥٢٦             ٣٨٧٫٣٤٦٫٤٢٩رأس المال التنظيمي (ايضاح ٥٠)

        ٢٫٢٣٧٫٧٠٧٫٢٥٥         ٢٫٥٥٢٫٣٠٠٫٩٥٤مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

٪١٥٫٩٧٪١٥٫١٨نسبة كفاية راس المال (٪)

٪١٤٫٢٨٪١٣٫٥٩نسبة راس المال االساسي (٪)

٪١٫٦٩٪١٫٥٨نسبة راس المال المساند (٪)

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 -  ١٢٠  - 

:III يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات لجنة بازل، وفيما يلي نسبة كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 



تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات -  44

المجمـــــــــــوعاكثر من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار2021 كانـــــــــــــــــــون األول 31

:الموجودات 

      413.494.719                          -         413.494.719بالصافي- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

      121.528.244                          -         121.528.244بالصافي- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

      101.054.720        34.800.357           66.254.363بالصافي- إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

          8.164.615                          -             8.164.615موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        65.792.741        65.792.741                            -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

      806.607.799      588.927.783         217.680.016بالصافي- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

   1.951.096.855   1.344.281.873         606.814.982تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

        43.770.756        37.576.756             6.194.000بالصافي- ممتلكات ومعدات 

          5.159.688          3.159.688             2.000.000بالصافي- موجودات غير ملموسة 

        12.227.606          8.842.540             3.385.066موجودات ضريبية مؤجلة

        84.910.490        35.672.867           49.237.623موجودات أخرى

  3.613.808.233  2.119.054.605    1.494.753.628     مجموع الموجودات

:المطلوبات

      202.284.537                          -         202.284.537ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

   2.437.899.526      375.607.902      2.062.291.624ودائع عمالء

        59.546.408        16.593.644           42.952.764تأمينات نقدية

      363.909.865      210.168.469         153.741.396أموال مقترضة

        18.540.350        18.540.350                            -قروض مساندة

        12.313.994        10.304.463             2.009.531مخصصات متنوعة

        19.810.355          1.790.466           18.019.889مخصص ضريبة الدخل

              865.668                          -                865.668مطلوبات ضريبية مؤجلة

      101.238.575        25.441.617           75.796.958مطلوبات أخرى

  3.216.409.278     658.446.911    2.557.962.367     مجموع المطلوبات

     397.398.955  1.460.607.694   (1.063.208.739)     الصافي
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:        يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة إلستردادها أو تسويتها 



المجمـــــــــــوعاكثر من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار2020 كانـــــــــــــــــــون األول 31

:الموجودات 

      312.961.419                           -        312.961.419بالصافي- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

      154.796.630                           -        154.796.630بالصافي- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

        79.864.376        42.089.815          37.774.561بالصافي- إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

          7.406.964                           -            7.406.964موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

        49.648.977        49.648.977                            -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

      812.925.106      605.344.524        207.580.582بالصافي- موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

   1.793.871.484   1.275.257.902        518.613.582تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

        42.602.959        36.220.733            6.382.226بالصافي- ممتلكات ومعدات 

          5.193.184          2.093.184            3.100.000بالصافي- موجودات غير ملموسة 

        13.316.167        10.043.113            3.273.054موجودات ضريبية مؤجلة

        80.648.211        41.050.008          39.598.203موجودات أخرى

2.061.748.256   1.291.487.221مجموع الموجودات  3.353.235.477  

:المطلوبات

      234.181.337        45.000.000        189.181.337ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

   2.226.430.437      340.055.514    1.886.374.923ودائع عمالء

        56.958.241        22.184.284          34.773.957تأمينات نقدية

      314.384.118      189.460.499        124.923.619أموال مقترضة

        18.540.350        18.540.350                            -قروض مساندة

        12.894.571          9.612.733            3.281.838مخصصات متنوعة

        16.002.794          1.269.318          14.733.476مخصص ضريبة الدخل

              808.967                           -               808.967مطلوبات ضريبية مؤجلة

        97.745.713        29.399.390          68.346.323مطلوبات أخرى

2.977.946.528     655.522.088   2.322.424.440مجموع المطلوبات  

1.406.226.168  (1.030.937.219)الصافي  375.288.949     

  - 122-  



- 123 - 
 

 

 حسابات مدارة لصالح العمالء -  54

ــة مبل   ــؤوليتهم الخاصــ ــالح العمالء وعل  مســ ــابات المدارة لصــ  دينار كما في  479,949بلغت الحســ

وال يتم اظهار هذه   2020كانون األول    31دينار كما في   434.342مقابل مبل     2021كانون األول    31

 الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات البنك في البيانات المالية.

