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 الموحدةتقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي 
"البنك" والتي تتكون من قائمة المركز المالي  قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لبنك األردن وشركاته التابعة  

في    ةالموحد االول    ٣١كما  قوائم  ٢٠٢١كانون  من  وكل  الخسارة،  أو  الموحد  ةالموحد  الربح  الشامل   ة والدخل 
والتغيرات في حقوق الملكية الموحدة والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات  

 مة ومعلومات ايضاحية أخرى. المحاسبية الها 
 

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي  
وأدائه المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك   ٢٠٢١كانون االول    ٣١للبنك كما في    الموحد

 .األردنيكما تم إعتمادها من قبل البنك المركزي  ير الدولية للتقارير الماليةالتاريخ وفقا للمعاي
 

 أساس الرأي  
مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة "مسؤولية  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن 
مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا . إننا مستقلون عن البنك وفق ميثاق قواعد السلوك  

(بما في الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين    المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس
الدولية) االستقالل  معايير  المالية   ذلك  للقوائم  بتدقيقنا  المتعلقة  االخرى  المهني  السلوك  متطلبات  الى  باإلضافة 

ونعت األخرى.  المهني  السلوك  بمتطلبات  المتعلقة  بمسؤوليتنا  أوفينا  وقد  االردن،  في  للبنك  بينات  الموحدة  بأن  قد 
 التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا. 

 

 امور التدقيق الرئيسية 
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية، وفقا الجتهادنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. 

تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا وقد تم تناول هذه األمور في سياق  
 منفصال حول تلك االمور: 

 

  التسهيالت االئتمانية الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مقابلكفاية مخصص    - ١
 المخاطر  لمواجهة التدقيق نطاق التدقيق الهام  أمروصف 

للبنك،  الهامة  االصول  من  اإلئتمانية  التسهيالت  تعتبر 
االئتمانية الممنوحة   ان طبيعة وخصائص التسهيالتكما  

للمدينين تختلف من قطاع ألخر ومن دولة ألخرى بسبب 
منهجية   تختلف  وبالتالي  الجغرافي  البنك  انتشار  طبيعة 

مخصص   مقابل احتساب  المتوقعة  اإلئتمانية    الخسائر 
الئتمانية بسبب اختالف القطاعات واختالف التسهيالت ا

تقييم المخاطر المتعلقة بتلك الدول ومتطلباتها القانونية  
   .والتنظيمية 

التدقيق   إجراءات  وفهم    المتبعةتضمنت  مراجعة 
طبيعة محفظة التسهيالت االئتمانية ، وتقييم السياسة ل

  االئتمانية للبنك ونظام الرقابة الداخلية المعتمد في منح 
لمتطلبات   امتثالها  مدى  وتقييم  االئتمان  ومراقبة 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومقارنة النتائج  

 .الرقابيةالسلطات مع تعليمات 
 



 
 

  
 

٢ 
 

من    يتطلبإن احتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ودقته  
البنك افتراضات    إدارة  إجتهادات  وتعريفاتوضع    و 

التعثر"  عديدة "احتمالية  في  و   منها  الكبيرة  "الزيادة 
االئتمان"   استخدام وغيرها  مخاطر  تستلزم  كما   ،

على  لتقديرات  ا اإلئتمانية  التسهيالت  تصنيف  حول 
ومن ثم تعليق  كفاية الضمانات  المراحل المختلفة ومدى 

،   الفوائد في حالة التعثر وفقا لتعليمات السلطات الرقابية
األمو هذه  مثل  مخصصإن  من  تجعل  الخسائر    ر 
المتوقعة من  مقابل    اإلئتمانية  االئتمانية  التسهيالت 

 للتدقيق .األمور الهامة 
 

الممنوحة من قبل البنك  يبلغ صافي التسهيالت االئتمانية
%   ٥٤تمثل  التي  مليون دينار و  ١٬٤٨٦للعمالء حوالي  

كانون األول   ٣١ كما في  من إجمالي قيمة الموجودات 
و١٬٤٦٧(  ٢٠٢١ دينار  من    ٥٤تمثل  التي  مليون   %

الموجودات قيمة  في إجمالي  األول    ٣١ كما  كانون 
مقابل  ٢٠٢٠ اإلئتمانية  الخسائر  مخصص  وبلغ  هذا   ،(

قيمتهُ   ما  المباشرة  وغير  المباشرة   ١٦٦التسهيالت 
في   كما  دينار  األول    ٣١مليون   ١٥١(  ٢٠٢١كانون 

 ).٢٠٢٠كانون األول  ٣١مليون دينار كما في 
 

كما قمنا بفهم المنهجية المتبعة من قبل البنك إلحتساب  
اإلستعانة   خالل  من  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر 
الخسائر   نموذج  وتقييم  مناسباً  كان  حيثما  بالخبراء 

 اإلئتمانية المتوقعة والذي تضمن ما يلي: 

م   المتبعة  المنهجية  قبلمراجعة  إلحتساب    ن  البنك 
مع   توافقها  ومدى  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر 
رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  متطلبات 

 ) ومتطلبات البنك المركزي بهذا الخصوص.٩(
المتوقعة    اإلئتمانية  الخسائر  منهجية  إعداد  مراجعة 

 .على مستوى النماذج
ولية  تصنيف مراحل التعرض لمخاطر االئتمان ومعق  

مخاطر   في  الجوهرية  الزيادة  وتحديد  المخاطر  هذه 
 . االئتمان

عملية    في  المستخدم  النموذج  ودقة  صحة  مراجعة 
) التعثر  (احتمالية  ومكوناته  ونسبة PDاإلحتساب   (

التعثر ( عند  التعثر LGDالخسارة  عند  والتعرض   (
)EADواالستحقاقات الفعالة  الفائدة  ونسبة  ذات   ) 

 ).العالقة
إف  عوامل مراجعة  و  المستقبلية  النظرة  تراضات 

 اإلقتصاد الكلي.
اإلئتمانية    الخسائر  مخصصات  إحتساب  مراجعة 

 المتوقعة. 
عملية   في  المستخدمة  المعلومات  إكتمال  مراجعة 

إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ومراجعة تقارير 
 التحقق والوثائق الداعمة لذلك.

مخصص    بمقارنة  االئتمانالقمنا  المتوقعة   يةخسائر 
ً وفق  المحتسبة )  ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (ل   ا

قبلكما   من  إعتماده  مع    تم  األردني  المركزي  البنك 
وفقاً   المحتسبالمتوقعة    يةخسائر االئتمانالمخصص  

 )٤٧/٢٠٠٩( لتعليمات البنك المركزي األردني رقم
  ة.كل مرحلوفقا ل أشدأيهما  بتسجيلالمجموعة قيام و
بإحتساب    الخاصة  الحاكمية  إجراءات  مراجعة 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
كما قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاح حول التسهيالت  

ومخصص   المتوقعة اإلئتمانية  اإلئتمانية  الخسائر 
ذات العالقة في  التسهيالت االئتمانية والمخاطر    مقابل 

 .اإليضاحات المرفقة
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   وإستثمار البنك في الشركة التابعة العاملة في إقتصاد ذات تضخم مرتفع ترجمة العمالت اإلجنبية  - ٢
 المخاطر  لمواجهة التدقيق نطاق وصف أمر التدقيق الهام 

التابعة    والشركة  الفروع انتشار طبيعة بسبب
 اجنبية عمالتب وتعامله دول عدة في للبنك الخارجية
 تذبذب مخاطر الى البنك قد يعرض ذلك  فان مختلفة
ً  العمالت  اسعار  بعض في السائدة لألوضاع نظرا
ترجمة البلدان،  تلك تعتبر   موجودات وعليه 

 في التابعة والشركات الخارجية الفروع ومطلوبات
إلى العملة من الخارج  الدينار المحلية (األساسية) 
وذلك للوقوف    تدقيقنا في  الهامة االمور من االردني

على ما إذا كانت هذه الشركات تعمل في إقتصادات  
قوائمها   عرض  إعادة  وبالتالي  مرتفع  تضخم  ذات 

الجارية  المالية   القياس  من  بوحدة  يتضمنها  وما 
 .تقديرات محاسبية وإجهادات لتحديد ذلك

 

 الداخلي الرقابة نظام اختبار التدقيق اجراءات شملت
بتقييم اإلقتصادات التي يعمل فيها فروع البنك    والمتعلقة

فيما إذا كانت إقتصادات ذات  وشركتها التابعة الخارجية  
إلى   إضافة   ، مرتفع   الصرف اسعار تحديدتضخم 

 مراجعة و   االدارة قبل من  األجنبية المعتمدة  للعمالت
قبل   من المعتمدة االجنبية العمالت اسعار من عينة

 البنك قبل من المعلنة االسعار مع ومطابقتهااإلدارة  
الفروقات من   عينة احتساب واعادة االردني المركزي 
 بنود ضمن والظاهرة العمالت تلك ترجمة عن الناجمة
 .  األخر الشامل الدخل

 
 ٢٩الدولي رقم  قييم متطلبات معيار المحاسبة  بت  كما قمنا

المرتفع" التقرير المالي في االقتصادات ذات التضخم    "
،  تابعة فيها    ةشركفروع والدول التي يوجد للبنك    على

اإلجراءات   بمراجعة  قمنا  فقد  ذلك  إنطباق  وعند 
والتقديرات المتبعة من قبل اإلدارة لتحديد وحدة القياس 

سعار  الجارية باإلعتماد على المؤشر العام لالسعار وأ
البنك  إجراءات  مراجعة  إلى  إضافة  العملة،  صرف 
بإستخدام  التابعة  للشركة  المالية  القوائم  عرض  إلعادة 

وذلك من خالل  وإعادة اإلحتساب  وحدة القياس الجارية  
 اإلستعانة بالخبراء حيثما كان مناسباً . 

 
تطبيق معيار    ات حولكما قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاح

رقم  المحاسبة   في    "  ٢٩الدولي  المالي  التقرير 
التضخم   ذات  اإليضاحات  االقتصادات  في  المرتفع" 

 . المرفقة
 

 

  معلومات أخرى
ــؤولـة عن المعلومـات األخرى. تتكون المعلومـات األخرى من المعلومـات الواردة في التقرير  إن اإلدارة مســ

ــنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق   الحســابات حولها. إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير الســنوي الس
ــمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من  بتاريخ الحق لتقريرنا. ال يشـ

 التأكيد أو إستنتاج حولها.
 

ــؤوليتـنا هي قراءة   المعلوـمات األخرى الـمذكورة أعاله عـندـما فيـما يتعلق بـتدقيق القوائم الـمالـية الموـحدة، ـفإن مســ
ـــكل جوهري مع القوائم الـمالـية   ــبح مـتاـحة لـنا، حـيث نقيّم فيـما إذا ـكاـنت المعلوـمات األخرى غير متوافـقة بشــ تصــ
 الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو أن المعلومات األخرى تتضمن أخطاء جوهرية.

 

 والقائمين على الحوكمة في اعداد القوائم المالية الموحدةمسؤوليات االدارة 
االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير    إن

بالرقابة الداخلية التي  . وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ  األردنيمن قبل البنك المركزي    إعتمادهاكما تم    المالية
تجدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء  

 كانت ناشئة عن االحتيال أو عن الخطأ. 
 



 
 

  
 

٤ 
 

كمنشأة   االستمرار  على  البنك  قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  االدارة  ان  الموحدة،  المالية  القوائم  إعداد  تمرة، مسعند 
واالفصاح، حسبما يقتضيه الحال، عن المسائل المتعلقة باإلستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال  

 واقعي اال القيام بذلك. بديلتصفية البنك أو ايقاف عملياتها، أو أنه ال يوجد لديها  االدارةإذا قررت 
 

 على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية الموحدة للبنك.  القائمين  ويعتبر
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية،  

اشئة عن احتيال أو عن خطأ ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى سواء كانت ن
عاٍل من التأكيد، وال يشكل ضمانة بان تكشف دائما عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ 

ال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي  جوهري في حال وجوده. من الممكن ان تنشأ االخطاء عن االحتي
هذه   على  بناًء  المستخدمين  من  المتخذة  االقتصادية  القرارات  على  تأثيرها  المتوقع  من  كان  إذا  فيما  مجتمعة  أو 

 القوائم المالية الموحدة. 
 

من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني    كجزء
 طيلة فترة التدقيق. كما نقوم أيضا: 

 
  ،بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ

راءات التدقيق لالستجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا  والتخطيط والقيام بإج
لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال  

 ة الداخلي. على التواطؤ والتزوير والحذف المتعمد والتحريفات أو تجاوز على نظام الرقاب
 

  بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس
 من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك.

 
   واإليضاحات المتعلقة بها المعدة  بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية

 من قبل اإلدارة.
 

   باستنتاج حول مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
 عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شك جوهرياً حول قدرة البنك 
على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا  
كافية  غير  اإلفصاحات  هذه  كانت  حال  في  أو  الموحدة،  المالية  القوائم  في  الواردة  الصلة  ذات  اإلفصاحات  إلى 

أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا،    يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على
 ومع ذلك قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالبنك إلى التوقف عن القدرة على اإلستمرار. 

 
   بتقييم العرض اإلجمالي، لهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم

 الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.  المالية
 

  بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالقوائم المالية الموحدة من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل
شراف وتنفيذ التدقيق على صعيد  البنك إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإل

 البنك ونبقى المسؤولون الوحيدون عن رأينا. 
 

نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج  
 تدقيقنا.التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل 

 









قائمــــــــة (ج)

٢٠٢٠ ٢٠٢١

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

٣٥٬٤٦٧٬٠٦٢ ٣٦٬٣٠٧٬٢٣٣ الربح للسنة - قائمة (ب)

بنود الدخل الشامل اآلخر :

البنود القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة :

-                      (٦١٨٬٩٩٢)
أرباح بيع أدوات دين مدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل الشامل

(٣٩٧٬٢٤٣) -                 
 التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل

فروقات ترجمة عمالت أجنبية      ١٬٤٣٢٬٢٠١          ٤٬١٦٧٬٢٩٢

٨١٣٬٢٠٩         ٣٬٧٧٠٬٠٤٩        

البنود غير القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة:

٢٬٣٣٧٬٢٥٧          -                      
أرباح بيع أدوات ملكية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل - بالصافي بعد الضريبة

٧٢٥٬٦٥٥ ٢٬٧٣١٬٨٨٦
التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية  بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة

٣٬٠٦٢٬٩١٢ ٢٬٧٣١٬٨٨٦

٤٢٬٣٠٠٬٠٢٣ ٣٩٬٨٥٢٬٣٢٨      إجمالي الدخل الشامل الموحد - قائمة (د)

إجمالي الدخل الشامل الموحد العائد إلى :

٤٠٬٥٠٢٬٢٥٦ ٣٨٬٨٢٣٬٨٠٦   مساهمي البنك

١٬٧٩٧٬٧٦٧ ١٬٠٢٨٬٥٢٢   حقوق غير المسيطرين

٤٢٬٣٠٠٬٠٢٣ ٣٩٬٨٥٢٬٣٢٨

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٤٨) جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .

بنك األردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - األردن

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول



(د)قائمــــــــــــــة 

إجمالــــــــــــيإجمالي حقوقإجمالي حقوقإحتياطـــي القيمةفروقات ترجمةمخاطـــــــــــــررأس المــــــــال

حقــوق الملكيـــةغير المسيطرينمساهمي البنكأربــاح  مــدورة العادلــــة عمالت أجنبيةخـــــــاصمصرفيــة عامــةاختيــــــــاريقانونــــــــــي(المدفوع)المكتتب به البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار2021 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

       462,407,048          7,648,571    454,758,477    165,814,735       (6,092,218)   (12,855,521)       5,849,743          2,804,326             46,537     99,190,875     200,000,000(29)الرصيد في بداية السنة قبل تعديل أثر تطبيق المعيار رقم 

           7,805,600          3,980,855        3,824,745        3,824,745                       -                      -                      -                        -                       -                      -                        -(2)إيضاح  - (29)أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

     470,212,648       11,629,426   458,583,222   169,639,480      (6,092,218)  (12,855,521)      5,849,743         2,804,326            46,537    99,190,875   200,000,000(29)الرصيد في بداية السنة المعدل بعد تطبيق أثر المعيار رقم 

           1,432,201             730,037           702,164           902,866                       -         (154,164)                      -                        -           (23,269)           (23,269)                        -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

         36,307,233             298,485      36,008,748      36,008,748                       -                      -                      -                        -                       -                      -                        -(ب)قائمة - الربح للسنة 

أرباح متحققة من بيع أدوات مالية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 

             (618,992)                         -          (618,992)                       -          (618,992)                      -                      -                        -                       -                      -                        -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية 

           2,731,886                         -        2,731,886                       -        2,731,886                      -                      -                        -                       -                      -                        -بالصافي بعد الضريبة- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

         39,852,328          1,028,522      38,823,806      36,911,614        2,112,894         (154,164)                      -                        -           (23,269)           (23,269)                        -(ج)قائمة - إجمالي الدخل الشامل 

                          -                         -                       -       (6,518,732)                       -                      -                      -          1,297,695             26,138       5,194,899                        -المحول إلى اإلحتياطيات

        (24,000,000)                         -     (24,000,000)     (24,000,000)                       -                      -                      -                        -                       -                      -                        -*األرباح الوزعة 

     486,064,976       12,657,948   473,407,028   176,032,362      (3,979,324)  (13,009,685)      5,849,743         4,102,021            49,406  104,362,505   200,000,000     الرصيد في نهاية السنة

2020 كانون األول 31للسنة المنتهية في 

       420,107,025          5,774,304    414,332,721      99,400,640      24,954,157   (12,268,120)       5,849,743          2,196,491           134,165     94,065,645     200,000,000الرصيد في بداية السنة

           4,167,292          2,125,303        2,041,989        2,821,474                       -         (587,401)                      -             (16,828)           (87,628)           (87,628)                        -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

         35,467,062            (327,536)      35,794,598      35,794,598                       -                      -                      -                        -                       -                      -                        -(ب)قائمة - الربح للسنة 

أرباح متحققة من بيع أدوات ماليةمدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 

           2,337,257                         -        2,337,257      33,712,044     (31,374,787)                      -                      -                        -                       -                      -                        -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية 

             (397,243)                         -          (397,243)                       -          (397,243)                      -                      -                        -                       -                      -                        -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية 

              725,655                         -           725,655                       -           725,655                      -                      -                        -                       -                      -                        -بالصافي بعد الضريبة- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

         42,300,023          1,797,767      40,502,256      72,328,116     (31,046,375)         (587,401)                      -             (16,828)           (87,628)           (87,628)                        -(ج)قائمة - إجمالي الدخل الشامل 

                          -               76,500            (76,500)       (5,914,021)                       -                      -                      -            624,663                       -       5,212,858                        -المحول إلى اإلحتياطيات

     462,407,048         7,648,571   454,758,477   165,814,735      (6,092,218)  (12,855,521)      5,849,743         2,804,326            46,537    99,190,875   200,000,000     الرصيد في نهاية السنة

. دينار24.000.000من رأس مال البنك نقداً على المساهمين أي ما يعادل % 12 تقرر توزيع ما مقداره 2021 نيسان 19بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ *     

:بموجب تعليمات السلطات الرقابية**  

. يحظر التصرف باحتياطي المخاطر المصرفية العامة واإلحتياطي الخاص اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية  -     

 لقاء منافع ضريبية مؤجلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع اال بمقدار ما يتحقق منه فعالً ، إستناداً 2021 كانون األول 31ال يمكن التصرف به كما في  (2020 كانون االول 31 دينار كما في 21.808.399) 2021 كانون االول 31 دينار كما في 24.556.699 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة 

.        لتعليمات البنك المركزي األردني 

. إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع  (9)يحظر التصرف به والناجمة عن أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (2020 كانون األول 31 دينار كما في 439.810) 2021 كانون األول 31 دينار كما في 439.810 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة 

.جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها  (48)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 دينار813.437يحظر التصرف بإحتياطي القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع إستناداً لتعليمات البنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية، كما يشمل رصيد االرباح المدورة مبلغ  -    

     

بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

االردن- عمان 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

 بتاريخ                      10/1/1359يحظر التصرف به من خالل التوزيع كأرباح على المساهمين او استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي االردني والناتجة عن تطبيق تعميم البنك المركزي االردني رقم  (2020 كانون االول 31 دينار كما في 813.437) 2021 كانون األول 31      كما في 

.2018 حزيران 6 بتاريخ 2018/13 وتعليمات البنك المركزي االردني رقم 2018 كانون الثاني 25       



قائمــــــــة (هـ)

٢٠٢٠ ٢٠٢١ ايضاح
دينـــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل :
٥٢٬٠٧٣٬٥٧٨ ٥١٬٨٩٣٬٩٨٩   الربح قبل الضرائب - قائمة (ب)

  تعديالت لبنود غير نقدية:
١٤و١٥         ١٠٬٥٠٠٬٣٨٧               ٩٬٢٥٤٬٩٣٨   استهالكات وإطفاءات
٣٨         ١٦٬٠٥٨٬١١٩             ٣١٬٨٦٨٬٩١٣   مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

(٧١٧٬٩١٦) (٨١٬٠٧٣) ٣٥   (أرباح)  بيع ممتلكات ومعدات
(١٤٬٩٨٨٬٣٤٦) (٧٧٬٣٨١) ٣٤   (أرباح) خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة غير متحققة

(٣٬٦٥٢٬٠١١) -                       ١١   أرباح اإلعتراف بموجودات مالية
(٢٬٥٣٠٬٥٤٩) (٣٬١٣٤٬٢٦٣) ٣٣   تأثير تغير في أسعار الصرف

٧٨١٬٢٣١ ٤٨٣٬٢٨٤ ٢٠   مخصصات متنوعة
(٣٥٧٬٧٩٦) (٢٦٩٬٨٥٦) ١٦   (المسترد من ) مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك
  فروقات عمالت أجنبية             (٣٤٤٬٢١٢)               ٣٬٨٠٨٬٦٦٠
٧٥٬٥٤٠٬٧٠٢ ٧٥٬٠٢٨٬٩٩٤   الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

  التغير في الموجودات والمطلوبات :
١٠٬٦١٧٬٣٦٩ (٢٬٧٧٩٬٩٢٠)   (الزيادة) النقص في أرصدة مقيدة السحب
١١٨٬٦٨٥٬٣١٤ ٢٨٢٬٠٠٠   النقص في االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)

  النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة                       -                   ٤٦٠٬٠٢٠
(٩٢٬٤٢٨٬٣٧٦) (٣٦٬٣٦٧٬٣٣٨)   (الزيادة) في تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

(٣٬٠٢٦٬٤٨١) (٧٬٩٩٦٬١٨٣)   (الزيادة) في الموجودات األخرى
  الزيادة (النقص ) في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)              ٢٨٢٬٠٠٠            (٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

  (النقص) في ودائع العمالء          (١٬١٥٦٬٩٣٦)              (٩٬٩١٠٬٥٣١)
(٧٧٤٬٦١٢) (٧٬١٦٠٬٢٣٣)   (النقص) في تأمينات نقدية

٦٠٬١٣٥٬٣٦٢ (١٢٬٤٩٨٬٥٣٥)   (النقص) الزيادة في أموال مقترضة 
(٣٬٠١٣٬٢١٤) ٧٣٩٬٩٣٠   الزيادة (النقص) في مطلوبات أخرى
   صافي التغير في الموجودات والمطلوبات      (٦٦٬٦٥٥٬٢١٥)                  ٧٤٤٬٨٥١

   صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل  
٧٦٬٢٨٥٬٥٥٣ ٨٬٣٧٣٬٧٧٩   الضرائب ومخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع

(٤١٥٬٠٤٢) (٥٢١٬١٨٠) ٢٠   مخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع
(٢٢٬٦٩٢٬١٠٥) (١٨٬١٦١٬٤٢٨) ٢١   الضرائب المدفوعة
  صافي  (اإلستخدامات النقدية في)  التدفقات النقدية من عمليات التشغيل      (١٠٬٣٠٨٬٨٢٩)            ٥٣٬١٧٨٬٤٠٦

التدفق النقدي من عمليات االستثمار :
(١٣٨٬٢٧٦٬٢٨٦) (٨٣٬٠٣١٬٦٨٩)   (شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٦١٬٨٥٥٬٨٧٧ ٤٧٬٨٧٩٬٣٢٩   استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
  (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل               (٢٧٠٬٦٢٦)                           -

  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل          ٢٤٬٩٣٧٬٧٧١               ٢٬٩٠٠٬٧٣٤
٢٧٦٬٥١٥ (٢٣٢٬٨٠٦)   مشتقات مالية

(٦٬٨٧٧٬٠٩٣) (٤٬٣٥٧٬١٧١)   (شراء) ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات 
٩٠٠٬٧٠٨ ١٩٤٬٧٤٤   المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(٢٬١٢٤٬٦٧٢) (٢٬٦٢٣٬٦٦٤) ١٥   (شراء) موجودات غير ملموسة 
     صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات اإلستثمار      (١٧٬٥٠٤٬١١٢)          (٨١٬٣٤٤٬٢١٧)

التدفق النقدي من عمليات التمويل :
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية           ١٬٤٣٢٬٢٠١               ٤٬١٦٧٬٢٩٢

(٥٦٬٨٠٠) (٢٤٬٤٧٩٬١٤٣)   أرباح موزعة على المساهمين 
٤٬١١٠٬٤٩٢ (٢٣٬٠٤٦٬٩٤٢)      صافي (اإلستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية من عمليات التمويل
٢٬٥٣٠٬٥٤٩ ٣٬١٣٤٬٢٦٣ ٣٣   تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

(٢١٬٥٢٤٬٧٧٠) (٤٧٬٧٢٥٬٦٢٠)      صافي (النقص) في النقد وما في حكمه
٤٣٤٬٤٤٢٬٩٦٦ ٤١٢٬٩١٨٬١٩٦ ٤٠   النقد وما في حكمه في بداية السنة
٤١٢٬٩١٨٬١٩٦ ٣٦٥٬١٩٢٬٥٧٦ ٤٠      النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٤٨) جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .

بنــك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمـان - االردن
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون االول



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ١ - 
 

 معلومات عامة - ١

تحت رقم    ١٩٦٠المملكة االردنية الهاشـــمية تأســـس خالل عام   –إن البنك شـــركة مســـاهمة عامة اردنية مركزها الرئيســـي في عمان  -
نة   ٣٣طبقاً الحكام قانون الـشركات رقم    ١٩٦٠آذار   ٣) بتاريخ  ١٩٨٣( مال مقداره  ١٩٦٢لـس ألف دينار أردني موزع على    ٣٥٠برأـس

مرات كان آخرها بموجب اجتماع ألف ســهم بقيمة اســمية مقدارها خمســة دنانير للســهم الواحد، وقد تم زيادة رأس مال البنك عدة   ٧٠
ــان  ٩الهيـئة الـعامة غير العادي والمنعقد بتاريخ  مليون    ٢٠٠مليون دينار إلى  ١/١٥٥، حيث تقرر رفع رأس مال البنك من ٢٠١٦نيســ

ــملة  ــملة    ١٣٫٧٠٢٫٨٥٨دينار وذلك عن طريق رسـ دينار من األرباح المدورة ،   ٣١٫١٩٧٫١٤٢دينار من اإلحتياطي اإلختياري ورسـ
 .٢٠١٦نيسان  ١٩قد تم إستكمال كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال بتاريخ و
        

ــاـطه من خالل مركزه وفروـعه داـخل المملـكة - ــرفـية والـمالـية المتعلـقة بنشــ ) فرـعاً  ٨٣(  وـعددـها  يقوم البـنك بتـقديم جميع األعـمال المصــ
سورية   -والشركات التابعة له في سورية واألردن (بنك األردن    ك في مملكة البحرينوفرع البن  ) فرع١٧وفروعه في فلسطين وعددها (

 وشركة تفوق لإلستثمارات المالية وشركة األردن للتأجير التمويلي).
 
ــيس فرع للبـنك في    - ــلـطات الرـقابـية في العراق على ـتأســ ــل البـنك على ـكاـفة الموافـقات الالزـمة من البـنك المركزي األردني والســ  حصــ

 جمهورية العراق وما زال في مرحلة التأسيس.  
 
ــإق  تم - ــم الماليــــرار القوائــ وهي خاضعة  ٢٠٢٢كانون الثاني   ٢٧  خبتاري) ٦٣٧(مجلس إدارة البنك في جلسته رقم    قبل من  الموحدة  ةــ

 .والهيئة العامة للبنكلموافقة البنك المركزي األردني 
 
 

 الموحدة أسس إعداد القوائم المالية  - ٢

رات تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسي     
 تم إعتمادها من البنك المركزي األردني. كماالتقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  

 

 ما   في  تتمثلمن قبل البنك المركزي األردني    اعتماده لفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم  ا   إن
 يلي:  

  الدولي   المعيار) "تطبيق  ١٣/٢٠١٨(  رقم  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقا  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصصات  تكوين  يتم  -
  الفروقات  أن  ،  أشد   البنك أيهماالتي يعمل فيها    البلدانووفقاً لتعليمات السلطات الرقابية في    ٢٠١٨حزيران    ٦)" تاريخ  ٩(   المالية  للتقارير
 : يلي فيما تتمثل الجوهرية

 

 االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها    التعرضاتتتم معالجة    بحيثبكفالتها    أواألردنية    الحكومة  عن  الصادرة  الدين  أدوات  تستثنى
 دون خسائر ائتمانية. 

  ٩(  رقم  المالية  للتقارير   الدولي  للمعيار  وفقا  اإلحتسابفإنه يتم مقارنة نتائج    اإلئتمانية  التعرضاتمقابل    اإلئتمانيةالخسائر    إحتساب  عند  (
 . ويتم إعتماد النتائج األشد  حدا على مرحلة لكل  ٢٠٠٩ن األول كانو ١٠) تاريخ ٢٠٠٩/ ٤٧رقم (تعليمات البنك المركزي األردني  مع

ً   للعمالء  الممنوحة  العاملة  غير  االئتمانية  التسهيالت  على  والعموالت  الفوائد   تعليق  يتم -  لتعليمات  ووفقا  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقا
 . أيهما أشد  البلدان التي يعمل فيها البنك في الرقابية السلطات

ضمن موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك   ةالموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحد   تظهر -
ي قائمة أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل إفرادي، ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة ف

الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال    الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزيادة
احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء   ٢٠١٥من بداية العام  اعتباراكما تم   سابقاً.يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله 

لتعميم البنك  ٤فترة تزيد عن    استمالكهاديون والتي مضى على   آذار    ٢٧تاريخ    ٤٠٧٦/ ١٥/١المركزي األردني رقم    سنوات استناداً 
 احتسابتعاميم الحقة فيما يخص تاجيل  . علماً بأن البنك المركزي األردني قد أصدر  ٢٠١٧شباط    ١٤تاريخ    ١٠/١/٢٥١٠ورقم    ٢٠١٤

اخرها  والمخصص   كان  المخصصااستكمال  يتم    بحيث  ٢٠٢١ايلول    ١٢بتاريخ    ١٠/٣/١٣٢٤٦رقم    تعميمالتي  المطلوبة اقتطاع  ت 
من القيمة الدفترية    ٪٥٠من قيمتها الدفترية سنوياَ وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة    ٪٥بواقع    ٢٠٢٢  العام    اعتباراً من

 .٢٠٣٠لتلك العقارات مع نهاية العام 

ضمن   المجاورة  الدول  بعض  في  للبنك  الخارجية  االستثمارات  بعض  مقابل  الموحدة  المالية  البيانات  في  إضافية  مخصصات  احتساب  يتم -
 .الخسائر االئتمانية المتوقعة

ان صافي محصلة الفروقات بين متطلبات البنك المركزي األردني والمعايير الدولية للتقارير المالية تتمثل في قيام البنك برصد مخصصات  -
 إضافية ليتماشى مع هذه المتطلبات.
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لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء    الموحدة  الماليةتم إعداد القوائم   - الشركات التي تزاول    حالةعكس أثر التضخم في  تلالكلفة المعدلة  وفقاً 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والموجودات المالية   الموجودات الماليةو  التضخم المرتفعذات    اإلقتصادياتأنشطتها في  
الموحدة ، كما تظهر بالقيمة    التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية  من خالل قائمة الدخل الشامل والمشتقات المالية  بالقيمة العادلة

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

المركز   إعداد.ونتيجة لذلك، فقد تم    ٢٠٢١في معدالت التضخم في العام  يعاني من ارتفاع  السورية    الجمهورية العربيةاقتصاد    أصبح
  من حيث وحدة   سورية)  –الجمهورية العربية السورية (بنك االردن  والتدفقات النقدية للشركة التابعة للمجموعة في  المالي ونتائج األعمال  

الخاص بالتقارير المالية في اإلقتصاديات ذات التضخم   )٢٩(يار المحاسبة الدولي رقم  لمعالقياس في تاريخ القوائم المالية الموحدة وفقا ً
الشركة التابعة التي أجريت على    والتعديالتإن الطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة  المرتفع ألغراض القوائم المالية الموحدة للبنك،  

  العالقة.ذات  واإليضاحاتضخم مرتفعة مبينة في السياسات المحاسبية ت معدالتاقتصادية ذات  بيئةالتي تزاول أنشطتها في 

بانه  ،    سورية)  –للبنك (بنك االردن  تابعة    شركة   عمل بهاي  التي،  العربية السوريةجمهورية  الأن اقتصاد    ٢٠٢١العام  في    الحظ البنك
سنوات يتجاوز نسبة   لثالثأن معدل التضخم التراكمي    ىاً إلوذلك استناد   ٢٠٢١في معدالت التضخم إعتبارأ من العام  يعاني من ارتفاع  

. غير ٢٠٢١في نهاية العام    ٢٠٢٠إضافة لعوامل أخرى، حيث تم اإلفصاح عن معدالت التضخم الخاصة بالعام    في ذلك الوقت  ٪١٠٠
معدالً مطلقاً لتعريف إرتفاع     يحدد بالتقارير المالية في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع الالخاص    )٢٩( أن معيار المحاسبة الدولي رقم  

التضخم،   عرض  معدالت  إعادة  ضرورة  توقيت  تحديد  أن  على  ينص  أنه  خاضعة   القوائمكما  مسألة  هي  المعيار  هذا  بموجب  المالية 
يشير إلى   ٢٠٢١في نهاية العام    ٢٠٢٠وإضافة إلى ذلك ، الحظ البنك أن التقرير الصادر من الجهات الرسمية السورية لسنة  .  لإلجتهاد 

معدل التضخم   للعام    ٪١١٤يقارب    ٢٠٢٠للعام  أن  المتوقع  التضخم  معدل  الدوالر   ٢٠٢١وأن  على  ألسعار الصرف  وفقاً  المحتسب 
السورية من الدول ذات التضخم المرتفع في بداية العام   ، باإلضافة إلى اإلعالن عن إعتبار الجمهورية العربية  ٪٦٩األمريكي يقارب  

   . ٢٠٢١في العام تأكد حدوثه  ٢٠٢١خالل العام  )٢٩(وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  ، ٢٠٢٢

منشأة تعمل في اقتصاد   على أنها   الجمهورية العربية السوريةارة، تمت المحاسبة عن الشركة التابعة للمجموعة في  بناًء على تقديرات اإلد 
العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية   األسعارتستند مؤشرات   ،  ٢٠٢١العام  التضخم منذ    معدالتيعاني من ارتفاع في  

السوري كما  مكتب اإلحصاء  والمبينة أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره  بنك االردن سورية    –التابعة  لشركة  لوالمركز المالي  
 يلي:  

 عامل التغير  المؤشر العام
١ ٣٬٢٥١ ٢٠٢١ 
١٫٦٩ ١٬٩٢٠ ٢٠٢٠ 
٣٫٦٣ ٨٩٦ ٢٠١٩ 
٤٫١١ ٧٩٠ ٢٠١٨ 
٤٫١٥ ٧٨٣ ٢٠١٧ 
٤٫٩٠ ٦٦٣ ٢٠١٦ 
٧٫٢٤ ٤٤٩ ٢٠١٥ 
١٠٫٠٣ ٣٢٤ ٢٠١٤ 
١٢٫٢٩ ٢٦٥ ٢٠١٣ 
١٥٫٨٩ ٢٠٥ ٢٠١٢ 
٢١٫٨٤ ١٤٩ ٢٠١١ 
٢٢٫٨٨ ١٤٢ ٢٠١٠ 
٢٣٫٨٨ ١٣٦ ٢٠٠٩ 
٢٤٫٥٥ ١٣٢ ٢٠٠٨ 

 

كما في أول كانون    أردني  دينار  ٧٬٨٠٥٬٦٠٠بتحديد صافي الربح النقدي بالعملة المحلية بما يعادل    البنك  بناء على ما تقدم، قام
) ، ولم  ٢٩هي السنة األولى لتطبيق معيار الحاسبة الدولي رقم (  ٢٠٢١تم قيده على األرباح المدورة كون العام    ٢٠٢١الثاني  

 . ٢٠٢١كانون األول  ٣١هري على قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في يكن هنالك أثر جو
 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض    - ٣

 .  للبنكالوظيفية  والذي يمثل العملة   الموحدة ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية - 
 

 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٣ - 
 

 الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة األحكام المحاسبية الهامة والمصادر  - ٤
تؤثر في مبالغ   وافتراضاتتقديرات  باجتهادات وان اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام  

واالجتهادات تؤثر في االيرادات    كما ان هذه التقديرات  المحتملة.الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات  
وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل    بشكل عام والخسائر اإلئتمانية المتوقعة  والمصاريف والمخصصات

مبالغ التدفقات    . وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقديرالملكية الموحدةالشامل الموحدة وضمن حقوق  
النقدية المستقبلية وأوقاتها. ان التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

 بل.المستقالتيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في 
 

بشكل دوري، ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه    فتراضاتاالتقديرات والجتهادات ويتم مراجعة اال
التغير   التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه

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

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

 قيمة العقارات المستملكةفي تدني ال
قيمة العقارات المستملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب التدني  في  تدني  اليتم قيد  

احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات   ٢٠١٥كما تم اعتباراً من بداية العام  ،  ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري  ،قيمة االصل  في
تاريخ   ١٥/١/٤٠٧٦سنوات استناداً لتعميم البنك المركزي األردني رقم    ٤مضى على استمالكها فترة تزيد عن  المستملكة لقاء ديون والتي  

تعاميم الحقة فيما يخص تاجيل علماً بأن البنك المركزي األردني قد أصدر  .  ٢٠١٧شباط   ١٤تاريخ    ١٠/١/٢٥١٠ورقم    ٢٠١٤آذار    ٢٧
بحيث يتم استكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة    ٢٠٢١ايلول    ١٢بتاريخ    ١٠/٣/١٣٢٤٦احتساب المخصص والتي كان اخرها تعميم رقم  

 . ٢٠٢٢اعتباراً من العام  
 

 والموجودات غير الملموسة  وجودات الملموسةاالعمار االنتاجية للم
غايات احتساب االستهالكات  والموجودات غير الملموسة بشكل دوري ل  وجودات الملموسةتقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للم

  فيخسارة التدني    قيد واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم  
 . الموحدة للسنة رةأو الخسا الربح قائمة

 

 ضريبة الدخل 
ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات  يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة  

 .والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم
 

 مخصص القضايا
والتي تحدد    ي في البنكالمستشار القانون دراسة القانونية المعدة من قبل  للاستناداً    محتملة  لمواجهة أية التزامات قضائيةيتم تكوين مخصص  

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

 مخصص تعويض نهاية الخدمة
نظير خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة  التزامات البنك تجاه الموظفين  والذي يمثل    مخصص تعويض نهاية الخدمةوتكوين  يتم احتساب  

 . خصمها لتحديد قيمتها الحاليةوالتي يتم 
 
 
 
 

 الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة 
 في خسارة التدني    قيد ويتم    أي تدني في قيمتها  بشكل دوري لغايات تقدير  وجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفةلم بمراجعة اتقوم االدارة  

 . الموحدة للسنة رةأو الخسا الربحقائمة 
 

 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 
هامة في  يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير مخاطر الزيادة ال

تمان المتوقعة. ان أهم السياسات مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس المستقبلية لخسائر اإلئ
 ). ٤٣والتقديرات المستخدمة من قبل إدرة البنك مفصلة ضمن اإليضاح رقم (
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 تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية علی نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج 

نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ويتضمن   البنكحدد  األعمال. ي
أداء هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على  

ية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب المصرف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة الموجودات وكيف
 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من

وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ  األعمال المحتفظ بها.  
، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييًرا مستقبليًا    بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا

 موجودات.لتصنيف تلك ال
 

 

 زيادة هامة في مخاطر االئتمان
لمدة   المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  يعادل  كمخصص  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  قياس  المرحلة    )١٢(يتم  لموجودات  أو األولى  شهراً   ،

. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال الثالثةأو المرحلة    الثانيةالخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة  
ادة  ما الذي يشكل زي  )٩(زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
في االعتبار    بنك، يأخذ ال  كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير

خاطر ان التقديرات والمستخدمة من قبل إدرة البنك المتعلقة بالتغير المهم في م   المعلومات الكمية والنوعية المستبقبلية المعقولة والمدعومة.
 ).٤٣) موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم (٣و  ٢و ١والتي تؤدي الى تغير التصنيف ضمن المراحل الثالث ( اإلئتمان

 
 

 إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة (مثل  ، يتم تجميع األدوات    عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي

، الموقع    ، الصناعة  ، الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق  ، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األولي  ، درجة مخاطر االئتمان  نوع األداة
مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا    البنكالجغرافي للمقترض، الخ). يراقب  

األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك  
تعك حالية  محفظة  إلى  موجودات  نقل  أو  جديدة  محافظ  من  إنشاء  المجموعة  لتلك  المماثلة  االئتمان  مخاطر  خصائص  أفضل  بشكل  س 

 الموجودات. 
 

 

 إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
  يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة 

، ولكنها قد تحدث   ، أو العكس  شهًرا إلى آخر  )١٢(تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها بين    الكبيرة) وبالتالي
شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار   )١٢(أيًضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

 .تمانية المتوقعة نظًرا الختالف مخاطر االئتمان من المحافظتغييرات الخسائر االئ
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة
والموضحة   نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة االئتمان المتوقعة  البنكيستخدم  

عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة . يتم تطبيق الحكم  )٤٣رقم (في االيضاح  
 ، والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان. في تلك النماذج

 
 

 تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  أ)
كأدة ملكية وفقًا  األدوات المالية أو مكونات الموجود   البنكيصنف   مالي أو  ات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو إلتزام 

 وليس لشكلها القانوني.  جوهرهاالمالية الموحدة ل قوائملجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة. يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في ال
 

مركز ال  قائمةإجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسبًا، في تاريخ كل  التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك    البنكويحدد  
 . الموحدة ماليال

بعض من موجودات ومطلوبات ال بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقاريـر    بنكوعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، يُعاد قياس 
لعادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم عند تقدير القيمة ا  بنكالمالية. ويستعين ال

بتعاون وثيق مع المقيميين    بنكالتقييمات باالستعانة بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا. ويعمل ال  لبنك، يجري ا(١)وجود مدخالت المستوى  
 ات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة. المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيان
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 قياس القيمة العادلة  ب) 
المركز المالي    قائمةفي حال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في  

على  ة  الموحد التحصل  ويتم  حسابية.  نماذج  استعمال  تتضمن  التي  التقييم  تقنيات  من  بمجموعة  باالستعانة  العادلة  القيم  تلك  تحديد  يتم   ،
، فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ    ، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية  المدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق البيانات  

ونسب  أطول  مدى  ذات  الخصم  ونسب  المشتقات  تقلب  مثل  للنماذج  المدخلة  والبيانات  السيولة  اعتبارات  األحكام  تلك  وتتضمن  أحكام. 
التعثر في السداد بشأن األوراق المالية المدعمة بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم  الدفعات المسبقة ونسب  

 إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.
 

 األدوات المالية المشتقة ج) 
المالية   لألدوات  القيم العادلة  على  عام  بشكل  ونماذج يتم الحصول  المدرجة  السوق  بالرجوع إلى أسعار  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المشتقة 

قنيات  التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسبًا. وفي حال عدم وجود األسعار، تُحدد القيم العادلة باستخدام ت
لتقنيات إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة  تقييم تعكس بيانات السوق القابلة للمالحظة. وتتضمن تلك ا

وتحليل تدفقات نقدية مخصومة ونماذج خيار التسعير وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عموماً من متشاركي السوق. إن العوامل الرئيسية  
 التي تأخذها اإلدارة باالعتبار عند تطبيق النموذج هي: 

 

 التوقيت المتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية المستقبلية على األداة، حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكل عام إلى بنود شروط   -
  لشروطاألداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون مطلوبًا في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف المقابل لتسديد األداة بما يتفق مع ا

 ؛ و التعاقدية محل شك
 

وعند    نسبة خصم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك النسبة بناًء على تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعلى من النسبة التي ال تحمل مخاطر.  -
ظام الذي يتم معه مقارنة  تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة، تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على أساس الن

ورة  المركز القائم. وعند تقييم األدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للمكونات الرئيسية، تضع اإلدارة في اعتبارها كذلك ضر
 شأن النموذج.إجراء تعديالت لحساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة االئتمان وتكاليف خدمات المحافظ وعدم التأكد ب

 
 عقود اإليجار:

يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود، ان  
 معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك والمؤجر.

يجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا خيار التمديد، أو عدم خيار عند تحديد مدة عقد اإل
  اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا بشكل 

لم يتم إنهائه). تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم   معقول أن يتم تمديده (أو
 والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  
والتي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ   بنكالسياسات المحاسبية للفيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق  

 : الموحدة  المالية قوائمالمعترف بها في ال
 
 

المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة  النظرة  تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات  
 سيناريوبكل 

معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف   بنك، يستخدم ال  عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة
 المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

 
 احتمالية التعثر

ا الحتمالية التعثر عن السداد على  تشكل احتمالية التعثر مدخًال رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديرً 
 ، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية. مدى فتره زمنية معينة

 
 التعثر بإفتراضالخسارة 

إلى يستند  وهو  السداد.  في  التعثر  عن  الناتجة  للخسارة  تقدير  هي  التعثر  بافتراض  الخسارة  التعاقدية   تعتبر  النقدية  التدفقات  بين  الفرق 
 تكاملة.المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية الم

 
 وإجراءات التقييم  قياس القيمة العادلة

، بيانات السوق المتاحة القابلة للمالحظة. وفي حال عدم وجود  يستخدم البنك  طلوبات المالية  العادلة للموجودات المالية والم   ةالقيمتقدير    عند 
 مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية. بنماذج تقييم  التقييمات باالستعانة  لبنك، يجري ا) ١(مدخالت المستوى 
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 خصم مدفوعات اإليجار
باستخدام   اإليجار  مدفوعات  خصم  العائد،يتم  ومنحنى  الخصم  إعادة  االقتراض    سعر  معدل  لتحديد  والتقديرات  األحكام  اإلدارة  طبقت 

 اإلضافي عند بدء عقد اإليجار. 
اثـلة مع التـقديرات المعتـمدة في إـعداد ا الـية الموـحدة معقوـلة ومتـم ا المعتـمدة في اـعداد القوائم الـم ديراتـن د ـبأن تـق الـية الموـحدة  نعتـق لقوائم الـم

 ٢٠.٢٠كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 التضخم المرتفع
زاول فيها أعماله، وما إذا كانت العملة يالتضخم في البلدان التي    معدالتوالتقديرات الهامة لتحديد بداية ارتفاع    األحكامبعض  البنك  مارس  ي

، كما يمارس البنك بعض التقديرات في تحديد معدالت التضخم الغير منشورة من  مرتفعتضخم عملة اقتصاد  التابعة هي لشركتهالرئيسية 
 ) . ٢٩ي رقم (قبل جهات رسمية بإستخدام أسعار صرف العمالت على الدوالر األمريكي وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدول

 : الحصر ما يلي اللكل بلد. تشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال  اإلقتصاديةالعديد من خصائص البيئة  عين اإلعتبارؤخذ في ي
  

   اً، غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبي بثرواتهم على هيئة موجودات اإلحتفاظما إذا كان عامة الناس يفضلون 
 اً، علنة بعملة أجنبية مستقرة نسبيم األسعارا إذا كانت م 
 ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خالل فترة ائتمان قصيرة، 
  مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و األسعارو واألجورما إذا كانت معدالت الفائدة 
  ١٠٠سنوات يقارب أو يزيد عن  لثالثما إذا كان معدل التضخم التراكمي.%  

 إلحدى الشركات التابعة أمراً ضروريا.  المالية  القوائمالهامة عندما يكون إعادة إصدار  األحكامبعض  اإلدارةتمارس 
 

 التغير في السياسات المحاسبية   -٥

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

 لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك: تعديالت  -أ 

بعد أول    تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو
 ت احاواالفصللبنك، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ  الموحدة  ، في اعداد القوائم المالية   او بعد ذلك التاريخ  ٢٠٢١كانون الثاني  

الماليـــة القوائم  في  للمعامــالت    الموحدة  الواردة  المحاسبيـــة  المعالجــة  على  تأثير  لها  يكون  قد  بأنه  علماً   ، السابقة  والسنوات  للسنة 
 والترتيبات المستقبليـة:

 

 تاريخ التطبيق المعايير أو التعديالت الجديدة
 المرحلة الثانية  –تعديل معيار أسعار الفائدة 

ـــبة اـلدولي رقم ٩تـعديالت على المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم ( ، والمعـيار اـلدولي  ٣٩، ومعـيار المـحاســ
 )١٦، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٤، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٧للتقارير المالية رقم 

 
 ٢٠٢١كانون الثاني  ١

 
ار   ازات اإليـج د  امتـي ة بكوفـي د    ١٩المتعلـق ا بـع داد    -  ٢٠٢١حزيران    ٣٠لـم دولي إلـع ار اـل ل على المعـي دـي تـع

 ٢٠٢١نيسان  ١ ١٦التقارير المالية رقم 
 

 ان اتباع المعايير المعدلة أعاله لم يؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة.   
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 المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:معايير التقارير    - ب
سارية المفعول   والتغيرات التي حدثت ولكنها لم تصبحالمعايير الدولية للتقارير المالية    الجديدة والتعديالت على   المعاييرهنالك عدد من  

 وتفاصيلها كما يلي: ولم يتم تطبيقها بعد القوائم المالية الموحدة  في تاريخكما  بعد 

 
اد هذه  توقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق واعتم ت

 أألولي.ير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك في فترة التطبيق المعاي
 

 أهم السياسات المحاسبية  - ٦
المالية    إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في إعداد القوائم

بحت أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي أص  باستثناء  ٢٠٢٠كانون األول    ٣١الموحدة للسنة المنتهية في  
 .) أ – ٥والواردة في اإليضاح ( ٢٠٢١سارية المفعول للفترات المالية التي بدأت في أو بعد األول من كانون الثاني 

 
 أسس توحيد القوائم المالية  

التابعة له) ، وتتحقق السيطرة عندما يكون    منشآتالخاضعة لسيطرته (ال  منشآتوال  للبنكتتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية  
 : بنكلل

 

 القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها ؛  •

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

 لمنشأة المستثَمر بها. له القدرة على استعمال سلطته للتأثير على عوائد ا  •

المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغيرات على واحد أو    منشآتسيطر على اليتقديراته بشأن ما إذا كان    بنكعيد اليو
 أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله. 

المستثمر بها ، فيكون له القدرة على السيطرة   منشآتعن أغلبية حقوق التصويت في أي من ال  بنكالوفي حال انخفضت حقوق تصويت  
في االعتبار   بنكأخذ اليالقدرة على توجيه أنشطة المنشأة التابعة ذات الصلة من جانب واحد. و  بنكلمنح العندما تكفي حقوق التصويت  

حقوق تصويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحه القدرة على السيطرة من عدمها.    بنكجميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان لل
 ومن بين تلك الحقائق والظروف: 

 تاريخ التطبيق  المعايير أو التعديالت الجديدة
العقود الخاســــرة (عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من المنفعة االقتصــــادية التي  

 )٣٧(تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم تكلفة تنفيذ العقد  -  يمكن الحصول عليها منه)
 
 ٢٠٢٢كانون الثاني  ١

 ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ ٢٠٢٠ –  ٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
الممتلكات والمعدات: المتحصـــل قبل االســـتخدام المطلوب أو المقصـــود من الممتلكات والمعدات (تعديالت 

 )١٦معيار المحاسبة الدولي رقم على 
 ٢٠٢٢كانون الثاني  ١

 ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ )٣المرجع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
إلعداد  ) عرض القوائم المالية وبيان الممارســــة للمعايير الدولية  ١تعديالت على معيار المحاســــبة الدولي (

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية -) إصدار األحكام النسبية ٢التقارير المالية (
 ٢٠٢٣كانون الثاني  ١

 السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية –) ٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (
 تعريف التقديرات المحاسبية -واألخطاء 

 ٢٠٢٣كانون الثاني  ١

الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات    -) ( الضرائب ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (
 الناشئة عن معاملة واحدة)

 ٢٠٢٣كانون الثاني  ١

 ٢٠٢٣ي كانون الثان ١ )١تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
الـية رقم   الـية    ١٧المعـيار اـلدولي للتـقارير الـم "عقود الـتأمين" و التـعديالت على المعـيار اـلدولي للتـقاريير الـم

 "عقود التأمين" ١٧رقم 
 ٢٠٢٣كانون الثاني  ١

ــترك (تعديالت على المعيار الدولي   ــتثمر وشـــركة الحليفة أو مشـــروع مشـ ــول بين المسـ بيع أو منح األصـ
 )٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ١٠للتقارير المالية رقم 

متاح للتطبيق 
االختياري / تاريخ 
التطبيق مؤجل إلى 
 أجل غير مسمى
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 ؛  بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى بنكملكها اليوق تصويت التي حجم حق •

 وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛ بنك حوز عليها الي حقوق التصويت المحتملة التي  •

 ؛ و الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى •

يترتب لل • أنه  يترتب عليه  بنكأية حقائق وظروف إضافية تشير إلى  ال  اتخاذ  ، أو  ذات الصلة وقت  لتوجيه األنشطة  حالية  ، مسؤولية 
 ، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.  القرارات المطلوبة

 
وبالتحديد، ان نتائج   التابعة.السيطرة على المنشأة    بنكفقد اليعلى المنشأة التابعة وتتوقف عندما    البنكسيطرة    عند يتم توحيد المنشأة التابعة  

تحقق  الموحدة من تاريخ    الربح او الخسارة المستحوذ عليها او التي تم استبعادها خالل العام متضمنة في قائمة   التابعة  المنشآتعمليات  
   التابعة.السيطرة وحتى تاريخ فقدان السيطرة على المنشأة 

 

وكل بند من بنود الدخل الشامل الى المالكين في المنشأة وحصة غير المسيطرين، يتم توزيع الدخل الشامل    األرباح والخسائر  يتم توزيع
حصة  رصيد  توزيع سيؤدي الى ظهور عجز في  التابعة الى المالكين في المنشأة وحصة غير المسيطرين حتى وان كان هذا ال  منشآتلل

 غير المسيطرين.
 

لتتماـشى ـسياـساتها المحاـسبية المـستخدمة مع الـسياـسات المحاـسبية    الـضرورة،عند  التابعة، للمنـشآتإجراء تعديالت على القوائم المالية    يتم
 البنك.المتبعة في 

 

  لمنشـآت وا  بنكوالدخل والمصـاريف المتعلقة بالمعامالت واألرصـدة فيما بين الويتم اسـتبعاد جميع األصـول والمطلوبات وحقوق الملكية 
 .التابعة عند التوحيد 

 

يطرين في ال آتيتم تحديد حصـص غير المـس كل منفصـل عن حقوق ملكية ال منـش آتفي هذه ال بنكالتابعة بـش . إن حصـص المساهمين منـش
نوحة لمالكيهم بحصة متناسبة من صافي الموجودات عند التصفية قد يتم قياسها غير المسيطر عليهم والموجودة حالياً بحقوق الملكية المم

ــص غير المسيطرين في القيمة العادلة للصافي القابل للتعرف على الشراء.   في البداـية بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق حصــ
خرى غير المسـيطرة مبدئيًا بالقيمة العادلة. بعد الحيازة، فإن األصـول. يتم اختيار القياس على أسـاس االسـتحواذ. يتم قياس الحصـص األ

القيمة الدفترية للحقوق غير المـسيطرة هي قيمة هذه الحـصص عند اإلعتراف المبدئي باإلـضافة إلى حـصة الحـصص غير المـسيطرة من 
ــيطرين ح ــص غير المسـ ــامل إلى حصـ تى لو أدى ذلك إلى وجود عجز في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية. يعود إجمالي الدخل الشـ

 رصيد حصص غير المسيطرين.
التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السـيطرة كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل   منشـآتفي ال  البنكيتم المحاسـبة عن التغيرات في حصـص 

التابعة. يتم إثبات أي فرق  منشـآتلوحصـص غير المسـيطرين لتعكس التغيرات في حصـصـها النسـبية في ا  بنكالقيمة الحالية لحصـص ال
بين المبلغ الذي يتم من خالله تعديل حـصص غير المـسيطرين والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أوالمـستلم مباـشرة في حقوق الملكية وينـسب 

 .بنكإلى مالكي ال
 

أة   بنكفقد اليعندما  ارة الناتجة عن   تابعة،الـسيطرة على منـش تبعاد في قائمة  يتم احتـساب الربح أو الخـس ارةاالـس بالفرق بين   الربح أو الخـس
) القيمة الحالية السابقة لألصول (بما في ذلك الشهرة) ، ٢) إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصص متبقية و(١(

بالغ المعترف بها سـابقًا في الدخل الشـامل  مطروحا منها مطلوبات المنشـأة التابعة وأي حصـص لغير المسـيطرين. يتم احتسـاب جميع الم
أة التابعة. تعتبر   البنكاآلخر فيما يتعلق بتلك الـشركة التابعة كما لو أن  قام مباـشرة بالتخلص من الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بالمنـش

ــيطرة كقيمة عادلة عند اإلعتراف المبد  ــابقة في تاريخ فقدان الس ــركة التابعة الس ــتثمار الذي يتم االحتفاظ به في الش ئي  القيمة العادلة لالس
داد التـق دولي إلـع ار اـل ة بموـجب المعـي ة الالحـق ـــب اســ ة رقم  للمـح الـي ة   )٩(ارير الـم ار ، أو تكلـف ام المعـي ا تنطبق احـك دـم ة عـن الـي األدوات الـم

 اإلعتراف المبدئي باإلستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.
 

 الشركات التابعة التالية: ٢٠٢١كانون األول  ٣١يمتلك البنك كما في 

 
 

 تاريخ التملك
مكان 
 عملها

طبيعة عمل  
 الشركة 

نسبة ملكية  
 اسم الشركة راس المال المدفوع البنك 

   ٪   
 شركة تفوق لالستثمارات المالية مليون دينار أردني ٣٫٥ ١٠٠ وساطة مالية  عمان ٢٠٠٦آذار  ٢٣
 سورية * -بنك االردن  مليون ليرة سورية ٣٠٠٠ ٤٩ أعمال مصرفية سورية ٢٠٠٨آيار  ١٧

 شركة األردن للتأجير التمويلي مليون دينار أردني ٢٠ ١٠٠ تأجير تمويلي  عمان ٢٠١١تشرين األول  ٢٤
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  كما يلي: ٢٠٢٠و    ٢٠٢١إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة لألعوام  
 ٢٠٢١للعــــــــــــــــــام  ٢٠٢١ كانـــــــــــــون األول ٣١ 

 المصاريفإجمالي  اإليراداتإجمالي  المطلوباتإجمالي  الموجوداتإجمالي  ة ـــــــــــم الشركــــــــــــاس
 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  

 ٢٢٨٬٠٠٠ ٣٠٠٬٥٠٥ ١٬٣٦٦٬٢٥٤ ٧٬٠٨٥٬٧٨٠ شركة تفوق لالستثمارات المالية
 ١٬٥٨٦٬٣٢٧ ٢٬١٧١٬٥٩٦ ٥٢٬١٢٣٬٧٥٧ ٦٩٬١٣٧٬٦٦٨ سورية * -بنك االردن 

 ٥٤٢٬٧١٤ ١٬٦٣٥٬٧٦١ ٤٬٣٥١٬٣٢٣ ٣٠٬٣٣٥٬٩٦٣ األردن للتأجير التمويليشركة 
 

 ٢٠٢٠للعــــــــــــــــــام  ٢٠٢٠ كانـــــــــــــون األول ٣١ 
 المصاريفإجمالي  اإليراداتإجمالي  المطلوباتإجمالي  الموجوداتإجمالي  ة ـــــــــــم الشركــــــــــــاس

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  
 ٢٣٣٫١٣٨ ٣١١٫٢٢١ ١٨١٫٠٤٠ ٥٫٨٢٨٫٠٦١ شركة تفوق لالستثمارات المالية

 ٢٫٠٥٠٫٢٧١ ١٫٤٠٨٫٠٤٤ ٣٢٫٣٧٩٫١٠٧ ٤٧٫٣٧٦٫٣٠٧ سورية * -بنك االردن 
 ٤٦٤٫٠٦٧ ١٫٨٧٧٫٨٦٧ ٤٫٤٦٧٫٦٦٠ ٢٩٫٣٥٩٫٢٦٠ شركة األردن للتأجير التمويلي

 
سورية في القوائم   –* نظراً ألن لدى البنك السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية وإدارة البنك في سوريا، تم توحيد حسابات بنك األردن  

على مستوى البيانات    ٢٠٢١إجمالي الموجودات للعام    علماً وبانه والغراض البيانات المالية الموحدة تم تعديل،    المالية الموحدة المرفقة
اثر تطبيق المعيار المحاسبي    القوائم الماليةوحدة القياس الجارية بنهاية فترة  بموجب  دينار اردني    ٧٬٨٠٥٬٦٠٠المالية الموحدة بقيمة  

 .)٢٩الدولي رقم (
     

 معلومات القطاعات 
في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف قطاع األعمال يمثل مجموعة من   الموجودات والعمليات التي تشترك معاً 

 البنك.   عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل االدارة التنفيذية وصناع القرار في
 

جات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات  القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منت 
 تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

 

 صافي ايرادات الفوائد
حددة بالقيمة  يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو الم

أو    الربحفي "صافي إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "مصروفات فوائد " في قائمة    رةأو الخسا  الربحالعادلة من خالل قائمة  
أو    الربحباستخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما تُدرج الفوائد على األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  الموحدة    رةالخسا

  السنة. ضمن حركة القيمة العادلة خالل   الخسارة
 

خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو، عند هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية   معدل الفائدة الفعال
اة جميع اإلقتضاء، لفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطلوبات المالية.  كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراع

 .الشروط التعاقدية لألداة
 

بمبدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية  تُحتسب إيرادات الفوائد / مصروفات الفوائد من خالل العمل  
إلى التكلفة متدنية  غير ال قبل التسوية ألي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو  المالي  التكلفة المطفأة لألصل  أساس  (أي على  إئتمانياً 

ية إئتمانياً ، تُحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال المطفأة للمطلوبات المالية. وبخصوص الموجودات المالية المتدن
. أما  على التكلفة المطفأة للموجودات المالية المتدنية إئتمانياً (أي إجمالي القيمة الدفترية مطروحاً منه مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة)

لخسائر اإلئتمانية  يعكس اها وهي متدنية إئتمانياً ، فإن معدل الفائدة الفعال  بخصوص الموجودات المالية التي نشأت أو تم األستحواذ علي
 .المتوقعة في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من األصل المالي

 
لقيمة العادلة للمشتقات  للبنك أيًضا الجزء الفعال من تغيرات االموحدة    رة أو الخسا  الربحتتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة  

المصنفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة. وبخصوص تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة  
القيمة    حول مصاريف وإيرادات الفوائد ، يُدرج أيضاً الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المحددة ، وتدرج كذلك تغيرات

 إلتزامات   مقابل  الفوائد  قيمة  الفوائد  مصاريفكما وتتضمن    ، العادلة للمخاطر المحددة للبند المتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد 
 .اإليجار عقود 
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 صافي إيرادات العموالت

الفائدة   معدل  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تشكل  التي  الرسوم  غير  رسوًما  العموالت  ومصروفات  إيرادات  صافي  تتضمن   الفعال.يتضمن  كما 
وعموالت عدم   القرض،للبنك العموالت المفروضة على خدمة  الموحدة    رةأو الخسا  الربحالعموالت المدرجة في هذا الجزء من قائمة  

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

 

 تُحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات 
 

)، في  ١٥) أو (٩ة قد يكون جزء منها ذا صله بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (مع العمالء التي ينتج عنها اعتراف بأدوات مالي  قود الع
) والجزء المتبقي يتم االعتراف به حسب  ٩هذه الحالة يتم االعتراف بالعموالت بالجزء الذي يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 

 ). ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 

 دات المتاجرة صافي إيرا
يشمل صافي إيرادات المتاجرة جميع المكاسب والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها 

بما في ذلك أي إيرادات   المتاجرة،عرض حركة القيمة العادلة الكاملة ألصول ومطلوبات المتاجرة في دخل  البنك  للمتاجرة. لقد اختار  
 .أرباح أسهم ذات صلةومصروفات و

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

جميع المكاسب والخسائر الناتجة عن   الخسارةأو    الربحيشمل صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
باستثناء الموجودات    الخسارةأو    الربحقائمة    خالل  لعادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة منالتغيرات في القيمة ا

  الربح عرض الحركة بالقيمة العادلة بالكامل للموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة    بنكالمحتفظ بها للمتاجرة. لقد اختار ال
 بما في ذلك إيرادات الفوائد والمصروفات وأرباح األسهم ذات الصلة.  السطر،في هذا  ةأو الخسار

 
بَق محاسبة التحوط في "صافي الدخل من أدوات مالية تُعرض حركة القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للتحوط اإلقتصادي حيثما ال تُطَ 

". ومع ذلك ، وفيما يتعلق بعالقات التحوط بالقيمة العادلة المخصصة والفعالة ،   الخسارةأو    الربحأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
كبند متحوط له . وبخصوص التدفقات النقدية   ةقائمة الربح أو الخسارفي    البند   تُعرض المكاسب والخسائر على أداة التحوط في نفس سطر 

بما في ذلك أي عدم فعّالية تحّوطية    التحّوط،تدرج أرباح وخسائر أداة    اإلستثمار،المعيّنة والفعالة وعالقات محاسبة التحوط بشأن صافي  
 .ح أو الخسارة الموحدةقائمة الرب، في نفس البند كبند متحوط له يؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدةمدرجة في 

 
 توزيعات االرباحإيراد 

التاريخ الذي    المدرجة،وهو التاريخ السابق ألرباح األسهم    المدفوعات،تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم   وعادةً 
 .يوافق فيه المساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير المدرجة

 
 :أي األسهم،على تصنيف وقياس االستثمار في  ةالموحد  الخسارةأو  الربحيعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة 

ضمن بند    الخسارة الموحدة أو    الربحبخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة ، تدرج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة   •
 ؛ و  الخسارةأو   الربحارباح (خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  

  رة أو الخسا الربحل الدخل الشامل اآلخر ، تُدرج أرباح األسهم في قائمة بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خال  •
 ضمن بند توزيعات ارباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛ والموحدة 

وغير المحتفظ ألغراض المتاجرة ، تُدرج  بخصوص أدوات حقوق الملكية غير الُمصنّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •
 . الخسارةأو  الربحإيرادات توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 
 األدوات الماليـة 

 االعتـراف المبدئـي والقياس:
للبنك عندما يصبح البنك طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة ويتم    الموحدة  يُعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي

 االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء. 
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بالقيمة   وتضاف تكاليف المعامالت التـي تعود مباشرة إلى االستحـواذ أو إصـدار   العـادلة،تُقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً 
أو خصمها منها ، حسب الضرورة، عند االعتـراف   الماليـة،دات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات  موجو

أو    الربحقائمة  المبدئـي ، كما تُثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 .الموحدة رةأو الخسا الربحقائمة مباشرة في الموحدة  رةاالخس

 

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

سلوب تقييم يستخدم فقط مدخالت يمكن إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أ •
 األولي (أي ربح أو خسارة اليوم األول) ؛ االعترافمالحظتها في السوق ، فإنه يُعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند 

في جميع الحاالت األخرى ، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول من خالل   •
 ).االلتزامتضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو  

 

على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي  الموحدة    رةأو الخسا  حالربقائمة  سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة إلى    األولي،  االعترافبعد  
عند الغاء   اإللتزام اوينشأ فيه عن تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير األصل أو  

 األداة. االعتراف من تلك 
 

 الموجودات المالية
 اإلعتراف المبدئي

ليم األصـل   راء أو بيع أصـل مالي بموجب عقد تتطلب ـشروطه تـس يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون ـش
، ويتم قياســه مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضــافة إلى تكاليف المعاملة باســتثناء تلك  المعنيالمالي ضــمن اطار زمني محدد من قبل الســوق  

يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشــــرة بإســــتحواذ    .الخســــارةأو   الربحالية المصــــنفة بالقيمة العادلة في قائمة  الموجودات الم
 .ةالموحد   الخسارةأو  الربحفي قائمة   الخسارةأو   الربحالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

 
 القياس الالحق 

) الحقاً بالتكلفة المطفأة ٩يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضـمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 المالية.أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات  

 

 على وجه التحديد:  و
ة ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدي •

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

ويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى كالً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ، والتي  أدوات التم •
عادلة  يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم قياسها الحقاً بالقيمة ال

 خل الشامل اآلخر؛ من خالل الد 
 

يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة ، أو المحتفظ بها للبيع) واإلستثمارات في   •
 .الخسارةأو   الربححقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 

يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصـل المالي على أسـاس كل أصـل على حدى   ذلك،ومع 
 كما يلي:

 

حتفظ يمكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية غير الم •
للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية  بها  

 ) ، في الدخل الشامل اآلخر؛ و ٣رقم (
 

ة العادلة من خالل الدخل الشامل  يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيم •
إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة   الخسارةأو    الربحاآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من قائمة  

 (المشار إليها بخيار القيمة العادلة).
 

 خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من  
 األصل. يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك إلدارة 
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ية ينبغي أن بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقد 
 القائم.تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي 

 

فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف   ،(SPPI)لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم  
تتكون الفائدة    ).إذا كان هناك تسديد ألصل الدين  المثال؛بلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي (على سبيل  قد يتغير هذا الم  األولي.

ولمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض   للنقود،من البدل للقيمة الزمنية  
يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها    الربح.لى هامش  باإلضافة إ  األخرى،األساسية  

 المالي.األصل 
 

 األساسي.إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب التمويل  
 األساسي، وط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب التمويل  إن الشر 

ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين    السلع،مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار  
ساسي بغض النظر عما إذا كان قرًضا التمويل األوالفائدة. كما يمكن أن يكون األصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب  

 .في شكله القانوني
 

 تقييم نموذج االعمال
 يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمًرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي. يحدد البنك نماذج األعمال على مستوى يعكس 

وال يعتمد نموذج األعمال الخاص بالبنك على نوايا اإلدارة فيما   معين.كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال 
 .وبالتالي يتم تقييم نموذج األعمال عند مستوى جماعي وليس على أساس كل أداة على حدى فردية،ق بأداة يتعل

 النقدية. ت  يتبنى البنك أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية من أجل توليد التدفقا
 إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.  تحدد نماذج أعمال البنك ما

 

أساس ياخذ البنك في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم على  
البنك  مثل ما يسمى بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة اإلجهاد". كما يأخذ    معقول،ال يتوقع البنك حدوثها بشكل    السيناريوهات التي

 مثل:في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة 
 

الحصول على اإليرادات التعاقدية، السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على   •
  والحفاظ على معدل ربح محدد، ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات 

 النقدية من خالل بيع الموجودات.

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

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج)، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي  •
 تدار بها تلك المخاطر ؛ و

ستند إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو على التدفقات النقدية كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعويض ي •
 .التعاقدية المحصلة )

يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها مؤخًرا هي جزء من نموذج أعمال   المالي،عند اإلعتراف المبدئي باألصل  
يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج  يد.جد قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال 

 السابقة. األعمال قد تغيرت منذ الفترة 

رة  عندما يتم إلغاء اإلعتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح / الخسا
في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق الملكية إلى قائمة  المترا الموحدة. في المقابل ، بالنسبة   الخسارةأو    الربحكمة المعترف بها سابقاً 

 لالستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها 
  الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية   الخسارةأو    الربحلدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة  سابقاً في ا
 . الموحدة

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

 
 : فقط  والفائدة المبلغ ألصل مدفوعات هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت  إذا ماتقييم - المالية الموجودات
 على"الفائدة"  تعريف يتم. األولي االعتراف بتاريخ المالي لألصل  العادلة القيمة  أنه على"  المبلغ"أصل  تعريف  يتم التقييم، هذا  ألغراض

 األساسية  اإلقراض  وتكاليف  معينة  زمنية  فترة  خالل  القائم  المبلغ   بأصل  المرتبطة  االئتمانية  وللمخاطر  للنقود   الزمنية  للقيمة  االعتبار  أنها
 .ربح هامش وكذلك)، اإلدارية والتكاليف السيولة مخاطر(مثل  األخرى
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، اخذ البنك في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة.  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة  في
ليه  ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية وع

 : االعتبار بعين البنك يأخذ  التقييم، هذا إجراء عند غ والفائدة فقط. لال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المب
 .النقدية التدفقات توقيت أو مقدار تغير أن شأنها من التي الطارئة األحداث -
 . التمديد  وامكانية المسبق الدفع ميزات -
 . المحددة الموجودات من النقدية بالتدفقات البنك  مطالبة تحدد  التي الشروط -
 

 الخسارةأو  الربحالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 :هي  الخسارةأو   الربحإن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

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

 صيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع ؛ أو موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتح •

 .باستخدام خيار القيمة العادلة  الخسارة أو  الربحموجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  •

 .الموحدة الخسارةأو  الربحبأية أرباح / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة  االعترافمع  العادلة،يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة 
 

 إعادة التصنيف
تسري متطلبات   .للتأثر، يعاد تصنيف الموجودات المالية التي تعرضت  ماليةإذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ بموجبه البنك بموجودات  

مال التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األع
لسياسة المحاسبية يتم النظر في التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في اطار ا  .للبنكوالذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية  

 المتعلقة بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة ادناة. 
 

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

إنه يعترف بفروقات العملة في  ففيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست جزًءا من عالقة تحوطية محددة ،   •
 و ؛الموحدة   رةأو الخسا الربحقائمة 

فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، فإنه   •
. كما يُعترف بفروقات الصرف األخرى  الموحدة  رةأو الخسا  الربح  ايُعترف بفروقات الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائمة  

 لشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات ؛ وفي الدخل ا

والتي هي ليست جزًءا من عالقة محاسبية   قائمة الربح أو الخسارةفيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل   •
 ؛ ة الموحدةالخسارأو  الربح في قائمة  من ربح أو خسارة تحوطية محددة ، فإنه يُعترف بفروقات الصرف

، يُعترف بفروقات أسعار الصرف في الدخل الشامل   الدخل الشاملفيما يتعلق بأدوات حقوق الملکية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل   •
 . اآلخر في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات

 
 خيار القيمة العادلة 

(خيار القيمة العادلة)   الخسارةأو    الربحيمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
ار . يمکن استخدام خي عند االعتراف األولي بها حتى إذا لم يتم اقتناء األدوات المالية أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء

القيمة العادلة للموجودات المالية إذا کان يقضي أو يقلل بشکل کبير من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي کان سينشأ بخالف ذلك من 
يمكن    . ، أو االعتراف باألرباح والخسائر ذات الصلة علی أساس مختلف ("عدم التطابق المحاسبي") قياس الموجودات أو المطلوبات

 :  يمة العادلة للمطلوبات المالية في الحاالت التاليةاختيار خيار الق
 .  عدم التطابق المحاسبي الغاء أو تخفيض بشكل كبير إن كان االختيار يؤدي إلى •

، وفقًا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛   إن كانت المطلوبات المالية تمثل جزًء من محفظة تُدار على أساس القيمة العادلة •
 أو  

 إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيقًا بالعقد األساسي. •
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قائمة   خالل  من  العادلة  القيمة  فئة  من  األدوات  هذه  تصنيف  إعادة  يمكن  قيد   الخسارةأو    الربحال  يتم  إصدارها.  أو  بها  االحتفاظ  أثناء 
بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة   الخسارة أو    الربحمحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  الموجودات المالية ال

 عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار. 
 

 التدني 
ائمة  يقوم البنك باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل ق

 : الخسارةأو   الربح

 .األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  •

 تسهيالت إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء) .  •

 لية بالتكلفة المطفأة (اوراق ادوات الدين) .موجودات ما •

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر . •

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

 الملكية.ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق   
 

جب باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة (والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل منفصل أدناه) ، ي
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل :

) شهًرا ، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن تلك األحداث االفتراضية على ١٢االئتمانية المتوقعة لمدة (الخسائر   •
 ) شهًرا بعد تاريخ اإلبالغ، ويشار إليها بالمرحلة األولى ؛ أو ١٢األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون (

ل • المتوقعة  االئتمانية  (الخسائر  االفتراضية ١٢مدة  األحداث  جميع  عن  الناتجة  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  الزمني  العمر  أي   ، شهًرا   (
 المحتملة على مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

 

إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل   يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة المالية
الخسارة اإلئتمانية   بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كبير منذ االعتراف األولي. وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى ، تقاس

 شهًرا.  )١٢( لمدة  المتوقعة 
يتم قياس هذه القيمة على أنها القيمة الحالية للفرق    االئتمان.محتمًال للقيمة الحالية لخسائر    تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا مرجًحا

ت بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوها
 ألصل.فائدة الفعال مخصومة وفقا لسعر ال مستقبلية،اقتصادية 

 

فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة    المستغلة،بالنسبة للسقوف غير  
 و  التمويل؛للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا تم استغالل 

 

الضمان   لعقود  االئ  المالي،بالنسبة  الخسائر  المضمونة فإن  الدين  أداة  حامل  لتسديد  المتوقعة  المدفوعات  بين  الفرق  هي  المتوقعة  تمانية 
 آخر.مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف 

 

ــاس المحفظة للقروض التي تت ــاس فردي أو على أسـ ــائر اإلئتمانية المتوقعة على أسـ ــائص المخاطر يقوم البنك بقياس الخسـ ــم خصـ قاسـ
يســتند قياس مخصــص الخســارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصــل باســتخدام معدل الفائدة الفعال   المماثلة.االقتصــادية 

 المحفظة.بغض النظر عما إذا تم قياسها على أساس فردي أو على أساس    لألصل،األصلي 
  للتقارير   الدولي  المعيار) "تطبيق  ١٣/٢٠١٨(  رقم  األردني  المركزي  البنك  لتعليمات  وفقا  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  مخصصات  تكوين  يتم

، أن الفروقات الجوهرية   أشد   البنك أيهماالتي يعمل فيها    البلدان ووفقاً لتعليمات السلطات الرقابية في    ٢٠١٨حزيران    ٦)" تاريخ  ٩(  المالية
 تتمثل فيما يلي: 

االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها    التعرضاتتتم معالجة    بحيثبكفالتها    أو األردنية    الحكومة  عن  الصادرة   الدين  أدوات  تستثنى •
  ائتمانية. خسائردون 

)  ٩(  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا  اإلحتسابفإنه يتم مقارنة نتائج    اإلئتمانية  التعرضاتمقابل    اإلئتمانية الخسائر    إحتساب  عند  •
 . شد األ النتائج ويتم إعتماد  لكل مرحلة على حدا  ٢٠٠٩كانون األول  ١٠) تاريخ ٢٠٠٩/ ٤٧رقم (تعليمات البنك المركزي األردني  مع
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 الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
  المالي. يعتبر األصــل المالي " متدني إئتمانياً " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضــار على التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لألصــل 

ئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول  اإلتشـمل األدلة على التدني    الثالثة.يشـار إلى الموجودات المالية المتدني إئتمانياً كموجودات المرحلة  
 التالية:األحداث  

  صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛ •

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

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

 ؛ أو  األصل المالي بسبب الصعوبات المالية إختفاء سوق نشطة لهذا   •

 . شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة •

ــترك لعدة أحداث في تحول الموجودات المالية إلى موجودات   وبدال من ذلك  منفرد،وفي حال تعذر تحديد حدث  ــبب التأثير المش ، قد يتس
ــه ذات قيـمة إئتـمانـية مـتدنـية . يقوم البـنك   ــل ـتدني إئتـماني ألدوات الدين التي تمثل الموجودات المالية المـقاســ بتقييم فيـما إذا کان ـقد حصــ

الدين  بالتکلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر في تاريخ کل تقرير. لتقييم ما إذا کان هناك تدني إئتماني في أدوات  
 جموعة عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماني وقدرة المقترض علی زيادة التمويل.السيادية والعائدة للشركات، تعتبر الم

 

إئتمانياً عند منح المقترض امتيازاً بســـبب تدهور وضـــعه المالي ، ما لم يتوفر دليل على أنه نتيجة لمنح االمتياز ،  ىيعتبر القرض قد تدن
قد إنخفض إنخفاضــــأ كبيراً ، وال توجد هناك مؤشــــرات أخرى للتدني . وبخصــــوص فإن خطر عدم إســــتالم التدفقات النقدية التعاقدية 

ــل ـقد ـتدن إئتـمانـياً عـندـما يتوفر دلـيل    ىالموجودات الـمالـية التي يكون هـناك تفكير في إجراء تـنازالت حولـها ولكنـها ال تمنح ، يعتبر األصــ
اد. يـشمل تعريف التخلف عن السداد مؤشرات إحتمالية عدم السداد  واـضح على تدني االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن الـسد 

وعلى الرغم من ذلك ، فإن الحاالت التي ال يتم فيها االعتراف بانخفاض    .يوًما أو أكثر  )٩٠(والتوقف إذا كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة  
 لة .يوًما من االستحقاق يتم دعمها بمعلومات معقو )٩٠(القيمة للموجودات بعد 

 
 ت المتدنية إئتمانياً  أالموجودات المالية المشتراة أو التي نش

ــتراة أو   ــيتم التـعاـمل مع الموجودات الـمالـية المشــ ــل يكون ذو قيـمة ائتـمانـية   تأالتي نشــ المـتدنـية إئتـمانـياً بطريـقة مختلـفة نظًرا ألن األصــ
منخفضـة عند االعتراف األولي. وبخصـوص هذه الموجودات، يسـتدرك البنك جميع التغيرات في الخسـارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى 

ــتدرك أي تغييرات في قائمة ــارة ، وتس ــارة الموحدةأو   الربح  الحياة منذ االعتراف األولي كمخصــص خس . يؤدي التغيير اإليجابي  الخس
 .لمثل هذه األصول إلى تحقيق مكاسب تدني القيمة

 
 في السدادالتخلف  تعريف 

يُعتبر تعريف التخلف عن الســداد أمراً في غاية األهمية عند تحديد الخســارة اإلئتمانية المتوقعة. يســتخدم تعريف التخلف عن الســداد في  
ـشهراً أو   ١٢لمدة   الخـسارة اإلئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخـصص الخـسارة يـستند إلى الخـسارة اإلئتمانية المتوقعةقياس قيمة 

التي تؤثر على كل  ) ؛Probability of Default(  ألن التخلف عن الســداد هو أحد مكونات احتمالية التخلف عن الســداد   الحياة،لمدى 
 وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادناه. تمانية المتوقعةالخسائر اإلئ من قياس

 

 السداد:يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في 

 يوًما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو  ٩٠تخلف المقترض عن السداد ألكثر من  •
 .اإلئتمانية للبنك بالكاملمن غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته  •

 

يُصــمم تعريف التخلف عن الســداد بشــكل مناســب ليعكس الخصــائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصــول. وتعتبر الســحوبات على 
 .المكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إعالمه بحد أصغر من المبلغ الحالي غير المسدد 

 

يأخذ البنك في الحســبان المؤشــرات النوعية والكمية. وتعتمد    االئتماني،كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه    عند تقييم ما إذا
وهو    العهود،فإن المؤشـر النوعي المسـتخدم هو خرق  للشـركات،وعلى سـبيل المثال في اإلقراض  األصـل،المعلومات المقيمة على نوع 

هي مدخالت  المقابل،مثل التأخر في السـداد وعدم سـداد إلتزام آخر للطرف   الكمية،. إن المؤشـرات  أمر غير مناسـب لإلقراض بالتجزئة
رئيسـية في هذا التحليل. كما يسـتخدم البنك مصـادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السـداد والتي تَُطورداخليًا أو يتم الحصـول عليها 

 من مصادر خارجية.
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 ر االئتمانالزيادة الكبيرة في مخاط

يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصــادرة وعقود الضــمان المالي التي تخضــع لمتطلبات انخفاض القيمة  
ــيقو م لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي . إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، سـ

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

لم يحصــــل لها زيادة هامة في    هال يقوم البنك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضــــة" بتاريخ التقرير المالي ان
ــمان المالي التي نتيجةً لذلك ، يقوم ا مخاطر اإلئتمان . ــادرة وعقود الضـ لبنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصـ

 في مخاطر اإلئتمان . الكبيرةتخضع إلنخفاض القيمة للزيادة 
 

ذ االعتراف   ا كبيرا مـن اعـً ة ـقد ارتفـعت ارتـف الـي د تقييم ـما إذا ـكاـنت مـخاطر االئتـمان على األداة الـم ارـنة مـخاطر يقوم البـنك    األولي،عـن بمـق
عن   حدوث التخلف في الســـداد على األداة المالية في تاريخ التقرير اســـتناداً إلى اإلســـتحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تخلف

ء هذا التقييم،  كان متوقعًا لفترة االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة . عند إجرا  الـسداد 
ة   ابـل ة وـق ة التي تكون معقوـل ة والنوعـي ٍل من المعلوـمات الكمـي ار ـك االعتـب ذ البـنك ـب أـخ دعم،ـي ة والمعلوـمات    لـل اريخـي ا في ذـلك الخبرة الـت بـم

د ال مبرر   ة أو جـه اـحة دون تكلـف ة المـت ــتقبلـي ه،المســ ا في ذـلك ا  ـل اني بـم ة للبـنك وتقييم الخبير اإلئتـم اريخـي اًء على الخبرة الـت لمعلوـمات  بـن
 المستقبلية .

 

 الالحقة. تمثل الســيناريوهات االقتصــادية المتعددة أســاس تحديد احتمالية التخلف في الســداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير  
ـسينتج عن الـسيناريوهات االقتـصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن الـسداد. إن ترجيح السيناريوهات المختلفة يشكل أساس متوسط  

 كبيرة. لاإلحتمال المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشك
 

والتي يتم    للبنك،مل المعلومات اإلستشرافية اآلفاق المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة  بالنسبة إلى تمويل الشركات، تش
الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات 

ص المماثلة ، باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار المصادر الداخلية والخارجية المتنوعة للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. وبخصو
تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات االقتصادية عينها مثل اإلقراض المؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشرات   االفراد،تمويل  

االقتصادية المحلية ، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة ، باإلضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك العمالء المتعلقة بالسداد.  
ذات صلة بناء علی جودتها االئتمانية. وتعد المعلومات الكمية مؤشًرا أساسيًا على   يةدرجة مخاطر ائتمان داخل  ائرهلنظ  البنكخصص  ي

إحتمالية التخلف عن السداد بناًء على التغير في إحتمالية التخلف عن السداد   الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغيير في 
 مقارنة: الل مدى الحياة من خ

 

 إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و •
إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند االعتراف  •

 .األولي للتعرض
 

السداد   عن  التخلف  إحتماليات  الخسارة    فية،إستشراتُعتبر  مخصصات  قياس  في  المستخدمة  ذاتها  والبيانات  المنهجيات  البنك  ويستخدم 
 اإلئتمانية المتوقعه.

في الوقت المناسب.  إحتمالية التخلف عن السداد  إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذج
نفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت زيادة كبيرة. وفيما  ال يزال البنك ينظر بشكل م  ذلك،ومع  

المراقبة   في قائمةفإن هناك تركيز خاص على األصول التي تشملها "قائمة المراقبة" حيث يدرج التعرض    للشركات،يتعلق باإلقراض  
ياخذ البنك في االعتبار توقعات حصول    االفراد،للطرف المقابل. وبشأن إقراض    عندما يكون هناك مخاوف حول تدهور الجدارة االئتمانية

 . أو الوفاة قلطال وعالمات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو ا حصوله،فترات عدم سداد وتحمل عدم 
 

ً فإن تغييًرا معين  نسبي،وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي هي مقياس   إحتمالية عدم  في  المطلقة،، بالقيمة  ا
   . أعلى إحتمالية عدم سداد  أولي أقل مقارنةً بأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد  سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات السداد 

 

يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت، ويكون األصل   يوًما،  )٣٠(وكصمام أمان عند تجاوز إستحقاق أصل ألكثر من  
 .خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس كرصيد 

 

 اإلعتراف بالموجودات الماليةتعديل وإلغاء 
ــل مالي أو يتم تعديلها  ــروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصـ ــل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشـ  يتم التعديل على األصـ

تحقاق األصـل   دية التعاقدية إما فوراً أو يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النق  المالي.بطريقة أخرى بين االعتراف األولي واـس
سـيشـكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديالً حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة   ذلك،باإلضـافة إلى    مسـتقبلي.في تاريخ 

ــبيل أو المـعدلة على الـتدفـقات النـقدية على الفور ولكنـها قد تؤثر على الـتدفـقات النـقدية بـناًء على ما إذا كان الت ــتوفياً أم ال (على ســ عـهد مســ
 المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات) .
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  الســداد. يقوم البنك بإعادة التفاوض على القروض مع العمالء الذين يواجهون صــعوبات مالية لزيادة التحصــيل وتقليل مخاطر التعثر في  
لحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشــــروط التعاقدية  يتم تيســــير شــــروط ســــداد القرض في ا

ــداد أو التقصــير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشــروط    األصــلية، وأن يكون خطر هام من التعثر في الس
ــروط المعدلة في معظم الحاالت تمديد فت  المعدلة. ــمل الش ــتحقاق تش ــديد   القرض،رة اس التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تس

ينتهج البنك سـياسـة انتظار  التعهدات.تخفيض مبلغ التدفقات النقدية المسـتحقة (األصـل واإلعفاء من الفائدة) وتعديالت    )،األصـل والفائدة
 واألفراد.وتطبق على إقراض الشركات 

 

ــة    مالي،عندما يتم تعديل أصــل   ــياس فإن التعديل يؤدي    البنك،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف . وفقًا لس
 إلى إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط . 

 

ديل على أنها فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي العوامل النوعية ، مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التع •
، أو التغير في العملة أو التغيير في الطرف المقابل ، أو مدى التغير في أسعار الفائدة ، أو اإلستحقاق ، أو المواثيق. وإذا   (SPPI) القائم

 كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري ، إذن ؛ 

وفق إجراء   • التعاقدية  النقدية  التدفقات  مع  األصلية  الشروط  إطار  في  المتبقية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  لمقارنة  كمي  ا  تقييم 
 .للشروط المعدلة ، وخصم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصلية

ســائر االئتمان المتوقعة في تاريخ إلغاء اإلعتراف لتحديد صــافي يتم إعادة قياس مخصــص لخ المالي،في حالة إلغاء اإلعتراف باألصــل 
ـشروط  القيمة المدرجة لألـصل في ذلك التاريخ . إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع ال

المالي الجديد مخـصص خـسارة يتم قياـسه بناًء على خـسائر الجديدة ـسوف يؤدي إلى ربح أو خـسارة عند إلغاء اإلعتراف . ـسيكون لألـصل  
أ متدني  )١٢(ائتمانية متوقعة لمدة   تثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد قد نـش هًرا باـس ينطبق هذا فقط في الحالة    ائتمانيا.ـش

مة االســمية المعدل حيث ال يزال هناك خطر كبير للتعثر عن  التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصــم كبير لمبلغ القي
ــه نتيـجة   ــداد ولم يتم تخفيضــ يراـقب البـنك مـخاطر االئتـمان للموجودات الـمالـية المـعدـلة من خالل تقييم المعلوـمات النوعـية    التـعدـيل.الســ

 مثل ما إذا كان المقترض في حالة تعثر سابقة بموجب الشروط الجديدة . والكمية،

ــل مالي وال يؤدي التـعديل إلى الـغاء اإلعتراف ، يـحدد البنك ما إذا كانت مخاطر ائتمان الموجودات  عـند تـع ــروط التـعاقدية ألصــ ديل الشــ
 :المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة

 لي والشروط التعاقدية األصلية ؛ معإحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األو •

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

إحتمالية  عندما ال ينتج عن التعديل إلغاء اإلعتراف ، فإن تقدير  للبنك،وبخصــوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من ســياســة التحمل 
داد يعكس ابقة من إجراءات التحمل المماثلة ،  مدى عدم الـس قدرة البنك على تحصـيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خبرات البنك الـس

روط التعاقدية المعدلة. إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أعلى   لوكية ، بما في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الـش رات الـس وكذلك مختلف المؤـش
مدى الحياة.   الخســـارة اإلئتمانية المتوقعه فإن مخصـــص الخســـارة يقاس بمبلغ يســـاوي  األولي،إلعتراف بكثير مما كان متوقعًا عند ا

شـهراً عندما يتوفر دليل    )١٢(يقاس مخصـص الخسـارة للقروض التي يتم تحملها على أسـاس الخسـارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة   وعموًما،
 .ا يؤدي إلى عكس الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمانعلى تحسن سلوك المقترض في السداد بعد التعديل مم

 

فر التعديل عن إلغاء  ارة التعديل لمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده   االعتراف،عندما ال يـس اب ربح / خـس يقوم البنك باحتـس
(باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانية المتوقعة) . ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخســائر االئتمانية المتوقعة لألصــل الُمعدل حيث تُدرج 

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

أو عندما تقوم  األصــــل،يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف باألصــــل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باســــتالم التدفقات النقدية من 
التحوـيل أو اإلحتـفاظ   .آخربتحوـيل األصــــل الـمالي وـكاـفة المـخاطر وعواـئد ملكـية الموجودات إلى طرف   ام البـنك ـب أـما في ـحاـلة ـعدم قـي

يقوم البنك باإلعتراف بحصــته المتبقية في األصــل    المحول،بمخاطر ومنافع الملكية بشــكل جوهري واســتمراره بالســيطرة على األصــل 
ــل الـمالي   أـما في ـحاـلة إحتـفاظ البـنك بـكاـفة دفعـها.المحول والمطلوـبات المتعلـقة ـبه في ـحدود المـبالغ المتوقع   مـخاطر ومـنافع الملكـية لألصــ

 المستلمة.فإن البنك يستمر باإلعتراف باألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد   جوهري،المحول بشكل 
يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصــل ومجموع كٍل من المبلغ المســتلم والمســتحق   بالكامل،عند إلغاء اإلعتراف بأصــل مالي 

ــاـمل اآلخر والمتراكـمة في حقوق الملكـية في ـقائـمة  و ــائر المتراكـمة والتي تم اإلعتراف بـها في اـلدـخل الشــ ــب أو الخســ أو   الربحالمـكاســ
ا امل اآلخر، حيث ال    رة الموحدةالخـس ه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـش تثمار في حقوق الملكية المحدد الذي تم قياـس تثناء االـس ، مع اـس

 الحقاً.  الخسارة الموحدةأو   الربحصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة يتم إعادة ت
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 الشطب 
الـية عندما ال يکون هـناك توقعات معقولة لالسترداد ، مثل عدم قيام العميل باالشتراك في خطة دفع مع البـنك.   يتم شـطب الموجودات الـم
  يقوم البنك بتـصنيف األموال أو المبالغ المـستحقة لـشطبها بعد اـستنفاد جميع طرق الدفع الممكنة . ولكن في حال تم ـشطب التمويل أو الذمم 

الموحدة    رةأو الخســا  الربحســتمر البنك في نشــاط اإلنفاذ لمحاولة اســترداد الذمة المدينة المســتحقة ، والتي يتم إثباتها في قائمة  يالمدينة ، 
 عند استردادها.

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

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

الموحدة  المركز المالي    قائمةال يتم إثبات مخصص خسارة في   :ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •
القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك ، يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة  حيث أن  

 تقييم االستثمارات 

 التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛ و •

على مكون التزام  لخسارة اإلئتمانية المتوقعةا عندما تشتمل األداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب ، وال يمكن للبنك تحديد  •
قدم مخصص خسارة مجمع لكال المكونين. يُعرض المبلغ المجمع يالقرض بشكل منفصل عن تلك على المكون المسحوب : فإن البنك  

مكون المسحوب كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون المسحوب. تُعرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ اإلجمالي لل
 .كمخصص

 

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

 

إن المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط  
تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وهو عقد من غير المشتقات حيث   عقد سيتمقد تكون غير مواتية للبنك أو  

كون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة به ، أو عقد المشتقات على حقوق الملكية الخاصة  يبنك ملزم أو قد  يكون ال
 .التي سيتم أو يمكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك

 
 والسلفالقروض 

 :ما يليالموحدة تتضمن "القروض والسلف" المدرجة في بيان المركز المالي 

ية، والحقا  القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ والتي يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة المباشرة اإلضاف -
 الفائدة الفعالة؛طريقة  بالتكلفة المطفأة باستخدام

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أو المحددة على انها على أنها القروض والسلف التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 الخسارة؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة؛ و

 ذمم اإليجار   -
لتعليمات تم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني ووفقاً  ي -

 السلطات الرقابية في سوريا وسلطة النقد الفلسطينية أيهما أشد . 

خارج قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك   ات بالكاملص المغطاة بمخصيتم تحويل التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة الخاصة بها و  -
 وفقاً لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.