 

 ارتباطات والتزامات محتملة  -  64

 ارتباطات والتزامات ائتمانية:  -أ

 2021  2020 

 دينـــــار  دينـــــار اعتمادات:

 46,987,960  70,742,768 صادرة

 10,691,097  24,036,068 قبوالت 

    كفاالت :

 26,079,007  27,079,626 دفع -

 16,346,471  19,156,735 حسن تنفيذ  -

 16,086,063  16,688,210 اخرى -

 171,498,249  246,203,611 سقو  تسهيالت ائتمانية مباشرة اير مستغلة

 403,907,018  287,688,847 

 التزامات تعاقدية:  -ب

 2021  2020 

 دينـــــار  دينـــــار 

 1,592,859  2,471,528 عقود شراء ممتلكات ومعدات 
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 القضايا المقامة على البنك  -  74

قيمــبلغ الطبيعي  ـــت  النشاط  ضمن  وذلك  البنك  عل   المقامة  القضايا  دينار    20.060.128 مبل   ة 

. بل  رصيد    عل  التوالي  2020كانون األول    31و  2021كانون األول    31دينار كما في    39,211,662و

 ينار كما في د   2,746,501دينار و   1,876,281المخصصات لمواجهة القضايا المقامة عل  البنك مبل   

 عل  التوالي.  2020كانون األول   31و  2021كانون األول  31

 

تسوية قضايا مقامة مع المجموعة تتعلق باحدى فروع    2021كانون األول    31تم خالل الفترة المنتهية في  

 مليون دينار أردني . 18.8البنك في دولة فلسطين بمبل  

 

عن   يزيد  بما  القضايا  هذه  لقاء  التزامات  أي  البنك  عل   يترتب  لن  فهنه  البنك  ومحامي  إدارة  تقدير  وفي 

 المخصص المسجل لمواجهة تلك القضايا. 

 

تم تسجيل مجموعة من الدعاوي القضائية المدنية لدى المحاكم االمريكية ضد   2019كانون الثاني    1بتاريخ  

مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية للمطالبة بتعويضات مالية بموجب قانون مكافحة االرهاب األمريكي  

ات األمريكية خالل عن أضرار يزعمون أنها ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوب

، وقد تم تسجيل هذه الدعاوي في المحاكم قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي المسموح لرفعها،  2001سنة  

وأن هذه الدعاوى قد تم رفعها من قبل مكتب محاماة  قام في السابق بتقديم العديد من الشكاوى المشابهة ضد 

عين الذين طالبوا بتعويضات مالية عن نفس األضرار جهات مصرفية أخرى نيابة عن نفس األشخاص المد 

واألحداث. وإن بنك القاهرة عمان هو من ضمن البنوك المدع  عليها في احدى الدعاوى القضائية المدنية  

 .المذكورة وال زالت هذه الدعوة في المراحل التحضيرية األولية والمناقشة

 

في رأي إدارة المجموعة ، ال داعي لقيد و تسجيل أية مخصصات للقضايا المرفوعة في المحاكم األمريكية  

حيث قام البنك بالمناقشة مع المستشارين القانونيين المتخصصين    2021كانون األول    31كما في  ضد البنك  

القانوني الوضع  أن  استنت   وقد  االميريكية  المتحدة  الواليات  المحاكم  سيتم   في  وانه  البنك  لصالح  للقضايا 

اقتراح الرفض للقضية المرفوعة من قبل المحاكم المختصة ولن يكون هناك داعي لتسجيل أي مخصصات  

 ية وان موقف مجموعة بنك القاهرة عمان قوي .حيث ال توجد اسس قانون  ،مقابل القضية في الوقت الحالي 

 

القانوني الموقف  أن  القانوني  المستشار  لجميع    يعتقد  بالرفض  اقتراح  وجود  احتمال  بسبب  البنك  لصالح 

حيث انه  قيمة المطالبة ال يمكن تحديد  انه ألسباب المذكورة أعاله ، كما يعتقد المستشار القانونيلالمطالبات 

 .ال يوجد مبل  محدد ضد البنك
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 عقود ايجار   - 48
 موجودات حق اإلستخدام -أ

ســنوات، فيما  7يقوم البنك بهســتئجار العديد من األصــول بما في ذلك األراضــي والمباني، ان متوســط مدة اإليجار  
 يلي الحركة عل  موجودات حق اإلستخدام خالل العام:

 كانون األول   31 للسنـــــة المنتهيىــة فـــي 

 2021 2020 
 دينــــــار  دينــــــار  

 27,979,663 27,432,242 السنةالرصيد في بداية  

 3,587,091 514,409 إضافات خالل السنة يضا :

 (3,896,233) (3,469,181) اإلستهالك للسنة يطرح:

 (238,279) (323,108) العقود ملغاة 

 27,432,242 24,154,362 في نهاية السنةرصيد  ال     
 

 الموحدة  الربح أو الخسارةالمبالغ التي تم قيدها في قائمة  
 كانون األول   31 للسنـــــة المنتهيىــة فـــي 

 2021 2020 
 دينــــــار  دينــــــار  

 3,894,672 4,022,447 اإلستهالك للسنة

 1,051,915 1,049,037 الفائدة خالل السنة

 4,946,587 5,071,484 المجموع

 
 إلتزامات عقود اإليجار  -ب 

 كانون األول   31 للسنـــــة المنتهيىــة فـــي 

 2021 2020 
 دينــــــار  دينــــــار  

 25,927,574 26,266,292 الرصيد في بداية السنة  

 4,347,474 999,818 إضافات خالل السنة يضا  :

 1,027,316 1,049,037 الفائدة خالل السنة 

 (4,064,457) (4,538,767) المدفوع خالل الفترة  يطرح :

 - - اطفاء ايجارات مدفوعة مقدما 

 (971,587) (451,107) عقود ملغاه              

 (28) 68 فرق ترجمة           

 26,266,292 23,325,341 في نهاية السنة  رصيدال     
   

 كانون األول  31كما في  تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:

 2021 2020 
 دينــــــار  دينــــــار  

 3,733,596 3,688,931 خالل أقل من سنة

 12,633,644 14,326,277 سنوات 5من سنة ال   

 9,899,644 5,310,133 سنوات 5أكثر من 

 23,325,341 26,266,292 

 
وفيما  2021كانون األول   31  دينار كما في  27,162,851مات عقود اإليجار اير المخصـومة  ابلغت قيمة إلتز

 يلي تحليل اإلستحقاق :
 

 كانون األول  31كما في  تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار غير المخصومة:

 2021 2020 
 دينــــــار  دينــــــار  

 4,365,674 4,469,225 خالل أقل من سنة

 15,317,913 15,573,098 سنوات 5من سنة ال   

 10,905,547 7,120,528 سنوات 5أكثر من 

 27,162,851 30,589,134 



مستويات القيمة العادلة - 49

:الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر-    أ 

 :(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة)      ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

العالقة بين المدخالت الهامة  مدخالت هامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة 

غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــة20212020المطلوبات المالية/ الموجودات المالية 

ديناردينار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ال ينطبقال ينطبق االسعار المعلنة فيالمستوى االول                   7.406.964                 8.164.615أسهم شركات

االسواق المالية                 7.406.964                8.164.615     المجموع

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المستوى االول                 43.528.787               58.284.132اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في االسواق 

ال ينطبقال ينطبقالمالية

المستوى الثاني                  6.120.190                 7.303.740اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 مقارنتها بالقيمة السوقية  

ال ينطبقال ينطبقالداة مالية مشابهة

المستوى االول                                  -                    204.869سندات متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في االسواق 

ال ينطبقال ينطبقالمالية

               49.648.977              65.792.741     المجموع

               57.055.941              73.957.356     اجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة 

 .2021     لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام 

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما 

.الستحقاقها قصير االجل او ان  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام 

مستوى القيمة العادلة القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني              202.949.704              202.946.213              248.065.416             248.058.253بالصافي- أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني              154.997.851              154.796.630              121.627.102             121.528.244بالصافي- أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

المستوى الثاني                81.173.358                79.864.376              102.697.913             101.054.720بالصافي- إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

المستوى االول والثاني              822.521.157              812.925.106              815.543.829             806.607.799موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

المستوى الثاني           1.801.653.751           1.793.871.484           1.957.559.843          1.951.096.855بالصافي - تسهيالت ائتمانية مباشرة 

         3.063.295.821         3.044.403.809         3.245.494.103        3.228.345.871     مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني              235.508.039              234.181.337              204.092.559             202.284.537ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني           2.234.057.132           2.226.430.437           2.445.538.713          2.437.899.526ودائع عمالء

المستوى الثاني                56.959.891                56.958.241                59.546.408               59.546.408تامينات نقدية