 خصوص.يتم قيد الفوائد المعلقة للحسابات المقام عليها قضايا خارج قائمة المركز المالي الموحدة، وذلك وفقاً لقرارات مجلس اإلدارة بذلك ال -
عندما تقوم المجموعة بشراء أصل مالي وإبرام اتفاقية في وقت واحد إلعادة بيع األصل (أو أصل مشابه إلى حد كبير) بسعر ثابت في  

 القوائم تاريخ الحق (إعادة الشراء أو اقتراض األسهم) ، يتم احتساب المقابل المدفوع كقرض أو سلفة، وال يتم االعتراف باألصل في  
 .للبنكالموحدة  المالية
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 أدوات حقوق الملكية
 راس المال 

يُعترف بأدوات حقوق الملكية الصادرة    .أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها
 .بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة المستلمة،عن البنك وفقاً للعوائد 

 

 اسهم الخزينة
  قائمةيُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق المساهمين. ال يتم إثبات أي مكسب / خسارة في  

 .البنكعند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة ب  الموحدة الخسارة  أو الربح
 

 أدوات مركبة
تصنف األجزاء المكونة لألدوات المركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية 

من خالل تبديل    وفقًا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته
 .مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية

 

تُقدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات المماثلة غير القابلة للتحويل.   اإلصدار،في تاريخ  
وتسجل باقي المطلوبات المالية على أساس التكلفة المطفأة باستخدام  وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة ، يتم فصلها أوالً 

 .ى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ استحقاق األداةطريقة الفائدة الفعالة حت
 

 المطلوبات المالية
 . األخرىأو المطلوبات المالية  قائمة الربح أو الخسارةتُصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 

 قائمة الربح أو الخسارة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
) ٢) محتفظ بها للمتاجرة أو (١عندما تکون المطلوبات المالية (  قائمة الربح أو الخسارةتُصنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 : تزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان. يصنف االلقائمة الربح أو الخسارة تصنف بالقيمة العادلة من خالل 
 تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب ؛ أو  •

عند اإلعتراف األولي ، يعد هذا جزًءا من محفظة األدوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديه نمط فعلي حديث لجني األرباح على  •
 المدى القصير؛ أو

 .محدد وفعال كأداة تحوطهو مشتق غير  •

يمكن تحديد اإللتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه مشتري كجزء  
 : عند االعتراف األولي إذاالموحدة  رة أو الخسا الربحقائمة من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل 

 

 يف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو كان هذا التص •

مة كان اإللتزام المالي يُشكل جزًءا من مجموعة موجودات المالية أو مطلوبات مالية أو كليهما ، والتي تدار ويقييم أدائها على أساس القي •
ر أو االستثمار الموثقة للبنك ، وكانت المعلومات المتعلقة بتشكيل المجموعة مقدمة داخليا على العادلة ، وفقًا إلستراتيجية إدارة المخاط

 هذا األساس ؛ أو 

 ) ٩إذا كان اإللتزام المالي يشكل جزًءا من عقد يحتوي على مشتق واحد أو أكثر من المشتقات ، ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية ( •
 . الموحدة رةأو الخسا الربحقائمة ) ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل بعقد هجين بالكامل (المركب

بالقيمة العادلة ، ويعترف بأي ارباح او خسائر تنشأ من إعادة    الخسارةأو    الربحتدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًءا من عالقة تحوط محددة. يشتمل صافي األرباح / الخسائر الموحدة    رةأو الخسا   الربحالقياس في قائمة  

الربح  لوبات المالية ويجري تضمينها في بند "صافي  على أي فوائد مدفوعة على المط  الخسارة الموحدة أو    الربحالمعترف بها في قائمة  
 .الخسارة أو  الربحمن األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة  او الخسارة الموحدة

 

، يُدرج مبلغ التغيير في    الخسارة أو    الربحفيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة    ذلك،ومع  
دي القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نتج عن التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر ، ما لم يؤ

  الربح اف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر الى خلق أو زيادة عدم التوافق محاسبياً في قائمة  االعتر
، واليعاد تصنيف   الخسارة الموحدةأو    الربح. يُعترف بالمبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام في قائمة  الخسارة الموحدةأو  
لقائمة الربح أو  يرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر الحقاً  التغ

 .. وبدالً من ذلك ، تحول إلى أرباح محتجزة عند إلغاء االعتراف بااللتزام الماليالخسارة الموحدة 
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، تدرج كافة    قائمة الربح أو الخسارةمانات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  وبخصوص إلتزامات القروض الصادرة وعقود الض
 . الخسارة الموحدةأو  الربحالمكاسب والخسائر في قائمة 

 

بي  عند تحديد ما إذا كان االعتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يزيد من عدم التطابق المحاس
توقع تعويض آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات  يقييم  ما إذا كان  ي، فإن البنك    الخسارة الموحدةأو    الربحفي قائمة  
لخسارة اأو    الربحبتغيير في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة    الخسارة الموحدةأو    الربحفي قائمة  
 . الموحدة

 

 مطلوبات مالية أخرى 
مبدئيًا بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة. وبعد ذلك تُقاس    والقروض،بما في ذلك الودائع    ،األخرىيتم قياس المطلوبات المالية  

 .المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة
 

ت الصلة.  طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفائدة على مدار الفترة ذا
أو ، عند    المالي، إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام  

 االقتضاء ، فترة أقصر ، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي.  
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
ة للمطلوبات  يلغي البنك اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك. كما يُعترف بالفرق بين القيمة الدفتري

 .  الموحدة رةأو الخسا الربحالمالية التي ألغي اإلعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة 
 

واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختالفاً كبيراً ، فإن هذا التبادل يُحتسب كإطفاء للمطلوبات   عندما يبادل البنك أداة دين 
كإطفاء منه  جزءاً  أو  القائم  اإللتزام  لشروط  الجوهري  التعديل  البنك  يعالج   ، وبالمثل  جديدة.  مالية  بمطلوبات  ويُعترف  األصلية    المالية 

إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للمطلوبات المالية األصلي جوهرياً  ة واعتراف باإللتزام الجديد. ويفترض  أن تختلف الشروط اختالفاً 
للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة ، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام  

 .ائة على األقل عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصليةفي الم  )١٠(المعدل الفعال األصلي  بفارق  
 

 األدوات المالية المشتقة
يدخل البنك في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة والتي يُحتفظ ببعضها للتداول بينما يُحتفظ بأخرى إلدارة التعرض لمخاطر 

  األجنبية، ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. تتضمن المشتقات المالية العقود اآلجلة للعمالت    االئتمان،ومخاطر    الفائدة،أسعار  
 .ومقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ، ومقايضات العجز االئتماني  الفائدة،ومقايضات أسعار 

 

خ كل قائمة يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقًا إلى قيمتها العادلة في تاري
فعالة   على الفور ما لم تحدد المشتقة وتكونالموحدة    رةأو الخسا   الربحيتم إثبات األرباح / الخسائر الناتجة في قائمة    .موحد  ماليمركز  
على طبيعة عالقة التحوط. يحدد البنك بعض    الخسارة الموحدةأو    الربحوفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في قائمة    تحوط،كأداة  

المشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة لألصول أو للمطلوبات المعترف بها أو إللتزامات الشركة (تحوطات القيمة العادلة) أو تحوطات 
صافي  معامال تحوطات  أو  النقدية)  التدفقات  (تحوطات  الثابتة  لاللتزامات  األجنبية  العمالت  مخاطر  تحوطات  أو  المحتملة  التنبؤ  ت 

 .االستثمارات في العمليات األجنبية (تحوطات االستثمار الصافي) 
 

مة العادلة السالبة كمطلوبات مالية. تُعرض  ات ذي القيقات ذي القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي في حين يُعترف بالمشتقيُعترف بالمشت
شهًرا وال يتوقع تحقيقها   )١٢(من    لألداة أكثرالمشتقات كأصول غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية  

 .شهًرا. كما تُعرض المشتقات األخرى كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة )١٢(أو تسويتها خالل 
 

 المشتقات المتضمنة
يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية أو غيرها من عقود مضيف األصول غير المالية كمشتقات منفصلة عندما ال 

  الربح ود المضيفة وال تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العق
 . الخسارةأو 

 

تُعرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة الهجينة التي يرتبط بها  
  موجودات أخرىشهًرا. تُعرض المشتقات األخرى المتضمنة    ١٢ا أو تسويتها خالل  شهًرا وال يتوقع تحقيقه  ١٢المشتق الضمني أكثر من  

 أخرى. أو مطلوبات 
 

 عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها بسبب إخفاق المدين  

 .حقاقها وفقا لشروط أداة الدين المحدد في سداد المدفوعات عند است
  



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٢١ - 
 

وفي حالة عدم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة   لها،تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئيًا بالقيمة العادلة  
 :والتي ال تنتج عن تحويل أصل مالي ، يتم قياسها الحقاً   الخسارةأو   الربح

 )؛ و٩بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (  •
ياسات تحصيل المبلغ المعترف به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبلغ األرباح أو الخسائر المتراكم المعترف به وفقًا لس •

 اإليرادات للبنك، أيهما أكبر.
 

  ة کمخصصات في قائمة المرکز المالي الموحد  الخسارةأو    الربحتُعرض عقود الضمان المالي غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  
 ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.

 

 . الخسارةأو   الربحل قائمة لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خال
 

 التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
أو   الربحوإذا لم تحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة  العادلة،تقاس االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئياً بقيمتها 

 :، فإنها تُقاس الحقاً   الخسارة
 ) ؛ و٩بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (  •
تحصيل المبلغ المعترف به مبدئيًا ، مطروحاً منه ، عندما يكون ذلك مناسبًا ، مبلغ األرباح أو الخسائر المتراكم المعترف به وفقًا لسياسات   •

 أيهما أعلى.اإليرادات للبنك ، 
 

كمخصصات   الخسارةأو    الربحبتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة    االلتزاماتتُعرض  
 .ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى  ةفي قائمة المركز المالي الموحد 

 

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

 المشتقات المالية

 مشتقات مالية للمتاجرة
الفائدة   عقود  اآلجلة،  األجنبية  العمالت  عقود  (مثل  المتاجرة  ألغراض  بها  المحتفظ  المالية  األدوات  لمشتقات  العادلة  القيمة  إثبات  يتم 

وتحدد القيمة العادلة وفقاً ألسعار    الموحدة المستقبلية، عقود المقايضة، حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) في قائمة المركز المالي  
 الموحدة.   الخسارةأو    الربحوق السائدة، وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة  الس

 

 محاسبة التحوط 
أو   العادلة  القيمة  تحوطات  في  الفائدة  سعر  ومخاطر  األجنبية  العمالت  بمخاطر  يتعلق  فيما  تحوط  كأدوات  المشتقات  بعض  البنك  يُحدد 
تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر 

التزامات البنك كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق البنك محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تحوطات محفظة مخاطر الصرف األجنبي على  
اإلعفاء لمواصلة استخدام قواعد محاسبة التحوط بإستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم    يستخدم البنكسعر الفائدة. باإلضافة لذلك ، ال  

 .)٩حاسبة التحوط لمعيار التقارير المالية الدولي رقم (، أي أن البنك يطبق قواعد م )٣٩(
 

باإلضافة إلى أهداف إدارة المخاطر وإستراتيجيتها للقيام   له،يوثق البنك العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط    التحوط،عند بداية عالقة  
يوثق البنك ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص    مستمر،عند بداية التحوط وعلى أساس    ذلك،بمعامالت تحوط متنوعة. عالوة على  

للخطر المتحوط له ، والتي تلبي عندها جميع عالقات    التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له التي يمكن أن تعزى
 :التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية

 

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

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

التحوط  • لعالقة  التحوط  التي   نسبة  التحوط  أداة  وكمية  فعلياً  له  بالتحوط  البنك  يقوم  والتي  له  المتحوط  البند  كمية  عن  الناتجة  نفسها  هي 
 .يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له

 

ل هذه الحاالت ، قد يتم تطبيق يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. في مث
. على سبيل المثال ، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد جزًءا من    اإليقاف على جزء فقط من عالقة التحوط

 .عالقة التحوط ، وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال لحجم بند التحوط الذي لم يعد جزًءا من عالقة التحوط
 

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولکن ما زال هدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط هذه  
 .هو ذات الشيء ، فإن المجموعة تعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) بحيث تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى
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القات التحوط ، يحدد البنك القيمة الحقيقية للخيارات فقط. وفي هذه الحالة ، يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون القيمة الزمنية في بعض ع
ية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ، على مدى فترة التحوط ، إلى الحد الذي يتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملك

عندما ال يؤدي البند المتحوط له إلى اإلعتراف بالبنود غير المالية. ال تتضمن سياسة البنك إلدارة  الموحدة    رة أو الخسا  الربحة  إلى قائم
 . المخاطر تحوطات البنود التي تؤدي إلى االعتراف بالبنود غير المالية ، وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط

مما يعني أنه تُطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار   الزمنية،إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفترة  
  على أساس رشيد (على سبيل المثال ، وفقاً لطريقة القسط الموحدة    رةأو الخسا  الربحالمتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى قائمة  

 .   الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط
 

في بعض عالقات التحوط ، يستبعد البنك من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق على أساس العمالت ألدوات التحوط عبر  
معالجة العنصر اآلجل للعقد اآلجل العمالت . في هذه الحالة ، تُطبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة الزمنية للخيارات. وتعتبر  

والعنصر على أساس العملة أمراً اختيارياً ويطبق الخيار على أساس كل تحوط على حدى ، بخالف معالجة القيمة الزمنية للخيارات التي 
عبر الفائدة  أسعار  مقايضات  مثل  األجنبية  العمالت  والمشتقات اآلجلة أو  عالقات التحوط  وبخصوص  عندما    تعتبر إلزامية.  العمالت، 

 يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ، فإن البنك يعترف عموماً بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
 

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

 ات بالقيمة العادلةالتحوط
فيما عدا عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق   الربح او الخسارة الموحدةيُعترف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في قائمة  

عالقات    بنكحدد الييُعترف به في الدخل الشامل اآلخر. لم    الحالة،محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه  الالملكية  
  اآلخر.تحوط القيمة العادلة عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 

غيير في القيمة العادلة الذي يمكن أن يعزى إلی المخاطر المتحوط  تللبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة بالتُعدل القيمة الدفترية  
. وبخصوص أدوات الدين التي تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الربح او الخسارة الموحدةجراء قيد مقابل في قائمة  إلها و
ولكن يُدرج جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة على البند المتحوط له   العادلة،لقيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة ، ال تُعدل ا اآلخر

عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق  بدالً من الدخل الشامل اآلخر.    الربح او الخسارة الموحدةالمرتبط بالخطر المتحوط له في قائمة  
 .لمطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر تبقى أرباح / خسائر التحوط في اآلخر،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ملكية محددة

 

 .فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند المتحوط له ،الربح او الخسارة الموحدةقائمة عندما يُعترف بمكاسب / خسائر التحوط في 
ن  ال يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ، إ 

تها ، ويحتسب االستبعاد لألثر المستقبلي. كما يتم  وجدت). يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارس
المقاسة   إطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفترية للبنود المتحوط لها والتي تُستخدم  بشأنها طريقة معدل الفائدة الفعال (أي أدوات الدين

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المخاطر المتحوط لها في  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الناتج عن  
ً بدء   من تاريخ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط.  ا

 
 تحوطات التدفق النقدي

يُستدرك الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة والتي تحدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات  
ة  النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ، وهو مكون منفصل في الدخل الشامل اآلخر ، محصوًرا بالتغير التراكمي في القيمة العادل

 .الخسارة الموحدةأو   الربحللبند المتحوط له من بداية التحوط مطروًحا منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى قائمة  
 

في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق المساهمين في  يعاد تصنيف المبالغ المعتر في   قائمة الربح أو الخسارة الموحدةف بها سابقاً 
حدوث    يعد البنك يتوقعالفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو الخسارة ، في نفس سطر البند المتحوط له المستدرك.  إذا لم  

 .الخسارة الموحدةأو  الربحلغ فوراً إلی قائمة المعاملة ، فإنه يعاد تصنيف هذا المب
 

يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن  
ا ، أو عندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط  وجدت). ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارسته

اآلخر   الشامل  الدخل  في  بها  معترف  خسائر   / أرباح  أي  تيبقى   مستقبلي.  بأثر  التوقف  ويُحتسب   ، كبيرة  بدرجة  محتمًال  أمراً  محددة  
نهاية في الربح أو الخسارة. ومراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها عند تسجيل المعاملة المتوقعة في ال

عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع ، فإنه يعاد تصنيف األرباح / الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين ويعترف بها  
 .الموحدة الخسارةأو   الربحمباشرة في قائمة 
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 تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
صافي   تحوطات  / تُعالج  أرباح  بأي  ويعترف  النقدية.  التدفقات  لتحوطات  مشابه  نحو  على  محاسبياً  األجنبية  العمليات  في  االستثمارات 

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

أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى يُعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن  
 .بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف  العمالت األجنبية العائدة للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله الربح او الخسارة الموحدة

 
 التقــاص

ــافي في ـقائـمة المركز الـمالييتم اجراء تـقاص بين الموجودات   فقط عـندـما تتوفر   الموـحدة  الـمالـية والمطلوـبات الـمالـية واظـهار المبلغ الصــ
 الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
 حسابات مداره لصالح العمالء

التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك. يتم إظهار رســوم وعموالت إدارة تلك الحســابات في تمثل الحســابات 
، يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح العمالء عن رأس  الخسارة الموحدةأو  الربحقائمة  
 مالها.

 
 القيمة العادلة

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

تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أوالمطلوبات، يأخذ البنك بعين االعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات    أسلوب تقييم أخر. وعند 
شأن أو المطلوبات ما إذا كان يتعين على المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة ب

فصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك األسس، وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات أغراض القياس و/أو اإل
 ). ٣٦القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (

 

) بناًء على مدى وضوح ٣) أو (٢) أو (١اض إعداد التقاريـر المالية، إلى المستوى (إضافة إلى ذلك، تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألغر
 المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

 

األسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق  وهي المدخالت المستنبطة من             )١(مدخالت المستوى  
 نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛

في المستوى    )٢(مدخالت المستوى  المدرجة المستخدمة  البيانات عدا عن األسعار  من  المدخالت المستنبطة  والمالحظة    ١وهي 
 ، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ وللموجودات أو المطلوبات

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

 المخصصات
تسديد  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن احداث سابقة وان  

 االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه. 
 

 ينمنافع الموظف
 منافع الموظف قصيرة األجل

اإللتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه عندما   إثباتيتم  .  يتم اثبات منافع الموظف قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات العالقة
 .إلتزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير اإللتزام بصورة موثوقة البنك يكون على 

 منافع الموظف األخرى طويلة األجل
فيما يتعلق بمنافع الموظف هي مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين نظير خدماتهم في الفترات الحالية   البنكصافي إلتزامات  

في الفترة التي نشأت    الموحدة  الربح أو الخسارة  قائمةإعادة القياس في    إثباتيتم  .  يتم خصم تلك المنافع لتحديد قيمتها الحالية.  والسابقة
 . فيها

 

 لضريبة الدخ
 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

، وتختلف االرباح الخاـضعة للـضريبة عن االرباح المعلنة   تحـسب مـصاريف الـضرائب المـستحقة على أـساس االرباح الخاـضعة للـضريبة
للضــريبة او مصــاريف غير قابلة للتنزيل في الســنة المالية  في القوائم المالية الموحدة الن االرباح المعلنة تشــمل ايرادات غير خاضــعة  

 وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
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 تي يعمل فيها البنك.تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات في البلدان ال
 

إن الـضرائب المؤجلة هي الـضرائب المتوقع دفعها او اـستردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات في  
اـسها طريقة االلتزام  يتم احتـساب الضـرائب المؤجلة باـستخدام    ،القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتـساب الربح الضـريبي على اـس

ــوية االلتزام الضــريبي او تحقيق  بقائمة المركز المالي وتحتســب الضــرائب المؤجلة وفقاً للنســب الضــريبية التي يتوقع تطبيقها عند تس
 الموجودات الضريبية المؤجلة.

 

حالة توقع عدم امكانية االســتفادة  يتم مراجعة رصــيد الموجودات الضــريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضــها في  
 من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

 
 الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة

قائمة المركز المالي الموحدة ـضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك    في للبنكتظهر الموجودات التي آلت ملكيتها 
ـــكل    في تقييمـهاويـعاد    أـقل،أو القيـمة الـعادـلة أيهـما   ويتم قـيد أي ـتدني في قيمتـها    إفرادي،ـتاريخ القوائم الـمالـية الموـحدة ـبالقيـمة الـعادـلة بشــ

يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسـارة الموحدة   كإيراد.وال يتم تسـجيل الزيادة    كخسـارة في قائمة الربح أو الخسـارة الموحدة
 سابقاً.إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله 

 

احتسـاب مخصـص تدريجي لقاء العقارات المسـتملكة لقاء ديون والتي مضـى على اسـتمالكها فترة تزيد   ٢٠١٥تم اعتباراً من بداية العام 
شــباط   ١٤تاريخ    ١٠/١/٢٥١٠ورقم    ٢٠١٤آذار   ٢٧تاريخ  ١٥/١/٤٠٧٦ســنوات اســتناداً لتعميم البنك المركزي األردني رقم    ٤عن 

تعاميم الحقة فيما يخص تاجيل احتســـاب المخصـــص والتي كان اخرها تعميم رقم  كزي األردني قد أصـــدر  علماً بأن البنك المر.  ٢٠١٧
ــات المطلوبة اعتباراً من العام   ٢٠٢١ايلول   ١٢بتاريخ  ١٠/٣/١٣٢٤٦ ــصـ ــتكمال اقتطاع المخصـ من   ٪٥بواقع   ٢٠٢٢بحيث يتم اسـ

 .٢٠٣٠من القيمة الدفترية لتلك العقارات مع نهاية العام  ٪٥٠ة البالغة  قيمتها الدفترية سنوياَ وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوب
 

 الموجودات المالية المرهونة
وهي تلك الموجودات المالية المرهونة لصــالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالتصــرف فيها (بيع او اعادة رهن) يســتمر 

 بعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه االصلي.تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المت
 

 عقود إعادة الشراء أو البيع
يســــتمر االعتراف في القوائم المالية الموحدة بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شــــرائها في تاريخ مســــتقبلي، وذلك  

ــيطرة البنك على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع  ــتمرار سـ ــات  السـ ــياسـ ــتمر تقييمها وفقاً للسـ تؤول للبنك حال حدوثها، ويسـ
ــتري بالتصــرف بهذه الموجودات (بيع او اعادة رهن) فيجب اعادة تصــنيفها ضــمن   ــبية المتبعة، (هذا وفي حال وجود حق للمش المحاس

ــمن المطلوب ــتلمة لهذه العقود ضــ ــة، ويتم الموجودات الـمالـية المرهونة) تدرج المـبالغ المـقابـلة للمبالغ المســ ات في بند األموال المقترضــ
 االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

وائم المالية الموحدة، وذلك  أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في الق
ــيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه   ،  لعدم توفر الســ

جة الفرق بين ، ويتم معال  العقود ضـمن الودائع لدى البنوك والمؤسـسـات المصـرفية األخرى أو ضـمن التسـهيالت اإلئتمانية حسـب الحال
 سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 الممتلكات والمعدات

ــتثناء ــتهالك الممتلكات والمعدات (باسـ ــتهالك المتراكم واي تدني في قيمتها، ويتم اسـ   تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االسـ
 األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:

 
٪  

 مباني ١٥ – ٢ 
١٥ - ٩  وأثاث  معدات وأجهزة 

 وسائط نقل ١٥
 أجهزة الحاسب اآللي ١٥
 تحسينات وديكورات ١٥
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ــافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن   ــترداده من أي من الممتلكات والمعدات عن ص عندما يقل المبلغ الممكن اس
 .الربح او الخسارة الموحدةاستردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة 

 

فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة ســابقاً يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام،  
 يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

 

 .يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها
 

من  اعتبارطريق تطبيق التغير في المؤشـرات العامة لالسـعار   ذات التضـخم المرتفع عن اإلقتصـادياتيتم إعادة عرض الموجودات في  
 .عرضها  هذه الموجودات إلى المبالغ المعاد  إستهالكتاريخ فترة التقرير الحالية. يستند احتساب تاريخ الشراء وحتى 

 
 الملموسةالموجودات غير 

 الشهـــــرة
قيمة يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة الحليفة او التابعة عن حصة البنك في ال

ف تابعة  شركات  في  االستثمار  عن  الناتجة  الشهرة  تسجيل  يتم   ، االمتالك  بتاريخ  الشركة  تلك  موجودات  لصافي  منفصل العادلة  بند  ي 
كموجودات غير ملموسة، أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحليفة ويتم  

 الحقاً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار. 
 

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

ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة الشهرة    الموحدة  يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ اعداد القوائم المالية
المسجلة في    قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة

 الموحدة.  الخسارةأو   الربحالدفاتر لوحدة / وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة 
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى 
الموجودات غير  الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها، أما  

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

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة، ويتم اطفاء الموجودات غير  
أما الموجودات غير الملموسة  ة،الموحد  الخسارةأو    الربحهذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة  الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل  

ة  التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائم
 الموحدة.  الخسارةأو   الربح

 

 الموحدة في نفس الفترة.  الخسارةأو  الربحال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة 
القوائم   تاريخ  في  الملموسة  قيمة الموجودات غير  تدني  مؤشرات على  أية  كذلكيتم مراجعة  الموحدة،  العمر   المالية  تقدير  يتم مراجعة 

 موجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.الزمني لتلك ال
 

 برامج الحاسـوب
 سنوياً . ٪٢٠ - ٪١٥تظهر برامج الحاسوب بالتكلفة عند الشراء ، ويتم اطفاء قيمتها بنسبة 

 
 الموجودات غير المالية:التدني في  

لتحديد فيما إذا كان  ما عدا الموجودات الضريبية المؤجلة  في نهاية كل سنة مالية    غير المالية للبنك موجودات  ليتم مراجعة القيمة المدرجة ل
 هناك مؤشر حول التدني، وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات. 

 دات، يتم تسجيل خسارة التدني في تلك الموجودات.  في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجو
 أو قيمة استخدامه أيهما أكبر.  –مطروحا منها تكاليف البيع  –المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل  

 ة. الربح أو الخسارة الموحد  قائمةيتم تسجيل كافة خسائر التدني في 
الشهرة. بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس خسارة التدني في القيمة فقط اذا كانت القيمة الدفترية ال يتم عكس خسارة التدني في قيمة  

 ة.للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل االستهالك او االطفاء اذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني في القيم 
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 العمالت االجنبية
رض  ملة الع وع  للبنك،يُعبر عن النتائج والوضع المالي لكل شركة من المجموعة بوحدة العملة الوظيفية    الموحدة،لغرض القوائم المالية  
 .للقوائم المالية الموحدة

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

ك  االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها . تُسجل المعامالت بعمالت غير عملتها الوظيفية للبنك وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ تل 
الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف   ، يعاد تحويل الموحدة  المعامالت. وفي تاريخ قائمة المركز المالي

دة  السائدة في ذلك التاريخ. كما تحول البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائ
 .د غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبيةفي تاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم اعادة تصنيف تحويل البنو

 

 :الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء  الخسارةأو   الربحتُسجل فروقات الصرف في قائمة 
 فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.  •
عمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من / الى عملية أجنبية التي من غير المخطط تسويتها أو من غير فروقات أسعار صرف ال •

ا  المحتمل تسويتها في المستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات جزًءا من صافي االستثمار في العملية األجنبية) ، والتي يُعترف به 
عند البيع أو التصرف الموحدة    الخسارة أو    الربحويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة    ةل اآلخر الموحدمبدئياً في حساب الدخل الشام
 .الجزئي بصافي االستثمار

 

يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ    الموحدة،ومن أجل عرض القوائم المالية  
 الفترة، ما لم تتغير أسعار الصرف تغيراً كبيراً خالل تلك    للفترة،قائمة المركز المالي. كما تحول االيرادات وفقًا لمتوسط أسعار الصرف  

إن وجدت، في قائمة الدخل الشامل    الناشئة،ريخ المعامالت. كما تُستدرك فروقات التحويل  وفي هذه الحالة تُستخدم أسعار الصرف في تا
 .وتجمع في بند منفصل لحقوق الملكية ةاآلخر الموحد

 
أو الناتج من فقدان السيطرة على شركة تابعة ضمن   أجنبية،عمليات أجنبية (أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات    استبعاد عند  

أجنبية أو االستبعاد الجزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع اجنبي تصبح فيها الحصة المحتفظ بها أصًال   عمليات
فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية المتراكمة في البند المنفصل تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك   )،ماليًا

 الموحدة.  الخسارةأو  الربحنك إلى قائمة العملية العائدة لمالكي الب
الشركة   لذلك،باإلضافة   على  للسيطرة  البنك  فقدان  عنها  ينتج  ال  أجنبية  عمليات  تتضمن  تابعة  شركة  من  الجزئي  بالتخلص  يتعلق  فيما 

أو    الربحترف بها في قائمة  الدخل الشامل بنسبة التي تم استبعادها وال يع صافي التابعة، تعاد حصتها من فروقات الصرف المتراكمة إلى
الموحدة. أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية األخرى (مثل التصفيات الجزئية للشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة التي   الخسارة

أو    الربح  فإنه يعاد تصنيف الحصة من فروقات الصرف المتراكمة إلى قائمة   )،ال تؤدي إلى فقدان البنك لتأثير مهم أو سيطرة مشتركة
 .ة الموحد الخسارة

 
 عقود االيجار
 البنك كمستأجر

كامل قيمة العقد على مكونات    يقوم البنك بتوزيعفي تاريخ توقيع العقد، أو في تاريخ اعادة تقييم العقد الذي يحتوي على عناصر اإليجار،  
قد قرر فيما يتعلق بعقود االيجار التي تتضمن أرض ومبنى بان تعامل مكونات العقد   البنكالعقد بطريقة نسبية تتماشى مع القيمة. علماً بان  

 كبند واحد. 
 

م قياس حق االستخدام عند االعتراف األولي  استخدام األصل وااللتزامات الخاصة بعقد اإليجار عند بداية عقد اإليجار. يت  البنك بحقعترف  ي
الى اي  بالتكلفة، التي تتضمن القيمة األولية إللتزام عقد االيجار معدلة لدفعات االيجار التي تمت في تاريخ بداية العقد أو قبله، باإلضافة  

اعادة األصل الى وضعه قبل العقد، مطروحاً منها أثر أية حوافز   وأوتكاليف مباشرة أولية تحققت وأية تكاليف متوقعة تتعلق بإزالة األصل  
 إيجار قد تم إستالمها.

 

ار  يتم الحقاً استهالك حق استخدام األصل بإستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية العقد بإعتبار العمر االنتاجي إما مدة عقد اإليج
هما أقل. يتم تقدير العمر االنتاجي لألصل المستأجر بنفس اسس تقدير العمر االنتاجي  أوالمتبقي من العمر االنتاجي لألصل المستأجر إي
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للممتلكات والمعدات. كما يتم تخفيض قيمة الحق في استخدام األصل بشكل دوري لعكس قيمة التدني (ان وجدت) ويتم تعديلها لعكس أثر 
 التعديالت على بند اإللتزامات المرتبطة بعقود اإليجار. 

تاريخ عقد اإليجار  يتم   في  مدفوعة  لدفعات اإليجار غير  الحالية  بالقيمة  عند االعتراف األولي  اإللتزامات المرتبطة بعقد اإليجار  قياس 
لم يكن باإلمكان تحديده فيتم إستخدام معدل االقتراض المستخدم من    وإذامخصوماً بإستخدام معدل الفائدة المحدد ضمنياً في عقد اإليجار،  

 . البنكالمستخدم من قبل  االقتراض. وعادةً يتم استخدام معدل كالبنقبل 
قروضه من مختلف  البنكحدد  ي شروط اإليجار   خارجية وإجراء بعض التعديالت لتعكسال   المصادر   معدل االقتراض من خالل تحليل 

 الموجودات المؤجرة.  ونوع
 

 تزامات المتعلقة بعقد اإليجار ما يلي:  تشمل دفعات اإليجار المأخوذة بعين االعتبار لغايات احتساب اإلل
 الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوهرية،   -

بعين اإلعتبار هذا المؤشر أو النسبة ف    - ي  الدفعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي يتم قياسها عند اإلعتراف المبدئي أخذاً 
 تاريخ عقد اإليجار، 

 المتوقع دفعها يموجب بند ضمان القيمة المتبقية؛ والمبالغ   -

      سعر خيار الشراء عندما تكون البنك على ثقة انها ستقوم بتنفيذ بند خيار الشراء، دفعات اإليجار عندما يتواجد بند تجديد اختياري ولدى    -
 ا لم تكن البنك على ثقة انها لن تقوم باإلنهاء المبكر. البنك النية بتجديد عقد اإليجار، والغرامات المتعلقة باإلنهاء المبكر للعقد م

 

على التكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعال. ويتم إعادة قياس اإللتزاما ت عندما يتم قياس االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار بناءاً 
مؤشر أو نسبة معينة، وعندما يكون هنالك تغير في تقديرات اإلدارة فيما يكون هنالك تغيير على دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في  

اإلنهاء    يتعلق بالقيمة الواجبة الدفع تحت بند ضمان القيمة المتبقية، أو عندما تتغير خطة البنك فيما يتعلق بممارسة خيار الشراء، التجديد او
 للعقد

بهذه الطريقة، يتم تسجيل أثر التعديالت على بند الحق في استخدام األصل او في يتم  عندما يتم قياس اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار  
 اذا ما كانت القيمة الدفترية للحق في استخدام األصل قد تم اطفاؤها بالكامل. الموحدة الربح أو الخسارة في قائمةتسجيلها 

ويتم عرض اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار ضمن اإللتزامات   بعرض حق إستخدام الموجودات ضمن بند الممتلكات والمعدات  البنكقوم  ي
 . ةالمركز المالي الموحد  قائمةاالخرى (األموال المقترضة) في 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة:
والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل للبنود التي لها فترة إيجار اختار البنك عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام  

شهراً أو أقل وإيجارات منخفضة القيمة. حيث يعترف البنك بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصاريف تشغيلية على أساس   ١٢لمدة  
 .القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

 

 البنك كمؤجر 
 حدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ي  فإنه ك كمؤجر،البن كون يعندما 

 

تقييم شامل لبيان ما إذا كان عقد اإليجار ينقل إلى حد كبير جميع المخاطر والمنافع المرتبطة   إيجار، يقوم البنك بإجراءلتصنيف كل عقد  
فهو عقد إيجار تشغيلي. كجزء من    كذلك،فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويلي؛ إذا لم يكن    الحال،بملكية هذا األصل. إذا كان هذا هو  

 لألصل. االقتصاديلجزء األكبر من العمر  ارات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو في عين االعتبار مؤشالبنك أخذ ي التقييم،هذا 
 

  . يقوم البنك االستثمار في عقد اإليجار  صافيعلى    ٩في المعيار الدولي للتقارير المالية  والتدني    االعترافطبق البنك متطلبات إلغاء  ي
 متوقعة التي تم استخدامها في احتساب مبلغ االستثمار اإلجمالي في اإليجار.بإجراء مراجعة دورية للقيمة المتبقية غير المضمونة ال

 

كان أو يحتوي على عقد إيجار بناًء على تقييم ما    ما إذا كان الترتيبالبنك  حدد  ي،  ٢٠١٩  كانون الثاني  ١عقود المبرمة قبل  فيما يتعلق بال
 إذا كان: 

 موجودات محددة ؛يعتمد تنفيذ الترتيب على استخدام أصل محدد أو   -
 كان الترتيب قد نقل حق استخدام األصل.  -

 

 البنك كمستأجر
 ) "اإليجارات". ٣٧لم يكن هنالك أي عقود تأجير تمويلي لدى البنك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي (
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- ٢٨ - 
 

.  بنكللالموحدة   المركز المالي  قائمة  كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم االعتراف بها في  كموجودات أخرىتم تصنيف الموجودات المحتفظ بها  
على أساس القسط الثابت على مدى فترة الموحدة الربح أو الخسارة  قائمة في تم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود إيجار تشغيلية
 يتجزأ من إجمالي نفقات التأجير، على مدى مدة عقد اإليجار. عقد اإليجار. وكانت حوافز اإليجار المعترف بها كجزء ال 

 
 البنك كمؤجر 

 حدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. ي  فإنه البنك كمؤجر،كون يعندما 
ينقل الى حد كبير المخاطر والمنفعة من استخدام األصل بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار    البنك  قام  إيجار،لتصنيف كل عقد  

ً   ،عقد اإليجار عقدًا تمويليًافيكون    الحال،كان هذا هو    اذا هذا  الى المستأجر.  التقييم، في هذا    . كجزء من وما غير ذلك اعتبر ايجاراً تشغيليا
 عمر األصل اإلنتاجي. جزء كبير من  يمثل بعض المؤشرات مثل ما إذا كان عقد اإليجار عين االعتبار فيالبنك  اخذ 

 
 النقد وما في حكمه

البنوك  لدى  واألرصدة  مركزية  بنوك  لدى  واألرصدة  النقد  وتتضمن:  أشهر،  ثالثة  مدة  خالل  تستحق  التي  النقدية  واألرصدة  النقد  هو 
 .أشهر واألرصدة المقيدة السحب مدة ثالثةوالمؤسسات المصرفية، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل 

 
 الربح للسهم 

احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية. ويحتسب الربح للسهم األساسي بقسمة الربح أو الخسارة للسنة  يتم  
العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة. ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو الخسارة  

مساهمي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح جميع األسهم العادية للسنة العائدة ل
 المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.

 
 : ذات التضخم المرتفع اإلقتصادياتالتقرير المالي في 

ذات التضخم المرتفع بوحدة القياس الجارية    عملة اإلقتصادياتالرئيسية هي    عملتهاالتي تكون    للشركة التابعةالمالية    القوائميتم تعديل  
المحددة في بداية الفترة مباشرة في حقوق الملكية كتعديل   بالتعديالت  اإلعترافللتطبيق، يتم    األولىفي الفترة  القوائم المالية .  بنهاية فترة  

، التي تتعلق بمكونات حقوق    السابقة  الفترة  تعديالت، يتم المحاسبة عن  الالحقة  . وفي الفترات ادورةاإلفتتاحية لألرباح الما  األرصدةعلى  
المركز  قائمةفي نهاية الفترة يتم إعادة عرض بنود اآلخر. ، في الدخل الشامل  األرصدة اإلفتتاحية الناتجة عن ترجمة  اتوالفروق الملكية

باستخدام مؤشر أسعار   اً األستهالكجارية مثل البنود غير النقدية المدرجة بالتكلفة أو التكلفة ناقص  المالي التي لم يعبر عنها بوحدة قياس
التاريخية    التكلفةعلى    لألسعارالمعاد عرضها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في المؤشر العام    اً اإلستهالكعام. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقص

بخسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة، إذا    اإلعتراف. يتم االقوائم الماليةإلى نهاية فترة    الشراءالمتراكم من تاريخ    اإلستهالكو
بداية الفترة  لإلسترداد.  يمته المقدرة القابلة  تجاوز المبلغ المعاد عرضه لبند غير نقدي ق للتطبيق، يتم إعادة عرض مكونات   األولىفي 

األرباح  باستخدام مؤشر أسعار عام من تواريخ المساهمة بالمكونات أو نشوئها. يتم اشتقاق مبالغ    األرباح المدورةما عدا    الملكية  حقوق
نهاية الفترة األولى وفي الفترات الالحقة ،   معاد عرضها في بيان المركز المالي. فيال  األخرىالمعاد عرضها من كافة المبالغ    المدورة

، إذا كان هذا    من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة في هذه المكونات  لألسعاربتطبيق مؤشر عام  يعاد عرض جميع مكونات حقوق الملكية  
العام من التواريخ    األسعاري بيان الربح أو الخسارة بتطبيق التغير في مؤشر  يتم إعادة عرض جميع البنود المعترف بها ف  الحقاً.التاريخ  
أو الخسائر الناتجة من صافي المركز النقدي في الربح   كما يتم اإلعتراف باألرباح   .أو تكبد بنود المصاريف  اإليراداتلتحقق بنود    األولية

 القوائم المالية . في نهاية فترة  لألسعارقدية باستخدام المؤشر العام يتم إدراج جميع البنود في بيان التدفقات الن  .أو الخسارة
 

) في القوائم المالية الموحدة فقط ، فلم يتم إعادة عرض بعض بنود حقوق ٢٩نظراً لقيام البنك بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
المالية الموحدة أو كونها بنود ناشئة بموجب القوانين    القوائمفها عند إعداد  الملكية في الشركة التابعة كونها من ضمن البنود الني يتم حذ 

 السارية في الجمهورية العربية السورية .
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 بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى   - ٧
 : ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 ون االولـــــــــــــــــــــــــــكان ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينـــــــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــــار 
 نقد في الخزينة ٨١٫٧٧٦٫٦٣٢  ٦٦٫٥٢١٫٠٣٣

 :بنوك مركزية أرصدة لدى     
 حسابات جارية وتحت الطلب  - ١٠٨٫٧٢٥٫٤١٧  ٧٨٫٢٥١٫١٩٣
  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  - ٩٧٫٨٦٧٫٧٦٠  ١١٢٫٩١٠٫٩٠٦

 شهادات إيداع  - -  ٢٨٢٫٠٠٠
 متطلبات االحتياطي النقدي  - ٩٣٫٧٨٣٫٣١٤  ٩١٫٦٦٣٫٣٤٥

٣٨٢٫١٥٣٫١٢٣  ٣٤٩٫٦٢٨٫٤٧٧  
 الخسائر االئتمانية المتوقعة ينزل: )١١٧٫٦٦٣(  )٩٠٫٤٨٨(

٣٨٢٫٠٣٥٫٤٦٠  ٣٤٩٫٥٣٧٫٩٨٩  
 

ــدين   ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤(  ٢٠٢١كانون األول   ٣١كما في  دينار   ٣٠٠٫٣٧٦٫٤٩١ ةالمركزي  البنوكبلغت األرصدة لدى  - ــ ــ  ٣١كما في  ار  ــ
 حسب النحو اآلتي: االئتمانية)، هذا وتوزعت األرصدة وفقا للمراحل  ٢٠٢٠كانون األول  

 

 
 

٢٠٢١كانون األول   ٣١كما في   
كانون  ٣١كما في  

٢٠٢٠األول   
 
 البند

 المرحلة  
 األولى 

 
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
  

 اإلجمالي
  

 اإلجمالي 
 ٣١٢٫٢٢٩٫٠٨٠  ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤ - - ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤ رصيد بداية السنة 

 ٥٠٫٥٧٦٫٩٧٠  ٦٦٫٧٦٧٫٢٣٣ - - ٦٦٫٧٦٧٫٢٣٣ األرصدة الجديدة خالل السنة 
)٤٣٫٣١١٫٩٦٢( - - )٤٣٫٣١١٫٩٦٢( األرصدة المسددة    )٧٩٫٦٩٨٫٦٠٦(  

 ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤  ٣٠٦٫٥٦٢٫٧١٥ - - ٣٠٦٫٥٦٢٫٧١٥ 
       

 -  - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -  - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 -  - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
 -  ٤٫٣٦٥٫٤٤٣ - - ٤٫٣٦٥٫٤٤٣ التغيرات الناتجة عن تعديالت

)١٠٫٥٥١٫٦٦٧( نتيجة تغير أسعار الصرف تعديالت   - - )١٠٫٥٥١٫٦٦٧(   - 
 ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤  ٣٠٠٫٣٧٦٫٤٩١ - - ٣٠٠٫٣٧٦٫٤٩١ إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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 :كما يلي إجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك توزيع

 

 
 ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة: وفيما يلي  -

  
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في    

٢٠٢٠األول   
       المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

 
 البند 

 
مستوى 
 إفرادي

 
مستوى 
تجميعي 

مستوى  
 إفرادي

 
مستوى 
 تجميعي 

 
المرحلة 

 الثالثة 
 

 
 المجموع

  
 المجموع 

 ٢٥٦٫٦١٥  ٩٠٫٤٨٨ - - -  - ٩٠٫٤٨٨  السنة رصيد بداية 
خسارة التدني على األرصدة 

 الجديدة خالل السنة
 

٢١٫٩٦٦  ٢٨٫٨٥٦ - - -  - ٢٨٫٨٥٦ 
المسترد من خسارة التدني على  

 األرصدة المسددة 
 

- -  - - - -  )٥٤٫٥٠٣ (  
  ٢٢٤٫٠٧٨  ١١٩٫٣٤٤ - - -  - ١١٩٫٣٤٤ 

 -  - - - -  - -  ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -  - - - -  - -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية 
 -  - - - -  - -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
 -  ٦٫٥٣٩ - - -  - ٦٫٥٣٩  التغيرات الناتجة عن تعديالت

) ١٣٣٫٥٩٠(  (٨٫٢٢٠) - - -  - (٨٫٢٢٠)  تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف   
إجمالي الرصيد كما في نهاية  

 السنة
 

٩٠٫٤٨٨  ١١٧٫٦٦٣ - - -  - ١١٧٫٦٦٣ 
 
 
 

 ). ٢٠٢٠كانون االول    ٣١دينار كما في    ٩١٫٦٦٣٫٣٤٥(  ٢٠٢١كانون األول    ٣١دينـار كما فـي    ٩٣٫٧٨٣٫٣١٤بلغ االحتياطي النقدي   -
   ٢٫٢٧٥٫٩٠٦( ٢٠٢١كانـون االول  ٣١دينـار كمـا فـي  ٢٫٢٣٢٫٧٦٠بلغــت األرصــدة مقيــدة السحـب بإستثنـاء االحتياطـي النقــدي  -

 ).٢٠٢٠كانون االول   ٣١دينار كما في 
  ٢٠٢١  كانون األول  ٣١دينار تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في    ١٠٫٦٣٥٫٠٠٠تشمل الودائع آلجل وخاضعة إلشعار   -

 ). ٢٠٢٠كانـون االول  ٣١دينار كما في   ١٠٫٦٣٥٫٠٠٠(
البنك المركزي    األرصدة لدى) على  ٩للتقارير المالية رقم (  لم يتم احتساب مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي -

في   األول    ٣١األردني كما  األردني رقم    ٢٠٢٠و    ٢٠٢١كانون  البنك المركزي  لتعليمات  حزيران   ٦بتاريخ    ١٣/٢٠١٨وذلك وفقاً 
).٩فيما يخص تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ٢٠١٨

  
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 
       المرحلة الثانية   المرحلة األولى  

  لبند ا
 

  مستوى إفرادي 
مستوى  
  تجميعي 

مستوى  
  إفرادي

مستوى  
  تجميعي 

المرحلة  
  الثالثة 

 
  المجموع 

 
 المجموع  

فئات التصنيف االئتماني  
بناء على نظام البنك 

    الداخلي: 

  

  

 
 

 

   

  

٢٢٠٫٤٢٧٫٣٤٩  ٢١٠٫٣١٣٫٨٥٣  -  -  -  -  ٢١٠٫٣١٣٫٨٥٣  ١ 
٢  -  -  -  -  -  -  - 
٣  -  -  -  -  -  -  - 
٤  -  -  -  -  -  -  - 
٥  -  -  -  -  -  -  - 
٦٢٫٦٨٠٫٠٩٥  ٩٠٫٠٦٢٫٦٣٨  -  -  -  -  ٩٠٫٠٦٢٫٦٣٨  ٦ 
٧  -  -  -  -  -  -   - 
٨  -  -    -  -  -   - 
٩  -  -  -  -  -  -   - 
١٠  -  -  -  -  -  -   - 

 ٢٨٣٫١٠٧٫٤٤٤  ٣٠٠٫٣٧٦٫٤٩١  -  -  -  -  ٣٠٠٫٣٧٦٫٤٩١  المجموع 



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٨ - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

١٣٢٬٤٢٦٬٧٢٤١٧٢٬١٣٧٬٧٥٦١٣٢٬٤٢٦٬٧٢٤١٧٢٬١٣٧٬٧٥٦                      --حسابات جارية وتحت الطلب
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٬٥٨٠٬٦٥٠٣٬٥٨٨٬٤٨٠٣٬٥٨٠٬٦٥٠١٨٬٥٨٨٬٤٨٠-ودائع تستحق خالل فترة ٣ أشهر أو أقل 

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤١٧٥٬٧٢٦٬٢٣٦١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦
                (٣٬٩٠٦)             (٥٬١٩٤)             (٣٬٨٣٧)             (٥٬١٩٤)                  (٦٩)-ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-١٤٬٩٩٩٬٩٣١١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠١٧٥٬٧٢٢٬٣٩٩١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠١٩٠٬٧٢٢٬٣٣٠

توزع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك على النحو التالي:

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٠

البند
المرحلةمستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفرادي

المجموعالمجموع الثالثة
فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-------                         
١٢١٬٢٧٤٬٦٥٧        ٧٦٬٧٦٠٬٤٩٥----      ٢٧٦٬٧٦٠٬٤٩٥         
٦٠٬٣٦٦٬٨٩٦        ٢٩٬١٨٤٬٥٨٦----      ٣٢٩٬١٨٤٬٥٨٦           
٥٬٤٦٤٬٢٥٠        ٢٤٬٧٣٦٬٤٧٧----      ٤٢٤٬٧٣٦٬٤٧٧             
٦٩٬٩٦٧               ٩٧٬٢١٩----              ٥٩٧٬٢١٩                  
٣٬٤٤٨٬٣١٨          ٥٬١٢٨٬٤١٧----        ٦٥٬١٢٨٬٤١٧             
٧-------                         
١٠١٬٠٩٧               ٩٩٬٣١٥             ٩٩٬٣١٥----٨                
٩-------                         
١٬٠٥١                     ٨٦٥                  ٨٦٥----١٠                     

        ١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦     ١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤          ١٠٠٬١٨٠---   ١٣٥٬٩٠٧٬١٩٤المجموع

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٠

المجموعاإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
         ١٨٨٬٣٢٦٬٢٨٥      ١٠٢٬١٤٨١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦            -  -  -     ١٩٠٬٦٢٤٬٠٨٨رصيد بداية السنة

٧٠٬٣٧٥٬٩٢٠           ٤٣٬٩٣٢٬٧٣٧        ٣٣٩                    -  -  - ٤٣٬٩٣٢٬٣٩٨        األرصدة الجديدة خالل السنة
(٦٤٬٣٢٤٬٩٧٧)          (٩٥٬٩٦٤٬٨٠٨)       (١٬٧٨١)               -  -  - (٩٥٬٩٦٣٬٠٢٧)      األرصدة المسددة

١٩٤٬٣٧٧٬٢٢٨     ١٠٠٬٧٠٦١٣٨٬٦٩٤٬١٦٥            -  -  -    ١٣٨٬٥٩٣٬٤٥٩        
   -                             -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
   -                             -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
   -                             -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
٦٢٥                          -  -  -  -  -  - السنة

(١٬١٨٦٬٩٥٥)            (٥٨٦٬٥٦٨)             -  -  -  - (٥٨٦٬٥٦٨)            التغيرات الناتجة عن تعديالت
(٢٬٤٦٤٬٦٦٢)            (٢٬١٠٠٬٢٢٣)         (٥٢٦)                  -  -  - (٢٬٠٩٩٬٦٩٧)        تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦        ١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤     ١٠٠٬١٨٠           -  -  - ١٣٥٬٩٠٧٬١٩٤    إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٠

المجموعمستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
                     ٢٬٩٥٨                  ٣٬٩٠٦               ١٬٠٥١---                ٢٬٨٥٥رصيد بداية السنة

                        ٧٠٢                  ٢٬٩٦٤                  ٣٣٩---                ٢٬٦٢٥خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
(٢٨٢)                       (٦٨)                      ----                    (٦٨)المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

                 ٣٬٣٧٨                     ٦٬٨٠٢                                ١٬٣٩٠---٥٬٤١٢
   -                               -                         -----ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
   -                               -                         -----ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
   -                               -                         -----ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص -كما في نهاية السنة نتيجة تغيير 
                        ٦٧٨                      ------التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

١٬٥٨٩                     ٢٩٩                      ----                   ٢٩٩التغيرات الناتجة عن تعديالت
(١٬٧٣٩)                    (١٬٩٠٧)                                  (٥٢٦)---               (١٬٣٨١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
٣٬٩٠٦                     ٥٬١٩٤                  ٨٦٤                  ---٤٬٣٣٠                 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

 - فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

بنــــوك ومؤسســــاتبنـوك ومؤسســـات
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعمصرفيـــة خارجيــــةمصرفيــــة محليــــة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 - توزعت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتمانية على النحو اآلتي :

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

 - بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال يتقاضى البنك عليها فوائد ٦٠٫٠٨٥٫٩٠٨ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ (٥٠٬٤١٣٬٣٤٧ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠).

 - بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ٣٫٧٤٠٫٨٧٦ دينار كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢١ ( ٣٬٠٣٧٬٧٧٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠) .

-  ٣١ - 

اإلجماليالمرحلة الثالثة
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٩ - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

٢٨٢٬٠٠٠٥٦٤٬٠٠٠٢٨٢٬٠٠٠٥٦٤٬٠٠٠                        --إيداعات تستحق خالل فترة من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر
                         -                         -                         -                         -                        --إيداعات تستحق خالل فترة من ٦ أشهر الى ٩ أشهر

                         -٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠                         -                         -                        -٤٥٬٠٠٠٬٠٠٠إيداعات تستحق خالل فترة من ٩ أشهر الى سنة
٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠                         -                         -٤٤٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠إيداعات تستحق خالل فترة تزيد عن سنة

٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠٢٨٢٬٠٠٠٥٦٤٬٠٠٠٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠
             (٣٨٬٤٣٣)             (٣٢٬٥٢٣)                       (٥)                     (١٦)            (٣٨٬٤٢٨)            (٣٢٬٥٠٧)ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٨٨٬٩٦٧٬٤٩٣٨٨٬٩٦١٬٥٧٢٢٨١٬٩٨٤٥٦٣٬٩٩٥٨٩٬٢٤٩٬٤٧٧٨٩٬٥٢٥٬٥٦٧

توزع إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك على النحو التالي:
كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
المرحلة
المجموعالمجموع الثالثة

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
١-------
٢٨٢٬٠٠٠----            ٢٢٨٢٬٠٠٠             -
٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠       ٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠----      ٣٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠             
١٥٬٠٠٠٬٠٠٠       ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠----      ٤١٥٬٠٠٠٬٠٠٠             
٥-------
٥٦٤٬٠٠٠------٦                   
٧-------
٨-------
٩-------
١٠-------

٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠----٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠المجموع

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٠مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفرادي

           ٢٠٨٬٢٤٩٬٣١٤       ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠ -  -  -  -       ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠رصيد بداية السنة
                   ٥٦٤٬٠٠٠ -  -  -  -  -  - األرصدة الجديدة خالل السنة

(١٠٩٬٢٤٩٬٣١٤)           -  -  -  -  -  - األرصدة المسددة
       ٩٩٬٥٦٤٬٠٠٠             ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠        -  -  -  - ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠

 -                                 -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -                                 -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 -                                 -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)             -  -  -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 -                                 -  -  -  -  -  - األرصدة المعدومة
 -                                (٢٨٢٬٠٠٠)             -  -  -  - (٢٨٢٬٠٠٠)            تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠             ٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠        -  -  -  - ٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠       إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٠مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند

                   ١٢٥٬٥٤٩               ٣٨٬٤٣٣                         -                         -                         -                        -              ٣٨٬٤٣٣رصيد بداية السنة
                       ٦٬١٠٣- -                           -                           -                           -                           - خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
                  (١٠٦٬٩٩٥)                (٢٬٤٨٩) -                           -                           -                           -                          (٢٬٤٨٩)                المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

               ٢٤٬٦٥٧                     ٣٥٬٩٤٤                -                           -                           -                           -                          ٣٥٬٩٤٤
 -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                          ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                          ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 -                                 -                           -                           -                           -                           -                           -                          ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
١٣٬٧٧٦                      (٣٬٤١٩)                 -                           -                           -                           -                          (٣٬٤١٩)                التغيرات الناتجة عن تعديالت

 -                                (٢)                        -                           -                           -                           -                          (٢)                       تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
٣٨٬٤٣٣                     ٣٢٬٥٢٣                -                           -                           -                           -                          ٣٢٬٥٢٣               إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-  ٣٢  - 

اإلجمالي

المرحلة األولى

بنــــوك ومؤسســــاتبنـوك ومؤسســـات
المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعمصرفيـــة خارجيــــةمصرفيــــة محليــــة

المرحلة األولى

المرحلة األولىالمرحلة األولى

المرحلة األولىالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

 - ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى  البنوك والمؤسسات المصرفية كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢١ و ٢٠٢٠ .

 المرحلة
الثالثة

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

 - توزعت اإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتمانية على النحو اآلتي :

البند
 المرحلة
اإلجماليالثالثة

 - فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٣٣ - 

 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة   - ١٠
  : ن تفاصيل هذا البند هي كما يليإ 

 

تم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات غير المدرجة وفقاً لطريقة نسبة مساهمة البنك من صافي األصول باإلعتماد على  *    
 آخر قوائم مالية مدققة للشركة المستثمر بها. 

 

إلستالم موجودات  متمثلة في حق مشروط الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل قائمة **     يمثل هذا البند موجودات مالية 
) و تطبيقاً لإلتفاقية الموقعة بتاريخ  ٣٢بموجب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (من قبل البنك  تم اإلعتراف بها  مالية  
، هذا وقد تم ًء ال يتجزء منها و المتعلقة ببيع موجودات رأسمالية  و جزو التي تعتبر إمتداد لها    ٢٠١٨كانون األول    ٢٣

نتج   الذي  و  الموحدة  المالية  القوائم  بتاريخ  لها  العادلة  بالقيمة  الموجودات  هذه  تقييم  تقييم  أرباح  القيمةعنها  للعام   بنفس 
٢٠٢٠ . 

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل   - ١١
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :   

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار
 أسهم مدرجة في أسواق محلية نشطة ٥٫٠٧٢٫٤٧٨  ٤٫٥٨٧٫٦١٠
 أسهم غير مدرجة في أسواق محلية نشطة * ٢٫٦١٥٫١١٦  ٢٫٤٥٥٫٦٦٩
 أسهم مدرجة في أسواق خارجية نشطة ٧٫٦٩٧٫٨٢٦  ٥٫٤١١٫٧٨١
 أسهم غير مدرجة في أسواق خارجية نشطة * ٤٦٫٧٧٧٫٨٠٧  ٤٦٫٧٢٦٫٨٨٧
 مجموع أدوات الملكية  ٦٢٫١٦٣٫٢٢٧  ٥٩٫١٨١٫٩٤٧
 سندات   -  ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣
 مجموع أدوات الدين -  ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣
٦٢٫١٦٣٫٢٢٧  ٨٤٫٥٢٦٫٤١٠  

 
 
 

الشامل    - الدخل  قائمة  خالل  العادلة من  بالقيمة  المالية  على الموجودات  النقدية  األرباح  توزيعات  دينار   ٥٤٨٫٢٣٦بلغت 
 ) .٢٠٢٠كانون األول  ٣١دينار للسنة المنتهية في   ٥١٠٫٧٤١( ٢٠٢١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 
 

 لما يلي: تم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات غير المدرجة وفقاً  *    
  طريقة نسبة مساهمة البنك من صافي األصول باإلعتماد على آخر قوائم مالية مدققة للشركة المستثمر بها 
  ١٣للتقارير المالية رقم (وفقاً ألسلوب المضاعفات والتي تعتبر من طرق المستوى الثالث وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي ( 
  بإستخدام مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها 

 
 باإلستثمار في موجودات مالية غير مدرجة في أسواق خارجية نشطة نتج عنها أرباح  ٢٠٢٠خالل العام  قام البنك        -

 .دينار ٣٫٦٥٢٫٠١١لغ  ) بمب٩ي تماشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (عند اإلعتراف األول
  

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار
 أسهم مدرجة في أسواق محلية نشطة  ١٠٠٫٣٨٤  ٣٢٫٨٨٣
 أسهم غير مدرجة في أسواق محلية نشطة* ١٣٤٫٠٣٩  ١٢٤٫١٥٩

 بالقيمة العادلة ** موجودات مالية حق استالم  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٥٫٢٣٤٫٤٢٣  ١٥٫١٥٧٫٠٤٢  



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٣٤ - 
 

حســب فئات التصــنيف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشــامل  الضــمن دين  الأدوات  إجمالي    توزيع     - 
 للبنك: االئتماني الداخلي  

 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر خالل السنة كانت أدوات الدين ضمن الإن الحركة على  -
 النحو اآلتي: على 

  
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 
 اإلجمالي   اإلجمالي  المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية   المرحلة األولى  البند 
 ٢٥٫٩٠٩٫٩٨٨  ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣  - - ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣ بداية السنة  القيمة العادلة كما في 

 -          الجديدة خالل السنة  االستثمارات
) ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣(  خالل السنة  المستحقة االستثمارات   -  -  )٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣ (  - 

          ٢٥٫٩٠٩٫٩٨٨ 
 -  -  -  -  -  ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  -  -  -  -  تحويله إلى المرحلة الثانية ما تم 
 -  -  -  -  -  ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
) ٥٦٥٫٥٢٥(  -  -  -  -  التغيرات الناتجة عن تعديالت  

 ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣  -  -  -  -  إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
 

موجودات مالية بالقيمة أدوات الدين ضــمن المقابل  يلي ملخص الحركة على مخصــص الخســائر االئتمانية المتوقعة  وفيما -
 :العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 
 

 

 

السندات بالقيمة   لالستثمار فيألن القيمة الدفترية  ةالمركز المالي الموحد قائمةلم يتم إدراج مخصص الخسائر اإلئتمانية أعاله في *  
  .  قيمتها العادلة يمثل العادلة من خالل الدخل الشامل 

  
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 

  البند 
المرحلة األولى 

  إفرادي مستوى 
 لثانيةاالمرحلة 

  مستوى إفرادي 
المرحلة  

  الثالثة 
 

 المجموع 
  

 المجموع  
نيف االئتماني بناء على نظام فئات التص 

   البنك الداخلي: 
 

 
 

   
  

١   -   -   -   -   - 
٢   -   -   -   -   - 
٣   -   -   -   -   - 
٤   -   -   -   -   - 
١٨٫١٢٩٫٥٧٣  -   -   -   -   ٥ 
٧٫٢١٤٫٨٩٠  -   -   -   -   ٦ 
٧   -   -   -   -   - 
٨   -   -   -   -   - 
٩   -   -   -   -   - 
١٠   -   -   -   -   - 

   -   -   -   -  ٢٥٫٣٤٤٫٤٦٣ 

  
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 

  البند 
المرحلة األولى 
  مستوى إفرادي 

 ألثانيةالمرحلة 
  مستوى إفرادي 

المرحلة  
  الثالثة 

 
 المجموع 

  
 المجموع  

 ٧٧٫٢٧١  ٢١٢٫٢٠٤  -   -   ٢١٢٫٢٠٤  السنة رصيد بداية 
 -           الجديدة خالل السنة  اإلستثماراتخسارة التدني على 

) ٢١٢٫٢٠٤( المستحقة  تاالستثماراالمسترد من خسارة التدني على     -   -  )٢١٢٫٢٠٤ (   - 
 

         ٧٧٫٢٧١ 

 -   -    -   -   -   ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -   -   -   -   -   ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية 
 -   -   -   -   -   ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 ١٣٤٫٩٣٣  -   -   -   -   الناتجة عن تعديالتالتغيرات 
 -   -   -   -   -   تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف 

 ٢١٢٫٢٠٤  -   -   -   -   إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٣٥ - 
 

 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة   -  ١٢
 ون االولـــــــــــــــــــــــكان ٣١

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي : ٢٠٢١  ٢٠٢٠
  دينـــــــــــــــار   دينـــــــــــــــار 
 االفراد (التجزئة)  ٥٩٦٫٢٤٢٫٩٢٦  ٥٥٧٫٧٠٢٫٦٧٥
 جارية مدينةحسابات   ١٥٫٤٩١٫٢٧٠  ١٣٫٧٨٦٫٩٠٢
 قروض وكمبياالت *  ٥٥١٫٩٧٣٫٥١٤  ٥١٨٫٩٨١٫٤٣٩
 بطاقات االئـتمان  ٢٨٫٧٧٨٫١٤٢  ٢٤٫٩٣٤٫٣٣٤

 القروض العقارية  ٢٧٣٫٢١١٫٩٥٤  ٢٥٩٫١٢٣٫١٤٣
 الشركات :  ٥٨٢٫٤٣٣٫٤٢٦  ٦٢١٫٤٢٦٫٠٢٨
 الشركات الكبرى   ٣٢٣٫٨٤٩٫٣٠٠  ٣٧٥٫٨٣١٫٨٤١
 حسابات جارية مدينة  ٣٦٫٣٣٦٫٥٢٦  ٦٥٫٠٤٢٫٢٧٢
 قروض وكمبياالت *  ٢٨٧٫٥١٢٫٧٧٤  ٣١٠٫٧٨٩٫٥٦٩
 مؤسسات صغيرة ومتوسطة  ٢٥٨٫٥٨٤٫١٢٦  ٢٤٥٫٥٩٤٫١٨٧
 حسابات جارية مدينة  ٥١٫٦١٦٫٤٠٨  ٥٠٫٦٦٦٫٤٤١
 قروض وكمبياالت *  ٢٠٦٫٩٦٧٫٧١٨  ١٩٤٫٩٢٧٫٧٤٦
 الحكومة والقطاع العام ٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧  ١٨١٫٣٦٤٫٥١٠

 المجمـــوع ١٫٦٥٨٫١٨٥٫٩٥٣  ١٫٦١٩٫٦١٦٫٣٥٦
 : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ينزل )١٥٨٫٦٣٠٫٩٨٦(  )١٤١٫٧٢٥٫٥٥٥(
  : فوائد معلقة ينزل (١٣٫٤٤٠٫٢٧٤)  )١١٫١٥١٫٧٠٣(

 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة ١٫٤٨٦٫١١٤٫٦٩٣  ١٫٤٦٦٫٧٣٩٫٠٩٨
 
 
 

ــالفوائد والعموالت المقبوضة مقدمصافي بعد تنزيل  * ــ ــ ــ ــة  اً  ــ ــ ــ ــ ــ ــار كما في    ١٤٫٥٩١٫٩١٤البالغ ــ ــ كانون األول   ٣١دين
 .)٢٠٢٠كانون األول  ٣١كما في دينار  ١٦٫٤٢٧٫٧٧٢(  ٢٠٢١

 
من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة للسنة   ٪)٧/٨(  أي ما نسبتهدينار    ١٤٤٫٣١٢٫٦٤٠  المرحلة الثالثةبلغت تسهيالت   -

 . ي نهاية السنة السابقة) ف  ٪)٨/٥( نسبتـهأي ما  دينار ١٣٧٫٩٦٢٫٢٩١(
 
 

ــهيالت المرحـلة الـثالـثة  بلـغت   - ــبـته    ديـنار  ١٣٠٫٨٧٢٫٣٦٦المعلـقة  بـعد تنزـيل الفواـئد    تســ ـــيد   ) من٪٠/٨(أي ـما نســ رصــ
ــالتسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائ ــد المعلقـ ـــ في نهاية ٪)  ٨/٧(دينار أي ما نسبته  ١٢٦٫٨١٢٫٥٢٢(  للسنة  ةـ

 .السنة السابقة) 
 
 

) من إجمالي  ٪١٥/٠(أي ما نســبته  دينار ٢٫٥٢٨٫٠٢٦وبكفالتها بلغت التســهيالت اإلئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية      -
) ، كما بلغت في نهاية السـنة السـابقة٪) ٧٩/٠(دينار أي ما نسـبته    ١٢٫٨١٣٫٢٥٢( للسـنة  التسـهيالت اإلئتمانية المباشـرة

  دينار في نهاية الســـنة الســـابقة) ٥٧٫٥١١٫٢٦٩دينار (  ٦٢٫٣٤٤٫٠٩٧التســـهيالت الممنوحة للقطاع العام في فلســـطين 
دينار في نهاية الســنة   ٢٠٫١٥٨٫٢٨٨(دينار   ٢٤٫٧٨٥٫٥٨٦بمبلغ باإلضــافة إلى تســهيالت ممنوحة إلى حكومات أجنبية 

 .السابقة)
 

 
  