المستوى الثاني              315.227.909              314.384.118              364.901.553             363.909.865أموال مقترضة 

المستوى الثاني                18.876.114                18.540.350                18.789.914               18.540.350قروض مساندة

         2.860.629.085         2.850.494.483         3.092.869.147        3.082.180.686     مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

.لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها"  للبنود المبينة اعاله تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني وفقا
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 ) LCRنسبة تغطية السيولة ( - ٥٠
 كانت تفاصيل نسبة تغطية السيولة لدى البنك كما يلي: 

  كانون األول  ٣١كما في 
٢٠٢١ ٢٠٢٠  

  دينــــــار  دينــــــار 
 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة ١٫١٢٠٫٣٦٠٫٤٨٩ ٩٧٩٫٠١٣٫٩٢٦
 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة بعد االقتطاع   ١٫١٢٠٫٣٦٠٫٤٨٩ ٩٧٩٫٠١٣٫٩٢٦

 وطرح تعديالت الحد األقصى   
 صافي التدفقات النقدية الخارجة ٤٦١٫٥٣١٫٤٥٢ ٤٦٠٫٦٩٩٫٥٣١

  (LCR) نسبة تغطية السيولة %٢٤٢٫٧ %٢١٢٫٥
   

 ٪٢٢١٫٤٥بلغت متوسط  نسبة تغطية السيولة    -  
 

 ") ١٩ - أثر جائحة كورونا ("كوفيد   - ٥١
ما تسبب  م") عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ، ١٩ –انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفيد 

ة من  ") حدوث حال١٩  -في تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية . ونجم عن فايروس كورونا ("كوفيد  
 عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي . 

 
ر األخرى  بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاط  يراقب البنك الوضع عن كثب وقد قام

مال البنك ") على أع١٩  -إلدارة االضطرابات المحتملة التي قد يتسبب فيها تفشي فايروس كورونا ("كوفيد  
 وعملياته وأدائه المالي. 

 
تالية في منهجية  التغييرات ال  ") والتي أدت إلى١٩  -أجرى البنك تقييماً ألثر جائحة فايروس كورونا ("كوفيد  

 :   ٢٠٢١ن االول كانو ٣١الخسائر االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في 
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة   -أ  
("كوفيد   كورونا  فايروس  عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  المد١٩  -استدعت  بتحديث  البنك  قيام  خالت  ") 
قد تم تقدير و.    ٢٠٢١كانون االول    ٣١واالفتراضات المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  

خ ، وبالنظر  وقعة في ذلك التاريالخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على نطاق من الظروف االقتصادية المت
عالية على عوامل الى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع، فقد اخذ البنك بعين االعتبار تأثير التقلبات ال

بتحد  الخاصة  االقتصادية  السيناريوهات  واحتمالية  شدة  تحديد  عند  المستقبلية  الكلي  الخسائر  االقتصاد  يد 
 االئتمانية المتوقعة . 

 
ت لوقد  المخصصة  األساسية  واألوزان  السيناريوهات  بناء  تعديل طرق  التقلب من خالل  هذا  هذه  م عكس 

لملحوظ.  االسيناريوهات والعوامل االستشرافية (مؤشر االئتمان) المستخدمة من مؤشر االئتمان التاريخي  
 نية للبنك . ة االئتما يتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتمال حدوث حاالت افتراضية متوقعة في المحفظ

 
 -ا ("كوفيد  باإلضافة الى االفتراضات الموضحة اعاله ، أولى البنك اهتماماً خاصاً بتأثير فايروس كورون

ؤشرات تدني  م ") على العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ، وتقييم  ١٩
ت يحتمل  التي  القطاعات  في  للمخاطر  ب القيمة  البنك  وقام  كما   . البن أثرها  إدارة  تقديرات  ك عكس 

)Management Overlayاسة  ) في تقييم األثر على قطاعات معينة أو عمالء محددين باالستناد الى در
 كل قطاع أو عميل على حدى.

 
 تقديرات وأحكام التقييم  - ب  

لموجودات المالية  لتحديد المبالغ المعلنة  درست ادارة البنك األثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في  
 الحظتها . موغير المالية للمجموعة والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن 

 
 األقساط المؤجلة    -ج  

بتأجيل    ٢٠٢١و  ٢٠٢٠  االعوامبناًء على تعليمات السلطات الرقابية إلى البنوك العاملة ، قام البنك خالل  
يضاً على األقساط المستحقة أو التي ستستحق على بعض العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة ، ودون أن يؤثر أ

 تصنيف العمالء االئتماني. 
 