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

    ١٬٦١٩٬٦١٦٬٣٥٦   ١٣٧٬٩٦٢٬٢٩١   ١٥٬٥٥١٬٠٨٠      ٦٧٬٨٧٣٬٩٦٣    ٧٢٥٬٤٢٨٬٣٤٨   ٦٧٢٬٨٠٠٬٦٧٤الرصيد بداية السنة 

       ٢٥٤٬٧٨٨٬٣٠٣       ٤٬٩٨٧٬٨٤١      ١٬٢٩٥٬٤٧٤        ٩٬٤٣٠٬٨٢٤    ١٤٣٬٧٣٢٬٧٤٤     ٩٥٬٣٤١٬٤٢٠التسهيالت الجديدة خالل السنة

      (٢٠١٬٥٩١٬٩٠٨)    (١٠٬٢٦٤٬١٩٤)    (١٬٨٧١٬٦٤٥)       (٤٬٠٤٠٬٤٥١)     (٦٣٬٥٩٧٬٦٠٠) (١٢١٬٨١٨٬٠١٨)التسهيالت المسددة

١٬٦٧٢٬٨١٢٬٧٥١  ١٣٢٬٦٨٥٬٩٣٨  ١٤٬٩٧٤٬٩٠٩     ٧٣٬٢٦٤٬٣٣٦   ٨٠٥٬٥٦٣٬٤٩٢  ٦٤٦٬٣٢٤٬٠٧٦   

                           -      (١٬٨٨٤٬٥٠٤)    (٧٬٠٤٣٬٣٨٦)     (١٦٬٦٨٥٬٩١٨)         ٨٬٧٦٩٬٠٤٥     ١٦٬٨٤٤٬٧٦٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -         (٩٦٥٬٢٤٠)   ٢٥٬٥٨٩٬١٩٨      ٨٢٬٠٣٩٬٣٦٧     (٢٤٬٦٣٢٬٦٨٧)    (٨٢٬٠٣٠٬٦٣٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -     ١٦٬١٧٧٬٠٥٦    (٢٬٥٠٧٬٨٣٤)          (٣٩٠٬٣٤١)       (٧٬٠٩٤٬٩٢٩)      (٦٬١٨٣٬٩٥٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        (١١٬٩٢٧٬٩٣٣)          ٣٠٤٬٣٤٩        (٨١٦٬٥٩٠)     (١٤٬٠١٨٬٣٩٧)           (٩١٧٬٤٩٦)       ٣٬٥٢٠٬٢٠١األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

            ٣٬٤٦٥٬٩٨١      (١٬٠١٨٬٩٣٦)        (٢٧٠٬٤٠١)     (١٠٬٦٦٦٬١٠٨)     (٢٠٬٦٦٧٬٧٩٦)     ٣٦٬٠٨٩٬٢٢٢التغيرات الناتجة عن تعديالت

              (١٠٧٬٧٠٩)         (١٠٧٬٧٠٩)---                   -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

          (٦٬٠٥٧٬١٣٧)         (٨٧٨٬٣١٤)            (٦٬٧٨٢)       (١٬٤٤٧٬٦٥١)           (١٧٩٬٣٩٨)      (٣٬٥٤٤٬٩٩٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

   ١٬٦٥٨٬١٨٥٬٩٥٣  ١٤٤٬٣١٢٬٦٤٠  ٢٩٬٩١٩٬١١٤   ١١٢٬٠٩٥٬٢٨٨   ٧٦٠٬٨٤٠٬٢٣١  ٦١١٬٠١٨٬٦٨٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

      ١٤١٬٧٢٥٬٥٥٥  ١٢٠٬٣٨٢٬١١٤     ٥٬٤٥٢٬٣٦٨     ١٠٬٣٦٨٬٨٢٩        ٣٬٧١٨٬٠٤٧      ١٬٨٠٤٬١٩٧الرصيد بداية السنة 

         ١٨٬٦٤٨٬٩٣٦       ٥٬٧٠٩٬٥٩٨           ١٣٬٣٢٢      ١٢٬٥٨٨٬٣٣٩            ٢٠٠٬٧٢٩          ١٣٦٬٩٤٨خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

        (١٢٬٤٥٠٬٤٧٤)      (٩٬٤٢٨٬٩٨٢)    (٢٬٢١٣٬٩٠٧)          (٢٥١٬٧٨٧)           (٣٠٦٬١١٤)         (٢٤٩٬٦٨٤)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٤٧٬٩٢٤٬٠١٧  ١١٦٬٦٦٢٬٧٣٠     ٣٬٢٥١٬٧٨٣     ٢٢٬٧٠٥٬٣٨١        ٣٬٦١٢٬٦٦٢      ١٬٦٩١٬٤٦١      

                           -      (١٬١٩٦٬٣٠٦)          (٦٢٬٥٨١)            (٧٢٬٥٤٤)         ١٬١٣٢٬١٤٧          ١٩٩٬٢٨٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -         (٥٥٦٬١٥٢)         ٦٨٣٬٥٥٧           ٢٩٠٬١١٦           (١٢٨٬٣٥٤)         (٢٨٩٬١٦٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -          ١٠٠٬٤٨١          (٢٣٬٥٥٩)            (١٢٬٦٢٦)             (٤٩٬٠١٣)           (١٥٬٢٨٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين

         ١٥٬٨٩١٬٢٠١     ١١٬٧١٧٬١٢٦        (٥٠٩٬٢٩٣)        ٥٬٩٩٠٬٣١٨       (١٬١٢٠٬٩٩٤)         (١٨٥٬٩٥٦)المراحل الثالث خالل السنة

          (٤٬٤٩٢٬١٩١)      (١٬١٠٨٬٥٠٧)            (٨٬٨٢٤)          (١٩٩٬٣٢٠)       (٢٬٣٥٤٬٨٨٤)         (٨٢٠٬٦٥٦)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                (٨٦٬٣١٢)           (٨٦٬٣١٢)                      -                        -                         -                       -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

              (٦٠٥٬٧٢٩)         (٥٧٤٬٤٨٤)            (١٬٠٣٠)            (٢١٬٠٨٥)               (١٬٤٨٣)             (٧٬٦٤٧)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ١٥٨٬٦٣٠٬٩٨٦  ١٢٤٬٩٥٨٬٥٧٦     ٣٬٣٣٠٬٠٥٣     ٢٨٬٦٨٠٬٢٤٠        ١٬٠٩٠٬٠٨١          ٥٧٢٬٠٣٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٣٦ - 

- تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي وفقا للمراحل االئتمانية كما يلي:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

    ١٬٥٣١٬٥٣٩٬٩٤١   ١١٤٬٦٣٠٬٦٨٠    ٣٣٬١٠٠٬٥٦١   ١٠٠٬٦٥٥٬٩٢١    ٦١٩٬١٥٣٬١٣٥     ٦٦٣٬٩٩٩٬٦٤٤الرصيد بداية السنة 

       ٢١٦٬١٤٠٬٨١٠       ٢٬٨٥١٬٤١٠      ١٬٣١٢٬٧٨٤          ٩٠٠٬٧٨٢    ١٣٣٬٥٨٣٬٨١٠       ٧٧٬٤٩٢٬٠٢٤التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (٨٩٬٠٤٧٬٤٠٩)      (٤٬٩٥٢٬٣٧٨)     (١٬٧٥٣٬٦٠٢)      (٤٬٧١٩٬٦٥٤)     (٤٥٬٢٧٩٬١٠٦)     (٣٢٬٣٤٢٬٦٦٩)التسهيالت المسددة

١٬٦٥٨٬٦٣٣٬٣٤٢  ١١٢٬٥٢٩٬٧١٢   ٣٢٬٦٥٩٬٧٤٣    ٩٦٬٨٣٧٬٠٤٩   ٧٠٧٬٤٥٧٬٨٣٩    ٧٠٩٬١٤٨٬٩٩٩   

                            -      (١٬٢٥١٬٩٨٠)   (١٩٬٧٦٥٬٨٣٤)    (٦١٬٤٢٩٬٩٩٨)      ٢١٬٠١٧٬٨١٤       ٦١٬٤٢٩٬٩٩٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -      (٢٬٣٣١٬٢١٢)    ١٠٬١٩٤٬٤١٥     ٤٧٬٩٤٥٬٧٤٧       (٩٬٢٨٧٬٩٥٤)     (٤٦٬٥٢٠٬٩٩٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -     ٣٣٬٩٥٠٬٨٩٩     (٦٬٤٦٤٬٣٤٢)      (٩٬٦٢٢٬٦٧٨)       (٣٬١٦١٬٣٥٩)     (١٤٬٧٠٢٬٥٢٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        (١٩٬٥٧٧٬٠٠٠)      (١٬٠٠٦٬٢٨٢)        (٩٨٥٬٦٢٢)      (٥٬٢٨٥٬٨٥٣)           (٦٣٠٬٦١٤)     (١١٬٦٦٨٬٦٢٩)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

          (١٬٤٦٣٬٤٧٢)       ١٬٨١٧٬٤٣٥          (٣٨٬١٨٤)       ٣٬٢٩٦٬٠٤٨      ١٠٬١٣٤٬٧٩٦     (١٦٬٦٧٣٬٥٦٧)التغيرات الناتجة عن تعديالت

             (٥٩٥٬٢٠٣)         (٥٩٥٬٢٠٣)                  -                   -                    -                     -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

        (١٧٬٣٨١٬٣١١)      (٥٬١٥١٬٠٧٨)          (٤٩٬٠٩٦)      (٣٬٨٦٦٬٣٥٢)           (١٠٢٬١٧٤)        (٨٬٢١٢٬٦١١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

   ١٬٦١٩٬٦١٦٬٣٥٦  ١٣٧٬٩٦٢٬٢٩١   ١٥٬٥٥١٬٠٨٠    ٦٧٬٨٧٣٬٩٦٣   ٧٢٥٬٤٢٨٬٣٤٨    ٦٧٢٬٨٠٠٬٦٧٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

      ١١٢٬١٠٤٬٧٨٧    ٩١٬٩٣٢٬٣٠٦         ٩٨٤٬٢٠٢    ١١٬٧٩٦٬٨٦٢        ٥٬٣٥٧٬٧٧٩        ٢٬٠٣٣٬٦٣٨الرصيد بداية السنة 

         ١٢٬٨٨٧٬٦١٠       ٦٬٣٧٨٬٥٦٠      ٥٬٣٣١٬٤٤٦          ٢١٤٬٧٢٠            ٦٦٠٬٦٦٨            ٣٠٢٬٢١٦خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

          (٤٬٨٦٧٬٣١٦)      (٢٬٧٥٠٬٥١٢)          (١٨٬٨٤١)      (١٬٦٣١٬١٧١)           (٣٤٦٬٥١٨)           (١٢٠٬٢٧٤)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٢٠٬١٢٥٬٠٨١    ٩٥٬٥٦٠٬٣٥٤     ٦٬٢٩٦٬٨٠٧    ١٠٬٣٨٠٬٤١١        ٥٬٦٧١٬٩٢٩        ٢٬٢١٥٬٥٨٠      

                            -         (٦٤٦٬٨٧١)        (١٨٢٬٣٥٤)         (٥٥٦٬٣٢٥)            ٨٢٩٬٢٢٥            ٥٥٦٬٣٢٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -         (٩١٠٬٠١٦)          ٦٣٤٬٣٠٢          ٤٤٩٬٠٠٠             (٦٨٬٦٤٣)           (١٠٤٬٦٤٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -          ٢٠٠٬٩٩٦          (٦٦٬٢٤٣)           (٨٦٬١٦٣)             (٣٦٬٧٠٢)             (١١٬٨٨٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين

         ٢٧٬١٨٥٬٥٠٣     ٢٨٬٨٣٦٬٤٦١        (٥٥٥٬٦٠٧)             ٣٤٬٥٣٣           (٧٢٨٬٩٩١)           (٤٠٠٬٨٩٣)المراحل الثالث خالل السنة

          (٢٬٤٧٢٬٠٨٧)          ٣٨٦٬٨٦٦        (٦٥٣٬٨٢٧)          ١٨٦٬٩٢٤       (١٬٩٤٣٬٦١١)           (٤٤٨٬٤٣٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت

             (٥٦٤٬٦٧١)         (٥٦٤٬٦٧١)                      -                       -                         -                         -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

          (٢٬٥٤٨٬٢٧١)      (٢٬٤٨١٬٠٠٥)          (٢٠٬٧١٠)           (٣٩٬٥٥١)               (٥٬١٦٠)               (١٬٨٤٥)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ١٤١٬٧٢٥٬٥٥٥  ١٢٠٬٣٨٢٬١١٤     ٥٬٤٥٢٬٣٦٨    ١٠٬٣٦٨٬٨٢٩        ٣٬٧١٨٬٠٤٧        ١٬٨٠٤٬١٩٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٣٧ - 

- تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي وفقا للمراحل االئتمانية كما يلي:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :

الحكومة والقطاع الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعام والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

       ١٤١٬٧٢٥٬٥٥٥             ٣٣٨٬٠٨٧      ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩     ٥٣٬٨٩١٬١٤٤     ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢     ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣الرصيد في بداية السنة

          ١٨٬٦٤٨٬٩٣٦               ٣٨٬٧٥٤        ٧٬٦١٠٬٣٥٩        ٧٬٠٥٢٬٠٥٧       ١٬٣٢٤٬٣٨٥       ٢٬٦٢٣٬٣٨١خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (١٢٬٤٥٠٬٤٧٤)             (٧٤٬٠١٢)      (٤٬٢٣٢٬٢٠٦)      (١٬٥١١٬٨٤٠)     (٢٬١١٦٬٤١٦)     (٤٬٥١٦٬٠٠٠)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

١٤٧٬٩٢٤٬٠١٧            ٣٠٢٬٨٢٩     ٣٦٬١٦٧٬١٩٢    ٥٩٬٤٣١٬٣٦١      ٩٬٢٩٥٬٦٢١    ٤٢٬٧٢٧٬٠١٤      
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل 

          ١٥٬٨٩١٬٢٠١                         -        ٣٬٠٩٠٬٩٧٩        ٩٬١٠١٬٥٤٥          ١٧٦٬١٠٧       ٣٬٥٢٢٬٥٧٠الثالث خالل السنة

          (٤٬٤٩٢٬١٩١)           (١٣٠٬٦٤٧)          (٤٧٠٬٣٧٨)      (١٬٥٣١٬١١٣)         (٤١٦٬٤٩٤)     (١٬٩٤٣٬٥٥٩)التغيرات الناتجة عن التعديالت

                (٨٦٬٣١٢)                         -              (٢٬٢٧٦)                       -                      -           (٨٤٬٠٣٦)التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج المركز المالي

              (٦٠٥٬٧٢٩)                         -            (١٧٬٣٥٥)          (٥٥٥٬٤٣٢)           (١٧٬٢٥٦)           (١٥٬٦٨٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ١٥٨٬٦٣٠٬٩٨٦            ١٧٢٬١٨٢     ٣٨٬٧٦٨٬١٦٢    ٦٦٬٤٤٦٬٣٦١      ٩٬٠٣٧٬٩٧٨    ٤٤٬٢٠٦٬٣٠٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إعادة التوزيع: 

       ١٠٦٬٠٩٥٬٨٢٢             ١٧٢٬١٨٢      ٣٨٬٣٦٥٬٥٢٦     ٦٦٬٣٤٧٬٩٣٥       ١٬٠٤٣٬٩٩٩          ١٦٦٬١٨٠المخصصات على مستوى إفرادي

          ٥٢٬٥٣٥٬١٦٤                         -           ٤٠٢٬٦٣٦             ٩٨٬٤٢٦       ٧٬٩٩٣٬٩٧٩     ٤٤٬٠٤٠٬١٢٣المخصصات على مستوى تجميعي

      ١٥٨٬٦٣٠٬٩٨٦            ١٧٢٬١٨٢     ٣٨٬٧٦٨٬١٦٢    ٦٦٬٤٤٦٬٣٦١      ٩٬٠٣٧٬٩٧٨    ٤٤٬٢٠٦٬٣٠٣الرصيد في نهاية السنة

الحكومة والقطاع الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعام والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

       ١١٢٬١٠٤٬٧٨٧             ٣٤٢٬٤٧٢      ٢٦٬٠٣٧٬٨٦٧     ٤٢٬٣٩٥٬٦٩٣       ٧٬١٣٤٬٢٧٤     ٣٦٬١٩٤٬٤٨١الرصيد في بداية السنة

          ١٢٬٨٨٧٬٦١٠               ٣٦٬٨٦٧           ٨٩٧٬٣١٥        ١٬٣٦٧٬٤٩٥       ٢٬١٠٥٬٦٨٣       ٨٬٤٨٠٬٢٥٠خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (٤٬٨٦٧٬٣١٦)                         -          (١٣٦٬٦٦٥)      (٢٬٣٢٥٬٣٩٣)         (٦٨٠٬٥٨٧)     (١٬٧٢٤٬٦٧١)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

١٢٠٬١٢٥٬٠٨١            ٣٧٩٬٣٣٩     ٢٦٬٧٩٨٬٥١٧    ٤١٬٤٣٧٬٧٩٥      ٨٬٥٥٩٬٣٧٠    ٤٢٬٩٥٠٬٠٦٠      
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل 

          ٢٧٬١٨٥٬٥٠٣                         -        ٦٬٦١٩٬٦١٩     ١٤٬٤٩٢٬٤٣٩       ١٬٨٦٠٬٠٧٢       ٤٬٢١٣٬٣٧٣الثالث خالل السنة

          (٢٬٤٧٢٬٠٨٧)             (٤١٬٢٥٢)             ٢٤٬٢٦٦           ١١٩٬٤٧٥         (٢٤٨٬٤٩٣)     (٢٬٣٢٦٬٠٨٣)التغيرات الناتجة عن التعديالت

              (٥٦٤٬٦٧١)                         -          (٤٨١٬٧٠٠)                       -                      -           (٨٢٬٩٧١)التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج المركز المالي

          (٢٬٥٤٨٬٢٧١)                         -          (١٧١٬٦٦٣)      (٢٬١٥٨٬٥٦٥)           (٨٣٬٢٩٧)         (١٣٤٬٧٤٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ١٤١٬٧٢٥٬٥٥٥            ٣٣٨٬٠٨٧     ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩    ٥٣٬٨٩١٬١٤٤     ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢    ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إعادة التوزيع: 

          ٨٧٬٩٥٨٬٧٦٨             ٣٣٨٬٠٨٧      ٣٢٬٢٣٩٬٧٧٨     ٥٣٬٧٤٧٬٤٠٦       ١٬٥٣٢٬٢٩٨          ١٠١٬١٩٩المخصصات على مستوى إفرادي

          ٥٣٬٧٦٦٬٧٨٧                         -           ٥٤٩٬٢٦١           ١٤٣٬٧٣٨       ٨٬٥٥٥٬٣٥٤     ٤٤٬٥١٨٬٤٣٤المخصصات على مستوى تجميعي

      ١٤١٬٧٢٥٬٥٥٥            ٣٣٨٬٠٨٧     ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩    ٥٣٬٨٩١٬١٤٤     ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢    ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣الرصيد في نهاية السنة

 - ٣٨ - 

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب القطاع :

٣١ كانون األول ٢٠٢١

الشركـــــات

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

الشركـــــات



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

وفيما يلي التفاصيل على مستوى كل قطاع أعمال كما في ٣١ كانون األول :

كما في ٣١ كانون األولأ) محفظة االفراد (التجزئة)

٢٠٢٠

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                     --                      ----                             

٢-                     --                      ----                             

٣-                     --                      ----                             

٤-                     --                      ----                             

٨٤٢٬٦٥٣         ١٬١٤٢٬٦٨٩--                      --     ٥١٬١٤٢٬٦٨٩                 

٧٧٬٨٧٦            ٣٣٧٬٩٧٨--           ١٦٬٤٢٧-        ٦٣٢١٬٥٥١                   

٧-                     --                      ----                             

١٠٧٬٩٤٦------٨                 

٢٦٬٦٧٣              ٢٦٬٦٧٣----٩              -                             

٦١٢٬٩٤٦            ٧٤٧٬٥٩١            ٧٤٧٬٥٩١----١٠                 

         ٥٥٦٬٠٦١٬٢٥٤     ٥٩٣٬٩٨٧٬٩٩٥       ٤٤٬١٤٣٬٥٧٠     ١٥٬٩١٩٬٧٢٩-       ٥٣٣٬٩٢٤٬٦٩٦-غير مصنف

        ٥٥٧٬٧٠٢٬٦٧٥   ٥٩٦٬٢٤٢٬٩٢٦      ٤٤٬٩١٧٬٨٣٤    ١٥٬٩١٩٬٧٢٩          ١٦٬٤٢٧      ٥٣٣٬٩٢٤٬٦٩٦    ١٬٤٦٤٬٢٤٠المجموع

افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

         ٤٨٨٬٤٣٨٬٦٨٠     ٥٥٧٬٧٠٢٬٦٧٥       ٤٠٬٢٩٠٬٦١٩       ٨٬٤١١٬١٤٤                      -       ٥٠٨٬٠٨٠٬٣٨٣        ٩٢٠٬٥٢٩الرصيد بداية السنة

           ٩٦٬٨٤٩٬٨٦٨     ١٠٣٬٥٧٤٬٤٢٦         ١٬٧٢٤٬٨٣١       ١٬٢٤٠٬٩٣٦                      -       ١٠٠٬٣٠٦٬٦٩٩        ٣٠١٬٩٦٠التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (٤١٬٣٢٦٬٧١٩)     (٥٣٬٤٥٣٬٠٠٩)        (٢٬٣٤٨٬٠١٢)      (١٬١٧٤٬٢٢٧)                      -        (٤٩٬٨٧٩٬٢٨٦)         (٥١٬٤٨٤)التسهيالت المسددة 

٥٤٣٬٩٦١٬٨٢٩   ٦٠٧٬٨٢٤٬٠٩٢      ٣٩٬٦٦٧٬٤٣٨      ٨٬٤٧٧٬٨٥٣                      -      ٥٥٨٬٥٠٧٬٧٩٦    ١٬١٧١٬٠٠٥        

                             -                         -        (١٬٠٣٥٬٩٨٨)      (٣٬٨٨٥٬٦١٩)                      -           ٤٬٩٢١٬٦٠٧                     -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                             -                         -           (٥١٦٬٠٢٨)     ١٣٬٤٩٩٬٢٨٧           ١٦٬٨٦١        (١٢٬٩٨٣٬٢٥٩)         (١٦٬٨٦١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                             -                         -         ٦٬٨٤٠٬٨٠٨      (١٬٣٣٦٬٠٦٨)                      -          (٥٬٥٠٤٬٧٤٠)                     -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

            (١٬١٣٩٬٣١٩)       (١٬٢٠١٬١٦٧)              ٩٧٬٠٣٥         (٦٣٥٬٠١٩)               (٤٣٤)             (٦٦٢٬٧٤٩)                     -األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           ١٥٬٢٤١٬٢٣٧     (١٠٬٢٠١٬٧٧٤)                   (٢٨٤)         (٢٠٠٬٧٠٥)                      -        (١٠٬٣١٠٬٨٨١)        ٣١٠٬٠٩٦التغيرات الناتجة عن تعديالت

                 (٩٠٬٤٧٢)           (١٠٥٬٤٣٣)           (١٠٥٬٤٣٣)                       -                      -                          -                     -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قامة المركز المالي الموحدة

               (٢٧٠٬٦٠٠)             (٧٢٬٧٩٢)             (٢٩٬٧١٤)                       -                      -               (٤٣٬٠٧٨)                     -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

        ٥٥٧٬٧٠٢٬٦٧٥   ٥٩٦٬٢٤٢٬٩٢٦      ٤٤٬٩١٧٬٨٣٤    ١٥٬٩١٩٬٧٢٩          ١٦٬٤٢٧      ٥٣٣٬٩٢٤٬٦٩٦    ١٬٤٦٤٬٢٤٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األولالبند

٢٠٢٠مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

           ٣٦٬١٩٤٬٤٨١       ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣       ٣٦٬١٣٣٬٤٣٠       ٥٬٤١١٬١٠٨                      -           ٣٬٠٧٤٬٠٨٩            ١٬٠٠٦الرصيد بداية السنة

             ٨٬٤٨٠٬٢٥٠         ٢٬٦٢٣٬٣٨١         ٢٬٤٤٢٬٨٤٨             ١٢٬٩٥٣                      -              ١٦٦٬٠٣٢            ١٬٥٤٨خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

            (١٬٧٢٤٬٦٧١)       (٤٬٥١٦٬٠٠٠)        (٢٬٠٤٦٬٤٧٤)      (٢٬٢٠٨٬١٦١)                      -             (٢٦١٬١٩٠)               (١٧٥)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٤٢٬٩٥٠٬٠٦٠      ٤٢٬٧٢٧٬٠١٤      ٣٦٬٥٢٩٬٨٠٤      ٣٬٢١٥٬٩٠٠                      -          ٢٬٩٧٨٬٩٣١            ٢٬٣٧٩          

                             -                         -           (٧٧٥٬٨٢٣)           (٤٥٬٣٤٧)                      -              ٨٢١٬١٧٠                     -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                             -                         -           (٤١٦٬٢٧٠)           ٥٠٩٬٣٦٥                   ٩٠               (٩٣٬٠٩٥)                 (٩٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                             -                         -              ٦١٬٧٠٥           (١٧٬٤١١)                      -               (٤٤٬٢٩٤)                     -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص كما في نهاية السنة  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
             ٤٬٢١٣٬٣٧٣         ٣٬٥٢٢٬٥٧٠         ٤٬٧٣٦٬٤٠٠         (٤٠١٬٠٢٤)                 (٤٢)             (٨١٢٬٧٦٤)                     -السنة

            (٢٬٣٢٦٬٠٨٣)       (١٬٩٤٣٬٥٥٩)                   (١٤٩)             (٩٬٤٥٤)                      -          (١٬٩٣٤٬١٤٥)                ١٨٩التغيرات الناتجة عن تعديالت

                 (٨٢٬٩٧١)             (٨٤٬٠٣٦)             (٨٤٬٠٣٦)                       -                      -                          -                     -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

               (١٣٤٬٧٤٦)             (١٥٬٦٨٦)             (١٥٬٢٨٢)                       -                      -                    (٤٠٤)                     -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

          ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣      ٤٤٬٢٠٦٬٣٠٣      ٤٠٬٠٣٦٬٣٤٩      ٣٬٢٥٢٬٠٢٩                  ٤٨              ٩١٥٬٣٩٩            ٢٬٤٧٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

 - ٣٩ - 

اإلجمالي

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة األولى
مستوى إفرادي

المرحلة األولى
مستوى تجمعي

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي

المرحلة الثانية
مستوى تجمعي

اإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في ٣١ كانون األولب) محفظة القروض العقارية

٢٠٢٠

مستوى تجمعيمستوى إفراديمستوى تجمعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                      --                     ----                            

٣٩١٬٠١٥            ٢١١٬٦٢٠--                     --         ٢٢١١٬٦٢٠                

٥٤١٬٣١٥            ٢٩٦٬٥٧٢--                     --         ٣٢٩٦٬٥٧٢                

٨٧٦٬٩٨٢        ٢٬٢٩٨٬٤١٩--         ٦٤٨٬٨٨٢-      ٤١٬٦٤٩٬٥٣٧                

٧٬٨٤٣٬٥٥٦        ٤٬٠٩٣٬٩١٢--         ٣٠٩٬٥٥٧-      ٥٣٬٧٨٤٬٣٥٥             

١٥٬٠١٧٬١٩٨        ٨٬٣٦٦٬٠٢١--         ٣٤٠٬٩٩٥-      ٦٨٬٠٢٥٬٠٢٦           

١٢٠٬٠٩٨        ٤٬٨١٦٬١١٥--      ٤٬٨١٦٬١١٥-                      -٧                

٢٣٬٨٣٤-----                      -٨                  

١٩٬٤٥٠             ١٩٬٤٥٠----٩              -                            

١٬٤٠٣٬٠٦٤        ١٬٨٠١٬١٦٠        ١٬٨٠١٬١٦٠----١٠             

        ٢٣٢٬٩٠٦٬٠٨١    ٢٥١٬٣٠٨٬٦٨٥     ١١٬٥٩٧٬٩٦٦     ١٣٬٧٣٨٬٧٣٢-      ٢٢٥٬٩٧١٬٩٨٧-غير مصنف

       ٢٥٩٬١٢٣٬١٤٣   ٢٧٣٬٢١١٬٩٥٤    ١٣٬٤١٨٬٥٧٦    ١٣٬٧٣٨٬٧٣٢     ٦٬١١٥٬٥٤٩     ٢٢٥٬٩٧١٬٩٨٧   ١٣٬٩٦٧٬١١٠المجموع

افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

اإلجمالي مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

        ٢٣٨٬٥٧٧٬٧١٧    ٢٥٩٬١٢٣٬١٤٣     ١٤٬٠٣٧٬٦٨٤       ٦٬٧٥٨٬٤٧٣      ٢٬٩٧٠٬٧٣٥      ٢١٣٬٥٣٦٬٨٢٢    ٢١٬٨١٩٬٤٢٩الرصيد بداية السنة

           ٣٩٬٤٢٤٬٦٤٢      ٤٥٬٧٦١٬٩٦٣           ٢٠٩٬٨١٢            ٥٤٬٥٣٨         ٦٩٥٬٦٧٣        ٤٣٬١٨٧٬٧٣٤      ١٬٦١٤٬٢٠٦التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (١١٬٦٤٩٬٣٨٨)     (١٥٬٢٨١٬٣٨١)      (٢٬٥٢٧٬٧٢٨)         (٣٧٩٬٣١٢)        (١٢٠٬٠٩٨)       (١٠٬٨٩٦٬٣٦٢)    (١٬٣٥٧٬٨٨١)التسهيالت المسددة 

٢٦٦٬٣٥٢٬٩٧١   ٢٨٩٬٦٠٣٬٧٢٥    ١١٬٧١٩٬٧٦٨      ٦٬٤٣٣٬٦٩٩     ٣٬٥٤٦٬٣١٠     ٢٤٥٬٨٢٨٬١٩٤   ٢٢٬٠٧٥٬٧٥٤       

                            -                        -          (٦٨٩٬٦٧١)     (٣٬٠٩٤٬٤١٠)        (٢٦٠٬٨٠٩)         ٣٬٧٨٤٬٠٨١         ٢٦٠٬٨٠٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -          (٤٤٠٬٤٨٣)     ١١٬٧٨٨٬٠٧٦      ٢٬٩٤٦٬٥٥٧       (١١٬٣٤٧٬٥٩٣)    (٢٬٩٤٦٬٥٥٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -        ٢٬٧٥٤٬١٨١     (١٬١٧١٬٧٦٦)                     -        (١٬٥٨٢٬٤١٥)                      -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               (٣١٧٬٩٨١)          (١٣٤٬٩٩١)           ١٠٩٬٥٩٤         (١٤٠٬٣٨٩)         ٢٠٠٬٩٨٥           (٢٣٩٬٧١٦)          (٦٥٬٤٦٥)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           (٦٬٦٤٢٬٣٦٦)     (١٥٬٧٥٢٬٩٨٧)              (١٬٣٥٦)           (٦٩٬٦٩٦)        (٣١٧٬٤٩٤)       (١٠٬٣٣٤٬٢٤٤)    (٥٬٠٣٠٬١٩٧)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                            -                        -                       -                       -                     -                         -                      -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج  قائمة المركز المالي الموحدة

               (٢٦٩٬٤٨١)          (٥٠٣٬٧٩٣)            (٣٣٬٤٥٧)             (٦٬٧٨٢)                     -           (١٣٦٬٣٢٠)        (٣٢٧٬٢٣٤)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       ٢٥٩٬١٢٣٬١٤٣   ٢٧٣٬٢١١٬٩٥٤    ١٣٬٤١٨٬٥٧٦    ١٣٬٧٣٨٬٧٣٢     ٦٬١١٥٬٥٤٩     ٢٢٥٬٩٧١٬٩٨٧   ١٣٬٩٦٧٬١١٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

             ٧٬١٣٤٬٢٧٤      ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢        ٩٬١٦٤٬١٢٧            ٣٧٬٦٩٨         ٢٠٦٬٩٨١            ٦١٩٬٩٥٦           ٥٨٬٨٩٠الرصيد بداية السنة

             ٢٬١٠٥٬٦٨٣        ١٬٣٢٤٬٣٨٥        ١٬٢٨٦٬٢١٨                  ٣٦٩             ١٬٩٠٣              ٣٤٬٢٩٤             ١٬٦٠١خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

               (٦٨٠٬٥٨٧)       (٢٬١١٦٬٤١٦)      (١٬٨٨١٬٠٠٣)             (٢٬٤٩٨)        (١٩٩٬٨٥٥)             (٣٠٬٦٠١)            (٢٬٤٥٩)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٨٬٥٥٩٬٣٧٠       ٩٬٢٩٥٬٦٢١      ٨٬٥٦٩٬٣٤٢           ٣٥٬٥٦٩             ٩٬٠٢٩           ٦٢٣٬٦٤٩          ٥٨٬٠٣٢            

                            -                        -          (٢٩٣٬٧٤٣)           (١٦٬٩٢٠)               (٣٣٠)            ٣١٠٬٦٦٣                 ٣٣٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -          (١٣٨٬٩٣٣)          ١٧١٬٩٧٨             ٤٬٧١٣             (٣٣٬٠٤٥)            (٤٬٧١٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -             ١٠٬٨٥٧             (٦٬١٤٨)                     -               (٤٬٧٠٩)                      -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

             ١٬٨٦٠٬٠٧٢            ١٧٦٬١٠٧           ٥٤٥٬٤٢٢         (١٠٧٬٦٦٠)           ٤٦٬٠٨٩           (٣٠٧٬٩٥٥)                 ٢١١األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
               (٢٤٨٬٤٩٣)          (٤١٦٬٤٩٤)              (١٬٦٠٥)                  ٦٣٠           ٢٧٬٣٨٥           (٤١٥٬٠٩٨)          (٢٧٬٨٠٦)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                            -                        -                       -                       -                     -                         -                      -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                 (٨٣٬٢٩٧)            (١٧٬٢٥٦)            (١٤٬٥٦٦)             (١٬٠٣٠)                     -               (١٬٠٧٩)               (٥٨١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢       ٩٬٠٣٧٬٩٧٨      ٨٬٦٧٦٬٧٧٤           ٧٦٬٤١٩          ٨٦٬٨٨٦           ١٧٢٬٤٢٦          ٢٥٬٤٧٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

اإلجمالي

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانية

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

 - ٤٠ - 

المرحلة األولى



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ج) التسهيالت الممنوحة للشركات

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١٥٩---                     --                       -١                       

١١٬١٤٥٬٩٥٧      ١٥٬٦٧٨٬٣٢٨--                     --     ٢١٥٬٦٧٨٬٣٢٨           

٢٢٬٤٦٠٬٢٤٢      ٢٤٬٠٥٣٬٦٤٨--     ٥٬٣٦٦٬٧٢٩-     ٣١٨٬٦٨٦٬٩١٩           

٦٣٬٧٦٢٬٥٨٠   ١٠٠٬٢٨٨٬٥٨٣--             ٤٬٤٤١-   ٤١٠٠٬٢٨٤٬١٤٢           

١١٣٬٧٥٩٬٣٦٥      ٤٣٬٣٥٨٬٢٣٨--     ٧٬٣٠٣٬٢٨٤-     ٥٣٦٬٠٥٤٬٩٥٤         

٩٩٬٤٤٦٬٩٩٠      ٧٣٬٧٤٦٬٢٨٥--   ٢٠٬٩٠٤٬٧٨٥-     ٦٥٢٬٨٤١٬٥٠٠           

١٨٬٧٢٩٬٠٦٨      ١٦٬٩٣٩٬١٤٧--   ١٦٬٩٣٩٬١٤٧-                       -٧           

٣٦٩٬٠٥١      ١٥٬٢٠٧٬٨٤٢      ١٥٬٢٠٧٬٨٤٢---                       -٨                

١٤٬٥٢٧٬٧٠٥        ٤٬٥٩٩٬١٧٧        ٤٬٥٩٩٬١٧٧---                       -٩           

٣١٬٠٣٥٬٩٤٣      ٢٩٬٧٧٣٬٩٢٩      ٢٩٬٧٧٣٬٩٢٩---                       -١٠           

                ٥٩٤٬٧٨١           ٢٠٤٬١٢٣            ١١١٬٩٥٠                        --             ٩٢٬١٧٣-غير مصنف

       ٣٧٥٬٨٣١٬٨٤١  ٣٢٣٬٨٤٩٬٣٠٠     ٤٩٬٦٩٢٬٨٩٨                        -  ٥٠٬٥١٨٬٣٨٦            ٩٢٬١٧٣  ٢٢٣٬٥٤٥٬٨٤٣المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت :

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

         ٤٣٨٬١٤٠٬٦٨٥   ٣٧٥٬٨٣١٬٨٤١      ٤٦٬٠٨٦٬٣٦٢            ١٧٧٬٥١٠   ٣٤٬٢٩٧٬٣٩٤           ٢٦٣٬٦٠٨   ٢٩٥٬٠٠٦٬٩٦٧الرصيد بداية السنة

           ١٧٬٠٥٢٬٢٠٦      ٦٠٬٧٨٩٬٤٣٦        ٢٬٠١٧٬٣٥٣                        -     ٥٬٤٩٣٬٣١٨                       -     ٥٣٬٢٧٨٬٧٦٥التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (٢٣٬٨٤٤٬٥٢٩)    (٧٤٬١١٥٬٨٨٢)       (١٬٣٥٢٬٦٤٢)          (١٧٧٬٥١٠)    (١٬٦٤٤٬٢٩١)         (١٢٧٬٧٦٧)    (٧٠٬٨١٣٬٦٧٢)التسهيالت المسددة 

٤٣١٬٣٤٨٬٣٦٢  ٣٦٢٬٥٠٥٬٣٩٥     ٤٦٬٧٥١٬٠٧٣                        -  ٣٨٬١٤٦٬٤٢١          ١٣٥٬٨٤١  ٢٧٧٬٤٧٢٬٠٦٠       

                            -                       -                        -                        -    (٨٬٧٥٩٬٤٤٧)                       -       ٨٬٧٥٩٬٤٤٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                       -                        -                        -   ٤٠٬٧٢٠٬٦٩٦                       -    (٤٠٬٧٢٠٬٦٩٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                       -        ٤٬٤٧٨٬٦٨١                        -            (٧٬٩١٦)                       -      (٤٬٤٧٠٬٧٦٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

         (١٦٬٧٠٣٬٢٥٨)      (٨٬٧١٠٬٨٤٣)            ١٢٠٬٤٩٦                        -    (٩٬٦٠٢٬١٤٠)                       -           ٧٧٠٬٨٠١األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         (٢٤٬٦١٧٬١١٧)    (٢٥٬١٣٦٬٨٥٧)       (١٬٠٢٠٬٣٩٥)                        -    (٨٬٧٢٤٬٢٠٢)            (٤٣٬٦٦٨)    (١٥٬٣٤٨٬٥٩٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                            -                       -                        -                        -                     -                       -                       -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

         (١٤٬١٩٦٬١٤٦)      (٤٬٨٠٨٬٣٩٥)          (٦٣٦٬٩٥٧)                        -    (١٬٢٥٥٬٠٢٦)                       -      (٢٬٩١٦٬٤١٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       ٣٧٥٬٨٣١٬٨٤١  ٣٢٣٬٨٤٩٬٣٠٠     ٤٩٬٦٩٢٬٨٩٨                   -  ٥٠٬٥١٨٬٣٨٦            ٩٢٬١٧٣  ٢٢٣٬٥٤٥٬٨٤٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢٠

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

           ٤٢٬٣٩٥٬٦٩٣      ٥٣٬٨٩١٬١٤٤      ٤٣٬٤٦٠٬٣٤٤                ٢٬٠٨٥     ٩٬٥٨٠٬٨١٩               ١٬٩٢٠           ٨٤٥٬٩٧٦الرصيد في بداية السنة 

             ١٬٣٦٧٬٤٩٥        ٧٬٠٥٢٬٠٥٧        ١٬٠١١٬٥٥١                        -     ٥٬٩٦٢٬٠٠٦                       -             ٧٨٬٥٠٠خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

           (٢٬٣٢٥٬٣٩٣)      (١٬٥١١٬٨٤٠)       (١٬٣٢٨٬٠٩٤)              (٢٬٠٨٥)          (٤٧٬٦٦٧)                 (٨٦٧)         (١٣٣٬١٢٧)الرصيد بداية السنة

٤١٬٤٣٧٬٧٩٥    ٥٩٬٤٣١٬٣٦١     ٤٣٬١٤٣٬٨٠١                        -  ١٥٬٤٩٥٬١٥٨              ١٬٠٥٣          ٧٩١٬٣٤٩         

                            -                       -                        -                        -          (١١٬٠١٠)                       -             ١١٬٠١٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                       -                        -                        -         ١٩١٬٢٣١                       -         (١٩١٬٢٣١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
                            -                       -                ٢٬١٢٨                        -               (٢٠٣)                       -             (١٬٩٢٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث 
           ١٤٬٤٩٢٬٤٣٩        ٩٬١٠١٬٥٤٥        ٤٬٥٨٢٬٢٣٣                        -     ٤٬٥٢٨٬١١٥                       -             (٨٬٨٠٣)خالل السنة

                ١١٩٬٤٧٥      (١٬٥٣١٬١١٣)       (١٬١٠٦٬٧٥٨)                        -          (٥٦٬٢٥٦)                 (٨٨١)         (٣٦٧٬٢١٨)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                            -                       -                        -                        -                     -                       -                       -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

           (٢٬١٥٨٬٥٦٥)          (٥٥٥٬٤٣٢)          (٥٢٨٬٧٩٧)                        -          (٢٠٬١٠٩)                       -             (٦٬٥٢٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         ٥٣٬٨٩١٬١٤٤    ٦٦٬٤٤٦٬٣٦١     ٤٦٬٠٩٢٬٦٠٧                   -  ٢٠٬١٢٦٬٩٢٦                  ١٧٢          ٢٢٦٬٦٥٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٤١ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

د) التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                            -                       -                           ----                                    

٤٬٧٧٤٬٩٣١                ١٨٦٬٠٨١--                           --               ٢١٨٦٬٠٨١                    

١٩٬١١٥٬٦٥٦           ١٩٬١٨٣٬٩٢١--           ١٬٥٠٦٬٩٤٠-          ٣١٧٬٦٧٦٬٩٨١                  

٤٠٬٥١٤٬٠٧٨           ٦٧٬٧٨٣٬٧٧٤--           ٣٬١٧٨٬٢٦٣-          ٤٦٤٬٦٠٥٬٥١١                  

٦٩٬٥٠٠٬٠٣٤           ٥٨٬٧٦٦٬١٧٩--         ١٢٬٠٦٥٬٢٤٨-          ٥٤٦٬٧٠٠٬٩٣١                  

٥٩٬٢٨٢٬٠٥٢           ٥٥٬٢١١٬١٢٦--         ١٨٬٦٣٦٬٧٩٠-          ٦٣٦٬٥٧٤٬٣٣٦                  

١١٬١٠٨٬٣٢٢           ٢٠٬٠٥٧٬٦٨٥--         ٢٠٬٠٥٧٬٦٨٥-                            -٧                  

٢٬٧٢٧٬٩٨٣                ٨٠١٬٤٧٤               ٨٠١٬٤٧٤-                           --                            -٨                    

٢٬٠٥١٬٣٧١             ١٬٠٣٩٬٣١٤           ١٬٠٣٩٬٣١٤-                           --                            -٩                    

٣٢٬٠٨٥٬٩٣٦           ٣٣٬٨٨٤٬٤٢٢         ٣٣٬٨٨٤٬٤٢٢-                           --                            -١٠                  

                    ٤٬٤٣٣٬٨٢٤             ١٬٦٧٠٬١٥٠               ٥٥٨٬١٢٢          ٢٦٠٬٦٥٣                           -          ٨٥١٬٣٧٥-غير مصنف

              ٢٤٥٬٥٩٤٬١٨٧       ٢٥٨٬٥٨٤٬١٢٦        ٣٦٬٢٨٣٬٣٣٢         ٢٦٠٬٦٥٣        ٥٥٬٤٤٤٬٩٢٦         ٨٥١٬٣٧٥      ١٦٥٬٧٤٣٬٨٤٠المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت :

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                ٢٤٣٬٦٩١٬٦٠٣         ٢٤٥٬٥٩٤٬١٨٧         ٣٧٬٥٤٧٬٦٢٦          ٢٠٣٬٩٥٣         ٣٠٬٦٠٥٬٨٣٤       ٣٬٥٤٧٬٥٣٥        ١٧٣٬٦٨٩٬٢٣٩رصيد بداية السنة

                  ١٢٬٦٥٥٬٨٠٦           ١٩٬٨٧٦٬٨٩٢           ١٬٠٣٥٬٨٤٥                      -           ٣٬٢٤١٬٨٣٣          ٢٣٨٬٣١١          ١٥٬٣٦٠٬٩٠٣التسهيالت الجديدة خالل السنة

                 (١٢٬٢٢٦٬٧٧٣)          (١٩٬٠٨٣٬٣٤٨)          (٤٬٠٣٥٬٨١٢)         (١٤٠٬٥٩٦)          (٢٬٢٧٦٬٠٦٢)      (٢٬٦٩٤٬١٨٥)           (٩٬٩٣٦٬٦٩٣)التسهيالت المسددة 

٢٤٤٬١٢٠٬٦٣٦       ٢٤٦٬٣٨٧٬٧٣١        ٣٤٬٥٤٧٬٦٥٩           ٦٣٬٣٥٧        ٣١٬٥٧١٬٦٠٥      ١٬٠٩١٬٦٦١      ١٧٩٬١١٣٬٤٤٩              

                                    -                             -             (١٥٨٬٨٤٥)           (٦٣٬٣٥٧)          (٧٬٦٦٥٬٦٦٢)            ٦٣٬٣٥٧            ٧٬٨٢٤٬٥٠٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                    -                             -                 (٨٬٧٢٩)          ٣٠١٬٨٣٥         ٣٨٬٣٥٥٬٢٥٣         (٣٠١٬٨٣٥)         (٣٨٬٣٤٦٬٥٢٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                    -                             -           ٢٬١٠٣٬٣٨٦                      -             (٣٨٢٬٤٢٥)             (٧٬٧٧٤)           (١٬٧١٣٬١٨٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   (١٬٤١٦٬٤٤٢)            (١٬٨٨٠٬٩٣٢)               (٢٢٬٧٧٦)           (٤١٬١٨٢)          (٤٬٦١٦٬٨٠٨)           (١٥٬٠٣١)            ٢٬٨١٤٬٨٦٥األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                    ٦٬٠٣٩٬٨٠٨           ١٤٬٧٥١٬٧٦٠                   ٣٬٠٩٩                      -          (١٬٦٢٤٬٤١٢)            ٢٠٬٩٩٧          ١٦٬٣٥٢٬٠٧٦التغيرات الناتجة عن تعديالت

                      (٥٠٤٬٧٣١)                   (٢٬٢٧٦)                 (٢٬٢٧٦)                      -                           -                       -                            -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                   (٢٬٦٤٥٬٠٨٤)               (٦٧٢٬١٥٧)             (١٧٨٬١٨٦)                      -             (١٩٢٬٦٢٥)                       -              (٣٠١٬٣٤٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

              ٢٤٥٬٥٩٤٬١٨٧       ٢٥٨٬٥٨٤٬١٢٦        ٣٦٬٢٨٣٬٣٣٢         ٢٦٠٬٦٥٣        ٥٥٬٤٤٤٬٩٢٦         ٨٥١٬٣٧٥      ١٦٥٬٧٤٣٬٨٤٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢٠

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                  ٢٦٬٠٣٧٬٨٦٧           ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩         ٣١٬٦٢٤٬٢١٥              ١٬٤٧٧               ٥٨١٬٠٢٩            ٢٢٬٠٨٢               ٥٦٠٬٢٣٦رصيد بداية السنة

                       ٨٩٧٬٣١٥             ٧٬٦١٠٬٣٥٩               ٩٦٨٬٩٨٠                      -           ٦٬٦٢٤٬٤٣١                  ٤٠٣                 ١٦٬٥٤٥خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

                      (١٣٦٬٦٦٥)            (٤٬٢٣٢٬٢٠٦)          (٤٬١٧٣٬٤١١)             (١٬١٦٣)                 (٤٬٢٦٥)           (١٣٬٤٥٦)                (٣٩٬٩١١)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٢٦٬٧٩٨٬٥١٧          ٣٦٬١٦٧٬١٩٢        ٢٨٬٤١٩٬٧٨٤                 ٣١٤          ٧٬٢٠١٬١٩٥              ٩٬٠٢٩              ٥٣٦٬٨٧٠                 

                                    -                             -             (١٢٦٬٧٤٠)                (٣١٤)               (٦١٬٢٠٤)                  ٣١٤               ١٨٧٬٩٤٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                    -                             -                     (٩٤٩)              ٢٬٢١٤                 ٩٤٬٠٨٢             (٢٬٢١٤)                (٩٣٬١٣٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                    -                             -                 ٢٥٬٧٩١                      -               (١٢٬٤٢٣)                   (١٠)                (١٣٬٣٥٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                    ٦٬٦١٩٬٦١٩             ٣٬٠٩٠٬٩٧٩           ١٬٨٥٣٬٠٧١                (٦٠٩)           ١٬٤١٦٬١٥٦                 (٢٧٥)              (١٧٧٬٣٦٤)األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                         ٢٤٬٢٦٦               (٤٧٠٬٣٧٨)                          ٥                      -             (١٧٠٬٤٤٩)             (٤٬٧٦٠)              (٢٩٥٬١٧٤)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                      (٤٨١٬٧٠٠)                   (٢٬٢٧٦)                 (٢٬٢٧٦)                      -                           -                       -                            -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                      (١٧١٬٦٦٣)                 (١٧٬٣٥٥)               (١٥٬٨٤٠)                      -                     (٩٧٧)                       -                     (٥٣٨)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                 ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩          ٣٨٬٧٦٨٬١٦٢        ٣٠٬١٥٢٬٨٤٦             ١٬٦٠٥          ٨٬٤٦٦٬٣٨٠              ٢٬٠٨٤              ١٤٥٬٢٤٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٤٢ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

هـ) التسهيالت الممنوحة للحكومة والقطاع العام

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

٩٣٬٦٩٤٬٩٥٣    ١١٩٬١٦٧٬٩٦٤-                       -                        --    ١١١٩٬١٦٧٬٩٦٤              

٢-                        --                        -                       ---                                

٣-                        --                        -                       ---                                

٤-                        --                        -                       ---                                

١٣٬٠٦٨٬٢٨٨       ٢٤٬٧٨٥٬٥٨٦-                       -                        --      ٥٢٤٬٧٨٥٬٥٨٦              

٧٤٬٦٠١٬٢٦٩       ٦٢٬٣٤٤٬٠٩٧-                       -                        --      ٦٦٢٬٣٤٤٬٠٩٧              

٧-                        --                        -                       ---                                

٨-                        --                        -                       ---                                

٩-                        --                        -                       ---                                

١٠-                        --                        -                       ---                                

                                ---                       -                        --                        -غير مصنف

           ١٨١٬٣٦٤٬٥١٠   ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧-                       --                       -   ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧المجموع

افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

            ١٢٢٬٦٩١٬٢٥٦    ١٨١٬٣٦٤٬٥١٠                      -                       -                        -                       -    ١٨١٬٣٦٤٬٥١٠الرصيد بداية السنة

              ٥٠٬١٥٨٬٢٨٨       ٢٤٬٧٨٥٬٥٨٦                      -                       -                        -                       -      ٢٤٬٧٨٥٬٥٨٦التسهيالت الجديدة خالل السنة

                                -     (٣٩٬٦٥٨٬٢٨٨)                      -                       -                        -                       -     (٣٩٬٦٥٨٬٢٨٨)التسهيالت المسددة 

١٧٢٬٨٤٩٬٥٤٤   ١٦٦٬٤٩١٬٨٠٨                      -                       -                        -                       -   ١٦٦٬٤٩١٬٨٠٨           

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                ٨٬٥١٤٬٩٦٦       ٣٩٬٨٠٥٬٨٣٩                      -                       -                        -                       -      ٣٩٬٨٠٥٬٨٣٩التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج  قائمة المركز المالي الموحدة

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

           ١٨١٬٣٦٤٬٥١٠   ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧                      -                       -                        -                       -   ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٠

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                    ٣٤٢٬٤٧٢            ٣٣٨٬٠٨٧                      -                       -                        -                       -            ٣٣٨٬٠٨٧الرصيد بداية السنة

                      ٣٦٬٨٦٧              ٣٨٬٧٥٤                      -                       -                        -                       -              ٣٨٬٧٥٤خسارة التدني على االرصدة خالل الفترة

                                -             (٧٤٬٠١٢)                      -                       -                        -                       -            (٧٤٬٠١٢)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٣٧٩٬٣٣٩           ٣٠٢٬٨٢٩                      -                       -                        -                       -           ٣٠٢٬٨٢٩                   

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل لسنة

                    (٤١٬٢٥٢)           (١٣٠٬٦٤٧)                      -                       -                        -                       -          (١٣٠٬٦٤٧)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                                -                        -                      -                       -                        -                       -                        -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                   ٣٣٨٬٠٨٧           ١٧٢٬١٨٢                      -                       -                        -                       -           ١٧٢٬١٨٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٤٣ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

الفوائد المعلقـــة

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة :

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

       ١١٬١٥١٬٧٠٣          ٤٬٥٥٦٬١٦٥      ٢٬٧٦٣٬١٣١         ١٬٦٨٣٬٧٦٠    ٢٬١٤٨٬٦٤٧الرصيد في بداية السنة

         ٣٬٢٥٩٬٧٢٠          ١٬١٧٨٬٥٣١      ١٬١٤٠٬٨٥٤            ٦٠٤٬٠٠٥       ٣٣٦٬٣٣٠يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

           (٦٩٠٬٩٤٢)            (١٢٤٬٧٠٠)        (١٢٢٬٠٤٨)           (٢٦٠٬٨٩٦)      (١٨٣٬٢٩٨)ينـــزل: الفوائد المحولة لاليرادات

           (٢٥٨٬١٤١)              (٦١٬٧٤٧)        (١٨٣٬٥٤٧)             (١٣٬٦٣٨)               ٧٩١فروقات ترجمة

             (٢٢٬٠٦٦)---        (٢٢٬٠٦٦)ديون مشطوبة ومحولة  خارج قائمة المركز المالي الموحدة

     ١٣٬٤٤٠٬٢٧٤         ٥٬٥٤٨٬٢٤٩    ٣٬٥٩٨٬٣٩٠        ٢٬٠١٣٬٢٣١   ٢٬٢٨٠٬٤٠٤     الرصيد في نهاية السنة

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

         ٩٬٩٠٩٬٧١٧          ٣٬٩٨١٬٠١٣      ٢٬٧٠٠٬١٨٥         ١٬٢٥١٬١٣٣    ١٬٩٧٧٬٣٨٦الرصيد في بداية السنة

         ٢٬٦٦٤٬٤٧٦             ٩٥٠٬٦٥٥         ٧٦٢٬٩٢٠            ٦٢١٬٩٥٧       ٣٢٨٬٩٤٤يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

           (٥٠٤٬٤١٠)            (١١١٬٨٩١)        (١٤٤٬٩٤١)           (١١٥٬٠٦٥)      (١٣٢٬٥١٣)ينـــزل: الفوائد المحولة لاليرادات

           (٨٨٧٬٢٥٠)            (٢٤٠٬٢٨٢)        (٥٥٥٬٠٣٣)             (٧٤٬٢٦٥)        (١٧٬٦٧٠)فروقات ترجمة

             (٣٠٬٨٣٠)              (٢٣٬٣٣٠)                     -                        -          (٧٬٥٠٠)ديون مشطوبة ومحولة  خارج قائمة المركز المالي الموحدة

     ١١٬١٥١٬٧٠٣         ٤٬٥٥٦٬١٦٥    ٢٬٧٦٣٬١٣١        ١٬٦٨٣٬٧٦٠   ٢٬١٤٨٬٦٤٧     الرصيد في نهاية السنة

تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي والقطاع االقتصادي كما يلي :

٢٠٢١٢٠٢٠خارج المملكةداخل المملكة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

٦٬٨٣١٬٦٢١٧٬٠٦٢٬٤٩٦١٣٬٨٩٤٬١١٧٧٬٦٣٣٬٩٦٣  مالي 

٧٨٬٩٢٨٬٢٥٥٥٤٬١٤٠٬٣٢٧١٣٣٬٠٦٨٬٥٨٢١٤٩٬٥١٠٬٧٢٧  صناعة

٢١١٬٠٣٠٬٠٣٢٧٠٬٦٨٣٬٦٩٠٢٨١٬٧١٣٬٧٢٢٢٩٧٬٢٥٠٬٠٣٥  تجارة 

٢٤٥٬٤٠٧٬٧٩٨٢٧٬٨٠٤٬١٥٦٢٧٣٬٢١١٬٩٥٤٢٥٩٬١٢٣٬١٤٣  عقارات

٢٣٬٣١٨٬٥٠٨١٤٬٣٧١٬٦٥٥٣٧٬٦٩٠٬١٦٣٤٠٬٥٢٤٬٩٨١  انشاءات 

٨٬١٤٢٬٧٥٥١٬٢١٦٬٦٢١٩٬٣٥٩٬٣٧٦٦٬٥١١٬٤٩٦  زراعة

٤٣٬٥٠٢٬٤٨٩٥١٬٣٨٥٬٣٥٤٩٤٬٨٨٧٬٨٤٣٩٨٬٠٩٣٬٧٤١  سياحة ومطاعم ومرافق عامة

١٢٬٨٧٣٬٣٧١١١٬٥٥٦٬٧٨٧                     -١٢٬٨٧٣٬٣٧١  أسهم

٤٧١٬٣٧٣٬٠٤٦١٢٣٬٨١٦٬١٣٢٥٩٥٬١٨٩٬١٧٨٥٦٨٬٠٤٦٬٩٧٣  افراد

١١٩٬١٦٧٬٩٦٤٨٧٬١٢٩٬٦٨٣٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧١٨١٬٣٦٤٬٥١٠  حكومة وقطاع عام

١٬٢٢٠٬٥٧٥٬٨٣٩٤٣٧٬٦١٠٬١١٤١٬٦٥٨٬١٨٥٬٩٥٣١٬٦١٩٬٦١٦٬٣٥٦     المجموع

-  ٤٤  - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

الشركـــــــــــــــات

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

الشركـــــــــــــــات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

٣١ كانـون االول 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٤٥ - 

  بالتكلفة المطفأةموجودات مالية  -١٣
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: األولكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ٣١        

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  ــار ــــــــــــدينــ  ــار ــــــــــــدينــ
 موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية :    

 مالية حكومية وبكفالتهاوأذونات  سندات   ٢٥٥٫٨٨٨٫٠١٨  ٢١٩٫٦٤٣٫٠٩٢
 وبنوك سندات واسناد قرض شركات ٣٧٫٧٥٢٫٧٣٢  ٣٠٫٢٩٠٫٥٦٢
 خارجية حكوماتسندات   ٢٨٫٩٧٧٫٢٨١  ٣١٫٨٥٢٫٤٤٧

 مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية  ٣٢٢٫٦١٨٫٠٣١  ٢٨١٫٧٨٦٫١٠١

    
 موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية :   

 واسناد قرض شركاتسندات   ٥٦٫٣٠٧٫٠٠٠  ٦٦٫٤٣٤٫٠٠٠
 اذونات حكومات خارجية ٥٬٣٨٢٫١٦٩  ٩٣٤٫٧٣٩

 مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية ٦١٬٦٨٩٬١٦٩  ٦٧٫٣٦٨٫٧٣٩
 مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  ٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠  ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص  ينزل :  )٤٧٧٬٠٨٠( )٦٩٩٫٨٧١(

 صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ٣٨٣٫٨٣٠٫١٢٠  ٣٤٨٬٤٥٤٬٩٦٩
 

 تحليل السندات واالذونات : -
  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  ٣١

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
  ــار ــــــــــــدينــ  ــار ــــــــــــدينــ

 موجودات مالية ذات معدل عائد ثابت ٣٧٩٬٣٠٧٬٢٠٠  ٣٤٠٫٦٠٧٫٠٤٥
 موجودات مالية ذات معدل عائد متغير ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٫٥٤٧٫٧٩٥

٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠  ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠  
 
 

كانون األول    ٣١البنك الداخلي كما في    نظامبناء على    اإلئتماني  المطفأة حسب فئات التصنيف  بالتكلفةتوزعت أدوات الدين  
 : كما يلي ٢٠٢٠و ٢٠٢١

  
 

 ٢٠٢١كانون األول   ٣١كما في 
كانون  ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 
       الثانية حلةالمر  ىاألول حلةالمر  
 
 البند

  
 مستوى إفرادي

مستوى  
 تجميعي 

مستوى  
 إفرادي

مستوى  
 تجميعي 

  حلةالمر 
 الثالثة 

  
 المجموع

  
 المجموع 

              
٢١٩٫٦٤٣٫٠٩٢ ٢٣٠٫٨٨٩٫٣٨٠  -  -  -  -  ٢٣٠٫٨٨٩٫٣٨٠  ١ 
٧٢٤٫١٥١ ٧٢٠٫٤١٧  -  -  -  -  ٧٢٠٫٤١٧  ٢ 
٥٫٦٨٨٫٩٦٧ ٧١٩٫٤١٧  -  -  -  -  ٧١٩٫٤١٧  ٣ 
٥٫٠٠٧٫٤٠٦ ٤٫٩٨٨٫٢٠٣  -  -  -  -  ٤٫٩٨٨٫٢٠٣  ٤ 
٨٠٫٣٢٠٫٢٤٢ ٨٠٫٥٢٥٫٤٩٦  -  -  -  -  ٨٠٫٥٢٥٫٤٩٦  ٥ 
٣٧٫٧٧٠٫٩٨٢ ٦٦٫٤٦٤٫٢٨٧  -  -  -  -  ٦٦٫٤٦٤٫٢٨٧  ٦ 
٧  -  -  -  -  -  - - 
٨  -  -  -  -  -  - - 
٩  -  -  -  -  -  - - 
١٠  -  -  -  -  -  - - 

٣٨٤٫٣٠٧٫٢٠٠٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠  -  -  -  - ٣٨٤٫٣٠٧٫٢٠٠ المجموع

 
 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٤٦ - 
 

 النحو اآلتي : علىتوزعت الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وفقا للمراحل اإلئتمانية 

 

 الحركة على مخصص تدني الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي كما يلي:ملخص إن   -

 
 

 بالتكلفة المطفأة كما يلي : تستحق الموجودات المالية   -
 

 

 
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 
كانون   ٣١كما في  

 ٢٠٢٠األول 
       الثانية  حلةالمر  ىاألول حلةالمر 

 
  مستوى إفرادي  البند

مستوى  
  تجميعي 

 مستوى  
  إفرادي 

مستوى  
  تجميعي 

  حلةالمر
  الثالثة

 
  المجموع

 
 المجموع  

 ٢٧٢٫٧٣٤٫٤٣١  ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠  -  -  -  -  ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠  رصيد بداية السنة
 ١٣٧٫٨٥٧٫١٥٩  ٨٣٫٠١١٫٨٨١  -  -  -  -  ٨٣٫٠١١٫٨٨١ اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

 ) ٦١٫٥٧٤٫٠٨١(  ) ٤٤٫٩٠٤٫٦٠٩(  -  -  -  -  ) ٤٤٫٩٠٤٫٦٠٩( اإلستثمارات المستحقة  
 ٣٤٩٫٠١٧٫٥٠٩  ٣٨٧٫٢٦٢٫١١٢  -  -  -  -  ٣٨٧٫٢٦٢٫١١٢ 

              

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة االولى

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
 

) ٢٫٩٥٤٫٩١٢(  -  -  -  -  ) ٢٫٩٥٤٫٩١٢( التغيرات الناتجة عن تعديالت    ١٣٧٫٣٣١ 
 ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠  ٣٨٤٫٣٠٧٫٢٠٠  -  -  -  -  ٣٨٤٫٣٠٧٫٢٠٠ إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 

 
 
 

 
 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في 

 
كانون  ٣١كما في 
 ٢٠٢٠األول 

 البند 
 

 المرحلة األولى
المرحلة 

 الثانية 
المرحلة 

 الثالثة 
 

 اإلجمالي
 

 اإلجمالي
 ١٩٨٫٦٣٢ ٦٩٩٫٨٧١ - - ٦٩٩٫٨٧١  السنة رصيد بداية 

 ٤٠٣٫٨٠٦ ١١٥٫٤٩٩ - - ١١٥٫٤٩٩ السنة خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
 ) ١٧٫٤٠٧( ) ١٧٫٠٣٤( - - ) ١٧٫٠٣٤( المسترد من خسارة التدني على اإلستثمارات المستحقة 

 ٥٨٥٫٠٣١ ٧٩٨٫٣٣٦ - - ٧٩٨٫٣٣٦ 
 - - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 - - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية 
 - - - - - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

نتيجة تغيير  السنة األثر على المخصص كما في نهاية 
 السنة التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

- - - - - 

) ٣٢١٫٢٥٦( التغيرات الناتجة عن تعديالت  - - )٣٢١٫٢٥٦ (  ١١٤٫٨٤٠ 

 ٦٩٩٫٨٧١ ٤٧٧٫٠٨٠ - - ٤٧٧٫٠٨٠ السنةإجمالي الرصيد كما في نهاية  

 
 
 

 المجموع 
 أكثـــر مــــن 

 سنـــــوات ٣
أكثــــر مــن سنة 

 سنــــوات ٣الى 

 ٦أكثـــــر مــن 
 شهــــــور

 الـــى سنـــــــة 

 ٣أكثـر مــن 
 شهــور

 شهـور  ٦الى 

أكثـــر مــــن 
 شهــــــر

 لغاية شهر شهـــور  ٣الــى 

 

  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار 
 ٢٠٢١ كانون األول ٣١ ٣٫٦٠٠٫٤٠٣ ٨٧٫١١٨٫٩٧٠ ٥٩٫٦٤٠٫٥٩٥ ٨٢٫٤١٠٫٨٨٨ ١٠٦٫٢٤١٫٥٠٦ ٤٥٫٢٩٤٫٨٣٨ ٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠

        
 ٢٠٢٠ كانون األول ٣١ ٦٬٠٠٠٬٦٤٠ ١٨٫٠٧٠٫٥٢٨ ٢٠٫٦١٠٫٠٤٢ ١٥٫٥٩٨٫٠٠٠ ٢٤٧٫٤٠٣٫٨٦٢ ٤١٫٤٧١٫٧٦٨ ٣٤٩٫١٥٤٫٨٤٠



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 ١٤ -  ممتلكات ومعدات - بالصافي 

معـــــــــــدات          ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

تحسينــــاتأجهـــــــــــــزةواجهـــــــــــزة

المجموعوديكـــورات الحاسب اآلليوسائــط نقـــلواثـــــــــــــاثمبانـــــــــــــياراضــــــــــي

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار٢٠٢١

الكلفـــة :

٤٬٠٥١٬٩٩١١٤٬٠٥٧٬٧٣٨٢٥٬٨٨٠٬٢٤٦١٬٠٦٩٬٢١٨١٥٬٤٥١٬٩٠٣٢٢٬٢٥٦٬٥٠٠٨٢٬٧٦٧٬٥٩٦الرصيد في بداية السنة قبل تعديل أثر تطبيق المعيار رقم (٢٩)

              ٦٤١٬٧٤٤٥٬٧١٠٬٨٧١١٬٦٠٢٬٨١١١٠٠٬٣١٤٥٩٩٬٩٠١١٬٧١٤٬٨٧٠١٠٬٣٧٠٬٥١١أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٩) - إيضاح (٢)

             ٩٣٬١٣٨٬١٠٧           ٢٣٬٩٧١٬٣٧٠           ١٦٬٠٥١٬٨٠٤              ١٬١٦٩٬٥٣٢           ٢٧٬٤٨٣٬٠٥٧         ١٩٬٧٦٨٬٦٠٩       ٤٬٦٩٣٬٧٣٥الرصيد في بداية السنة المعدل بعد تطبيق أثر المعيار رقم (٢٩)

٩٬٢٦٠٬٧٠٥               ٥٬٦٨٨٬٩٣٤                  ٩٥٢٬٨٩٩                          ٩٤٧               ٢٬٢٧٦٬٢٤٦                ٣٤١٬٦٧٩                        -إضافات

               (٢٬٩٦٤٬٤٤٨)                 (٧٦٠٬٥٢٥)             (١٬٠٢٦٬٠٧٦)                   (٨٤٬٧٧٠)             (١٬٠٣٩٬٠٤٨)                (٥٤٬٠٢٩)                        -استبعادات

                  (٦٣٢٬٥٩٩)                   (٨٨٬٨٧٨)                   (٦٨٬٣٨٣)                     (٧٬٠٣٣)                 (١٤١٬٢١٠)              (٢٩٩٬٦٦٢)             (٢٧٬٤٣٣)فروقات عمالت أجنبية

             ٩٨٬٨٠١٬٧٦٥           ٢٨٬٨١٠٬٩٠١           ١٥٬٩١٠٬٢٤٤              ١٬٠٧٨٬٦٧٦           ٢٨٬٥٧٩٬٠٤٥         ١٩٬٧٥٦٬٥٩٧       ٤٬٦٦٦٬٣٠٢     الرصيد في نهاية السنة

  االستهالك المتراكم :

              ٥١٬٩٨٩٬٢٠٦             ١٧٬٦٢٢٬٨٦٣               ٩٬٧٧٩٬٤٣٥                  ٦٩١٬٠٧١             ١٧٬١٧٨٬٥٢٣            ٦٬٧١٧٬٣١٤                    - استهالك متراكم في بداية السنة قبل تعديل أثر تطبيق المعيار رقم (٢٩)

                ٢٬٥٦٤٬٩١١                  ٩٣٤٬٠٠٨                  ٣١٣٬٨٨٩                    ٥٩٬٠٦٣                  ٧٦٣٬٥٠٧                ٤٩٤٬٤٤٤                    -أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٩) - إيضاح (٢)

             ٥٤٬٥٥٤٬١١٧           ١٨٬٥٥٦٬٨٧١           ١٠٬٠٩٣٬٣٢٤                 ٧٥٠٬١٣٤           ١٧٬٩٤٢٬٠٣٠           ٧٬٢١١٬٧٥٨                    -  االستهالك المتراكم في نهاية السنة بعد تطبيق أثر المعيار رقم (٢٩)

                ٥٬٦٥٨٬٩٨٤               ٢٬٠٠٨٬٩٤٦               ١٬٥٥١٬٢٨٨                  ١١٤٬٤٢٤               ١٬٧٣٨٬٣٨٧                ٢٤٥٬٩٣٩                    -  استهالك السنة

               (٢٬٨٥٠٬٧٧٧)                 (٧٣١٬٣٩٠)                 (٩٧١٬١٩٢)                   (٧٤٬٤٩٢)             (١٬٠٣٠٬٩٨٤)                (٤٢٬٧١٩)                    -  (استبعادات)

                  (٢٨٣٬١٣٣)                   (٨٤٬٤١٣)                   (٣٥٬٦٨٠)                     (٥٬٠٨٤)                   (٩٥٬٦٦٣)                (٦٢٬٢٩٣)                    -  فروقات عمالت أجنبية

             ٥٧٬٠٧٩٬١٩١           ١٩٬٧٥٠٬٠١٤           ١٠٬٦٣٧٬٧٤٠                 ٧٨٤٬٩٨٢           ١٨٬٥٥٣٬٧٧٠           ٧٬٣٥٢٬٦٨٥                    -  االستهالك المتراكم في نهاية السنة

              ٤١٬٧٢٢٬٥٧٤               ٩٬٠٦٠٬٨٨٧               ٥٬٢٧٢٬٥٠٤                  ٢٩٣٬٦٩٤             ١٠٬٠٢٥٬٢٧٥          ١٢٬٤٠٣٬٩١٢        ٤٬٦٦٦٬٣٠٢     صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

                ١٬٤٨١٬٧٠٨                  ٣٥٩٬٩٤٥                  ١٥٥٬١٠٩                               -                  ٣٢١٬٤٥٧                ٦٤٥٬١٩٧                        -  دفعات على  شراء موجودات ثابتة *

              ١٦٬٤٥٩٬٧٠٤                              -                              -                               -                              -                            -                        -  'حق استخدام األصول المستأجرة **

             ٥٩٬٦٦٣٬٩٨٦              ٩٬٤٢٠٬٨٣٢              ٥٬٤٢٧٬٦١٣                 ٢٩٣٬٦٩٤           ١٠٬٣٤٦٬٧٣٢         ١٣٬٠٤٩٬١٠٩       ٤٬٦٦٦٬٣٠٢     صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

٢٠٢٠

الكلفـــة :

              ٤٬١٥٩٬١٥٢١٤٬٤٢٧٬١٥٩٢٦٬١٧٠٬٩٦١١٬٠٩٣٬٠٢١١٣٬٢٨١٬٦٧٩٢١٬٨٧٠٬٦٢٣٨١٬٠٠٢٬٥٩٥ الرصيد في بداية السنة

٦٬٢٢٠٬٢٤٧               ١٬٢٣٨٬٩٦٩               ٣٬٢٣٠٬٥٨٩                      ١٬٠٤٣                  ٩٨٥٬٥٥٨                ٧٦٤٬٠٨٨                        -إضافات

               (٢٬١٨٨٬٢٩٤)                 (٥١١٬٦١١)                 (٨٧٠٬٧٢٢)                        (١١٣)                 (٧٩٦٬٩٩٣)                  (٥٬٠٠٠)               (٣٬٨٥٥)استبعادات

               (٢٬٢٦٦٬٩٥٢)                 (٣٤١٬٤٨١)                 (١٨٩٬٦٤٣)                   (٢٤٬٧٣٣)                 (٤٧٩٬٢٨٠)           (١٬١٢٨٬٥٠٩)          (١٠٣٬٣٠٦)  فروقات عمالت أجنبية

             ٨٢٬٧٦٧٬٥٩٦           ٢٢٬٢٥٦٬٥٠٠           ١٥٬٤٥١٬٩٠٣              ١٬٠٦٩٬٢١٨           ٢٥٬٨٨٠٬٢٤٦         ١٤٬٠٥٧٬٧٣٨       ٤٬٠٥١٬٩٩١     الرصيد في نهاية السنة

  االستهالك المتراكم :

              ٥٠٬١٣١٬٣٧٧             ١٧٬٠٣٧٬٤٢٢               ٩٬٣٠٨٬٠٩٣                  ٥٨٧٬٠٧٨             ١٦٬٥٤١٬٩٧٨            ٦٬٦٥٦٬٨٠٦                        -  استهالك متراكم في بداية السنة

                ٤٬٨٠٩٬١٢٢               ١٬٣٨٥٬٤٧٣               ١٬٣٩٠٬٨٥٥                  ١٢١٬٩٣٣               ١٬٦٥٧٬٤١٤                ٢٥٣٬٤٤٧                        -  استهالك السنة

               (٢٬٠٠٥٬٥٠٢)                 (٤٩١٬٣٧٧)                 (٨٠٨٬٦٥٢)                          (٩٠)                 (٧٠٥٬٣٨٣)                            -                        -  (استبعادات)

                  (٩٤٥٬٧٩١)                 (٣٠٨٬٦٥٥)                 (١١٠٬٨٦١)                   (١٧٬٨٥٠)                 (٣١٥٬٤٨٦)              (١٩٢٬٩٣٩)                        -  فروقات عمالت أجنبية

             ٥١٬٩٨٩٬٢٠٦           ١٧٬٦٢٢٬٨٦٣              ٩٬٧٧٩٬٤٣٥                 ٦٩١٬٠٧١           ١٧٬١٧٨٬٥٢٣           ٦٬٧١٧٬٣١٤                        -  االستهالك المتراكم في نهاية السنة

              ٣٠٬٧٧٨٬٣٩٠               ٤٬٦٣٣٬٦٣٧               ٥٬٦٧٢٬٤٦٨                  ٣٧٨٬١٤٧               ٨٬٧٠١٬٧٢٣            ٧٬٣٤٠٬٤٢٤        ٤٬٠٥١٬٩٩١     صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

                ٦٬٣٨٥٬٢٤٢               ٤٬٨٣٤٬١٤٦                  ٧٤٠٬٢٨٥                               -                  ٨٠٩٬٩٨٢                       ٨٢٩                        -  دفعات على  شراء موجودات ثابتة *

              ١٦٬٨٢٩٬٩٦٢                              -                              -                               -                              -                            -                        -  'حق استخدام األصول المستأجرة **

             ٥٣٬٩٩٣٬٥٩٤              ٩٬٤٦٧٬٧٨٣              ٦٬٤١٢٬٧٥٣                 ٣٧٨٬١٤٧              ٩٬٥١١٬٧٠٥           ٧٬٣٤١٬٢٥٣       ٤٬٠٥١٬٩٩١     صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

*   تبلغ قيمة االلتزامات المالية القتناء ممتلكات ومعدات ٤٤٠٬٦٣٦ دينار لعام ٢٠٢١ سيتم تسديدها وفقاً لشروط التعاقد على شراء هذه الموجودات .

ـ   تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل ٣٢٫٨٤٢٫٢١٥  دينار لعام ٢٠٢١ (٣٢٫٠٦١٫٢٣٨ دينار لعام ٢٠٢٠).

٢٠٢١٢٠٢٠

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

          ١٦٬٢٠٢٬٩٧٣      ١٦٬٨٢٩٬٩٦٢الرصيد في بداية السنة

            ٤٬٩٩٥٬٦٤٧        ٣٬١٥٥٬٣٢٨اضافات

           (١٬٠٦٩٬٤٢٢)          (١٤٨٬٩٦٥)(استبعادات)

           (٣٬٢٤٣٬٠١٥)       (٣٬٣٧٠٬٥١٦)(إستهالكات)

                (٥٦٬٢٢١)               (٦٬١٠٥) فروقات عمالت أجنبية

         ١٦٬٨٢٩٬٩٦٢     ١٦٬٤٥٩٬٧٠٤الرصيد نهاية السنة

-  ٤٧  - 

** يمثل هذا البند اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٦) وتفاصيله كما يلي :



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٤٨ - 
 

 موجودات غير ملموسة - ١٥
  : كما يلي وتفاصيلها ٪٢٠إلى  ٪١٥يشمل هذا البند على أنظمة وبرامج حاسوب يتم إطفاءها بنسبة سنوية تتراوح من  
 

  كانــــــــــــــــــــــون األول   ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠          

  ـــار ـــــــــــــدينـ  ـــار ـــــــــــــدينـ
 رصيد بداية السنة ٦٫٨٧٢٫٤٤٥  ٥٫٩٨٦٫٢٨٢
٢٫١٢٤٫٦٧٢ 

)١٫٢٠٢٫٨٠١( 
 ٢٫٦٢٣٫٦٦٤ 

)١٫٤٧٠٫٨٨٧( 
 اضافات خالل السنة

االطفاء للسنة                                                                   
 فروقات عمالت أجنبية )١٣٫٢٢٢(  )٣٥٫٧٠٨(

 رصيد نهاية السنة      ٨٫٠١٢٫٠٠٠  ٦٫٨٧٢٫٤٤٥
                

 موجودات أخرى   -  ١٦
   ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  ٣١

٢٠٢١  ٢٠٢٠          
  ـــار ـــــــــــــدينـ  ـــار ـــــــــــــدينـ

 فوائد وإيرادات برسم القبض ١١٫٢٦٢٫٠٣١  ١٠٫٣٩١٫١٠٩
٣٫٣٧٤٫١٨٦  ٣٫٦١٦٫٢٢٧  ً  مصروفات مدفوعة مقدما
 * هالكة  آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون عقارات ٦٣٫٤١٠٫٧٠٣  ٥٨٫٠٦٧٫٤٦١
 شيكات مقاصة ٩٩٤٫١١٠  ٢٫٤٢٧٫١٤٨
 دفعات مقدمة لقاء استمالك أراضي وعقارات ٢٫٠٩٤٫٦٥٠  ١٫٦٩٢٫٣٦٧
 تأمينات مدفوعة ٢٤٤٫١٣٢  ٢٥٥٫٩١٢

٦٫٤٦٣٫٣٠١  ٣٫٨٠٧٫٨٦٤  ً  دفعات ضريبية مدفوعة مقدما
 مدينون وارصدة مدينة أخرى ٥٫٤٩٩٫٠٧٠  ٤٫٨١٨٫٠٥٦

٩٣٫٣٤٢٫١٨٣  ٨٥٫٠٧٦٫١٤٤  
 

                                          :هالكةالتي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون  عقاراتفيما يلي ملخص الحركة على ال   * 

  مستملكــــــــــــــة عقـــــــــــــــــارات 
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  ـار ـــــــــــدينـــ  ـار ـــــــــــدينـــ
 رصيد بداية السنة ٦٨٫٠٦٧٫٣٠٥  ٦٤٫٢٠٢٫١٧٧
  إضافات ٧٫٦٤١٫٩٨٣  ٧٫٥١٦٫٧٣٧

 استبعادات (٢٫٥٦٨٫٥٩٧)  )٣٫٦٥١٫٦٠٩(
 رصيد نهاية السنة ٧٣٫١٤٠٫٦٩١  ٦٨٫٠٦٧٫٣٠٥

 مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك** (٩٫٧٢٩٫٩٨٨)  )٩٫٩٩٩٫٨٤٤(
 رصيد نهاية السنة        ٦٣٫٤١٠٫٧٠٣  ٥٨٫٠٦٧٫٤٦١

 
 

بموجب قانون البنوك األردني ، يتوجب بيع المباني واألراضــي التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مســتحقة على العمالء    -
خالل ســـنتين من تاريخ إســـتمالكها ، وللبنك المركزي في حاالت إســـتثنائية أن يمدد هذه المدة لســـنتين كحد أقصـــى. هذا  

اريخ    ١٠/١/٤٠٧٦وبموـجب تعميم البـنك المركزي االردني رقم   ام البـنك  ،  ٢٠١٤آذار    ٢٧بـت ام  ـق ة الـع داـي من ـب اراً  وإعتـب
بدء البنك بإحتساب مخصص تدريجي للعقارات المستملكة لقاء ديون والتي قد مضى على استمالكها فترة تزيد عن   ٢٠١٥

ــتناداً لذلك التعميم ولتعميم البنك المركزي األردني رقم   ٤ ــنوات إسـ ــباط  ١٤تاريخ    ١٠/١/٢٥١٠سـ علماً بأن ،  ٢٠١٧شـ
البنك المركزي األردني قد أصــدر تعاميم الحقة فيما يخص تاجيل احتســاب المخصــص والتي كان اخرها تعميم  

بحيث يتم اـستكمال اقتطاع المخـصـصات المطلوبة اعتباراً من العام   ٢٠٢١ايلول   ١٢بتاريخ  ١٠/٣/١٣٢٤٦رقم 
نوياَ وبحيث يتم   ٪٥بواقع  ٢٠٢٢ من القيمة الدفترية لتلك   ٪٥٠الوصـول إلى النـسبة المطلوبة البالغة  من قيمتها الدفترية ـس

 .٢٠٣٠العقارات مع نهاية العام 
 



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان -	األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٠٢١٢٠٢٠

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

٩٬٩٩٩٬٨٤٤١٠٬٣٥٧٬٦٤٠رصيد بداية السنة

           (٣٥٧٬٧٩٦)        (٢٦٩٬٨٥٦)(المسترد من) إضافـــــات

٩٬٧٢٩٬٩٨٨٩٬٩٩٩٬٨٤٤     رصيد نهاية السنة 

١٧ -  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المجمـــــــــــــوعخـــــارج المملكــــةداخــــل المملكــــةالمجمـــــــــــــوعخـــــارج المملكــــةداخــــل المملكــــة

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

          ٩٬٩٤٥٬٤٨٧       ٩٬٩٤٥٬٤٨٧-          ٨٬٤٩٦٬٩٧١        ٨٬٤٩٦٬٩٧١-حسابات جارية وتحت الطلب

          ٩٬٨٧٩٬٠٠٠       ٨٬٤٦١٬٠٠٠       ١٬٤١٨٬٠٠٠        ٣٤٬٠٧٩٬٠٠٠      ٣٤٬٠٧٩٬٠٠٠-ودائع الجل تستحق خالل ٣ شهور

                      ---              ٢٨٢٬٠٠٠           ٢٨٢٬٠٠٠-ودائع الجل تستحق من ٣ - ٦ شهور

                      ------ودائع الجل تستحق من ٦ - ٩ شهور

                      ------ودائع الجل تستحق من ٩ - ١٢ شهر

        ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧     ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧-        ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧      ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧-ودائع الجل يزيد إستحقاقها عن سنة

-٧٠٬٧٦٢٬٣٥٤    ٦٩٬٣٤٤٬٣٥٤      ١٬٤١٨٬٠٠٠       ٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨    ٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨       

**  إن الحركة على مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون هالكة هي كما يلي :

٣١ كانون االول ٣١٢٠٢٠ كانون االول ٢٠٢١

 - ٤٩ -           



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

١٨ - ودائع عمالء

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الحكومــــــةمؤسسات صغيرة

المجمــــــــــوعوالقطاع العامومتوسطةشركات كبرىأفـــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبيـــــــــــــــــــــــــــان

٤٠٤٬٩٥٨٬٧٨٢٥٦٬٧١٧٬٤٨٨١٠٠٬٩٨٢٬٢٧٥٦٬٣١٥٬٠٣٧٥٦٨٬٩٧٣٬٥٨٢حسابات جارية وتحت الطلب

٩١٤٬٥٢٤٬٤٥٥٧٧٦١٬٨٩٣٬٤٣٨١٣٬٠٢٣٩١٦٬٤٣١٬٦٩٢ودائع التوفير

٣٢٨٬٣٤٩٬١٠٧١٩٬٩٢١٬٢٠٩٣٦٬٥٦٨٬٨٩٨١٤٬٣٤٧٬٨٢٣٣٩٩٬١٨٧٬٠٣٧ودائع الجل وخاضعة الشعار

٢٣٬٤٣٨٬٣٢٩--٢٢٬٦١٩٬٣٢٩٨١٩٬٠٠٠شهادات ايداع

١٬٦٧٠٬٤٥١٬٦٧٣٧٧٬٤٥٨٬٤٧٣١٣٩٬٤٤٤٬٦١١٢٠٬٦٧٥٬٨٨٣١٬٩٠٨٬٠٣٠٬٦٤٠المجمــــوع

الحكومــــــةمؤسسات صغيرة

المجمــــــــــوعوالقطاع العامومتوسطةشركات كبرىأفـــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبيـــــــــــــــــــــــــــان

٣٥٥٬٨٧٤٬٣٩٣١٠٣٬٢٥٢٬٠٨١٨٠٬٣١٠٬١٩٧٩٬٦٨٨٬٢٣٠٥٤٩٬١٢٤٬٩٠١حسابات جارية وتحت الطلب

٨٤٤٬٥٠٥٬٦٦٠١٬٢٠١٬٢٤٣٩٬٦٢٥٬١٠٣١٠٬٣٧٧٨٥٥٬٣٤٢٬٣٨٣ودائع التوفير

٣٤٥٬٥٣٦٬٧٣٦٧٣٬٤٧٦٬٢٥٦٣١٬١٢٩٬٨٢٢٢٠٬١٩٥٬١٢٨٤٧٠٬٣٣٧٬٩٤٢ودائع الجل وخاضعة الشعار

٣٤٬٣٨٢٬٣٥٠                          -٢١٬٥٠٨٬٣٥٠١١٬٥٦٥٬٠٠٠١٬٣٠٩٬٠٠٠شهادات ايداع

١٬٥٦٧٬٤٢٥٬١٣٩١٨٩٬٤٩٤٬٥٨٠١٢٢٬٣٧٤٬١٢٢٢٩٬٨٩٣٬٧٣٥١٬٩٠٩٬١٨٧٬٥٧٦المجمــــوع

ـ  بلغت ودائع الحكومة االردنية والقطاع العام االردني داخل المملكة ٢٠٫٦٧٥٫٨٨٣ دينــــــــار أي ما نسبته ١/٠٨٪  من اجمـالـي الودائع للسنة (٢٢٫٧٣٨٫٦٦٨ دينـــــــــار،

   أي ما نسبته ١/١٩٪ في السنة السابقة).

 

 

ـ  بلغت الودائع الجامدة ٧٣٬٦٨٤٬٩٠٨ دينار للسنة ( ٥٨٫٨٨١٫٤٨٠ دينار في السنة السابقة) .

  - ٥٠ - 

٣١ كانون األول ٢٠٢١

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

ـ  بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد ٧٦٧٬١٦٢٬٠٧٢ دينار أي ما نسبته ٤٠/٢١٪  من اجمالي الودائع للسنة (٧٠٢٬٤٤٨٬٦٤٩ دينار أي ما نسبته ٣٦/٧٩٪ في السنة السابقة).

ـ  بلغت الودائع المحجوزة مقيدة السحب ٢١٫١٥٠٫٠٤٤ دينار أي ما نسبته ١/١١٪  من اجمالي الودائع للسنة (١٦٫٨٢٢٫٥٩٧ دينار أي ما نسبته ٠/٨٨٪ في السنة السابقة).



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٥١ - 

 تأمينات نقدية -  ١٩
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠          

  ـــار ـــــــــــــدينـ  ـــار ـــــــــــــدينـ
 تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة ٩٢٫٧٣٤٫١٠٤  ٩٥٫٤٦٨٫٧٠٣
 تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة ١٩٫٩٢٤٫٩٧٢  ٢٤٫٣٥٠٫٦٠٦

١١٢٫٦٥٩٫٠٧٦  ١١٩٫٨١٩٫٣٠٩  
 

  مخصصات متنوعة    -٢٠
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن 

 
 رصيد نهاية
 السنــــــــــة 

فرق عمالت 
 أجنبيــــــــة 

 المخصص
المستخــدم خالل 

 ة ـــــــــــــالسن

 المخصص
المكون خالل  

 ة ـــــــالسنـ

 
رصيد بداية 

 ــة ــــالسنــ

 

 ٢٠٢١ ـــار ــــدينـ ـــار ــــدينـ ـــار ــــدينـ ـــار ــــدينـ ـــار ــــدينـ
 مخصص تعويض نهاية الخدمة ٤٫٢٥٣٫٦٧٢ ٣٨٥٫٣٥٠ (٢٥٦٫٠٤٢) - ٤٫٣٨٢٫٩٨٠
 مخصص القضايا المقامة ضد البنك ٨٣٢٫٤٣٥ ٩٧٫٧٦٧ (١٦٥٫٨١٧) - ٧٦٤٫٣٨٥
 مخصصات متنوعة ٢١٦٫٠٤٣ ١٦٧ (٩٩٫٣٢١) (١٠٨٫٠٢١) ٨٫٨٦٨

٥٫٣٠٢٫١٥٠ ٤٨٣٫٢٨٤ (٥٢١٫١٨٠) (١٠٨٫٠٢١) ٥٫١٥٦٫٢٣٣  

     ٢٠٢٠ 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة ٤٫٠٣٢٫٦٤٢ ٤٦٦٫١٣٧ )٢٤٥٫١٠٧( - ٤٫٢٥٣٫٦٧٢
 مخصص القضايا المقامة ضد البنك ٨٦٣٫٤٧٨ ٧٣٫٦٧٨ )١٠٤٫٧٢١( - ٨٣٢٫٤٣٥
 مخصصات متنوعة ١١٥٫٠٩١ ٢٤١٫٤١٦ )٦٥٫٢١٤( )٧٥٫٢٥٠( ٢١٦٫٠٤٣

٥٫٠١١٫٢١١ ٧٨١٫٢٣١ ) ٤١٥٫٠٤٢( )٧٥٫٢٥٠( ٥٫٣٠٢٫١٥٠  
 

 ضريبة الدخل  -٢١
 مخصص ضريبة الدخل -   أ

 الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:  إن
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  ــارـــــــــــــــدينــ  ــار ــــــــــــدينــ
 رصيد بداية السنة ١٩٫٨٨١٫٨٦٦  ٢٣٫٨٠٣٫٨٩٥

 ضريبة الدخل المدفوعة (١٨٫١٦١٫٤٢٨)  )٢٢٫٦٩٢٫١٠٥(
 ضريبة الدخل المستحقة ١٨٫٣٣٥٫٠٥٦  ١٨٫٧٧٠٫٠٧٦
 رصيد نهاية السنة ٢٠٫٠٥٥٫٤٩٤  ١٩٫٨٨١٫٨٦٦

 

 : ما يلي  ةالموحد   الربح أو الخسارةتمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة  -
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

ــ دينــ ــ دينـــ  ــار ـــــــــــ   ـار ــــــــــ
 ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة ١٨٫٣٣٥٫٠٥٦  ١٥٫٢٣١٫٢٤٢

 ضريبة دخل سنوات سابقة -  ٣٧٩٫٣٧٥
 اضافة  –  موجودات ضريبية مؤجلة للسنة )٤٬٧٩٧٬٩٤٧(  )١٫٥٦٧٫٨٧٠(

 اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة ٢٬٠٤٩٬٦٤٧  ٢٫٥٦٣٫٧٦٩
١٥٫٥٨٦٫٧٥٦  ١٦٫٦٠٦٫٥١٦  

 

 : ما يلي  الدخل الشامل الموحد قائمة بنود تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في  -
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

ــ دينــ ــ دينـــ  ــار ـــــــــــ   ـار ــــــــــ
 

٣٫٥٣٨٫٨٣٤ 
  

- 
موجودات رأـسمالية ـضمن  ـضريبة الدخل المـستحقة عن أرباح بيع  

 موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشاملال
٣٫٥٣٨٫٨٣٤  -  



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ب -  موجودات ضريبية مؤجلة
       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢٠

رصيـد بدايـة
الضريبـــــــــةالضريبـــــــــةالرصيـد فـــيالمبالـــــــــــغالمبالـــــــــــغ

المؤجلـــــــــــةالمؤجلـــــــــــةنهايـــة السنـــةالمضــافـــــــةالمحـــررةالسنــــــــــــةالحسابات المشمولة
دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار  موجودات ضريبية مؤجلة

٢٥٬٠٨٧٬٠٦٢٩٬٥٣٣٬٠٨٤٥٬٥٩١٬٠٤٨     ١٠٬٣٧٣٬٧٧٩                   -١٤٬٧١٣٬٢٨٣  مخصص ديون غير عامله 
٩٬٣٨٥٬٥٧٣٣٬٣٤٦٬٩٦٤٤٬٩٤١٬٢٨٥                       -١٣٬٥٨١٬٦١٨٤٬١٩٦٬٠٤٥  مخصص الديون غير العاملة سنوات سابقة 

٤٬٢٩٨٬٦١٣١٬٢٤٦٬٨٣٠١٬٢١٩٬١٨٢          ٤٬٢٠٢٬٩٨٦٢٥٦٬٠٤١٣٥١٬٦٦٨  مخصص تعويض نهاية الخدمة
٧٢٨٬٦٧٢١٧٦٬٧٨٠١٧٧٬٢٥١                       -٧٣٠٬٣٠٦١٬٦٣٤  فوائد معلقة

٧٦٤٬٣٨٥٢٧٤٬٥٣٨٢٩٤٬٥٩٦            ٨٣٢٬٤٣٥١٦٥٬٨١٨٩٧٬٧٦٨  مخصص القضايا المقامة على البنك
٩٬٧٢٩٬٩٨٨٣٬٤٥٤٬٦٤٧٣٬٥٥٧٬١٩٢                       -٩٬٩٩٩٬٨٤٤٢٦٩٬٨٥٦ مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك

٦٢٬٨٣١٢٣٬٨٧٦٢٣٬٨٧٦                       -                        -٦٢٬٨٣١  تدني موجودات متوفرة للبيع
٨٣٧٬٢٨٧٣١٨٬١٦٩٣١٨٬١٦٩                       -                        -٨٣٧٬٢٨٧ تقييم موجودات مالية آلت ملكيتها للبنك
١٦٬٥٠١٬٦٤٢٦٬١٨١٬٨١١٥٬٦٨٥٬٨٠٠       ١٥٬٣٨٢٬٩٨٢٧٦٨٬٩٩٤١٬٨٨٧٬٦٥٤ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

٦٠٬٣٤٣٬٥٧٢٥٬٦٥٨٬٣٨٨١٢٬٧١٠٬٨٦٩٦٧٬٣٩٦٬٠٥٣٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩٢١٬٨٠٨٬٣٩٩
ج - مطلوبات ضريبية مؤجلة

٤٠٬٧٨٠٥٢٩٬٧٤٧٥١٬٨٧١٤٨٬٩٤٦             ١٠٬٥١٠           ٤٩٩٬٤٧٧     احتياطي القيمة العادلة

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢١٬٨٠٨٬٣٩٩٢٢٬٨٠٤٬٢٩٨٤٨٬٩٤٦٣٬٠٨١٬٠٦٥رصيد بداية السنة
٤٬٧٩٧٬٩٤٧١٬٥٦٧٬٨٧٠٣٬٩٣٠٢٬٢٥٢المضاف خالل السنة 
       (٣٬٠٣٤٬٣٧١)             (١٬٠٠٥)(٢٬٥٦٣٬٧٦٩)(٢٬٠٤٩٬٦٤٧)المطفئ خالل السنة 

٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩٢١٬٨٠٨٬٣٩٩٥١٬٨٧١٤٨٬٩٤٦     رصيد نهاية السنة

 * إن نسبة الضريبة المستخدمة في احتساب الضرائب المؤجلة وهي النسبة النافذة في البلدان المتواجد بها البنك. 

-  ٥٢  - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

 -  ان الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي :
مطلوبات ضريبية مؤجلةموجودات ضريبية مؤجلة



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٥٣ - 

٪ ، علماً بأن نـسبة ـضريبة الدخل القانونية في فلـسطين والتي  ٣٨تبلغ نـسبة ـضريبة الدخل القانونية في االردن على البنوك   -
 ٪.٢٨والشركات التابعة في األردن  ٪٢٥(شركة تابعة) ة ٪ وفي سوري١٥إستثمارات وفروع فيها يوجد للبنك 

 

، كما قام البنك بتقديم  ٢٠١٨تم التوصــل إلى تســوية نهائية مع دائرة ضــريبة الدخل والمبيعات في األردن حتى نهاية عام  -
ودفع المبالغ الواجب دفعها حســب القانون ولم يتم التوصــل إلى تســوية   ٢٠٢٠و ٢٠١٩كشــوفات التقدير الذاتي لألعوام  

أنه لن يترتب   الضــريبي  والمســتشــارهذا وبرأي اإلدارة   .نهائية مع دائرة ضــريبة الدخل والمبيعات عن تلك الســنوات بعد 
 ت تزيد عن المخصصات المستدركة في القوائم المالية الموحدة.على البنك أية التزاما

 

تم التوصـل إلى تسـوية نهائية مع دائرتي ضـريبة الدخل وضـريبة القيمة المضـافة عن نتائج أعمال البنك في فلسـطين حتى  -
ديم  ٢٠١٨نـهاـية الـعام   ــوـفات، كـما وـقام البـنك بتـق ا ودفع    ٢٠٢٠و  ٢٠١٩  لألعوامالتـقدير اـلذاتي    كشــ الغ الواـجب دفعـه المـب

 .أن المخصصات المرصودة كافية لتسديد اإللتزامات الضريبيةوبرأي اإلدارة والمستشار الضريبي  حسب القانون.
 

التوصــل إلى تســوية نهائية مع دائرة ضــريبة الدخل والمبيعات في األردن بما يخص شــركة تفوق لإلســتثمارات المالية    تم -
ودفع الـضرائب ولم يتم  ٢٠٢٠لعام ل، كما قامت الـشركة بتقديم كـشف التقدير الذاتي  ٢٠١٩(ـشركة تابعة) حتى نهاية العام 

ت بعد ، وبرأي إدارة الشــركة والمســتشــار الضــريبي أن المخصــصــات  مراجعتها من قبل دائرة ضــريبة الدخل والمبيعا
 المرصودة في القوائم المالية الموحدة كافية لتسديد االلتزامات الضريبية.

 

قامت شـركة األردن للتأجير التمويلي (شـركة تابعة) بالتوصـل إلى تسـوية نهائية مع دائرة ضـريبة الدخل والمبيعات حتى  -
ودفع الضــرائب    ٢٠٢٠و  ٢٠١٨  لألعوامالتقدير الذاتي   ف، كما قامت بتقديم كشــ٢٠١٨ثناء العام باســت  ٢٠١٩نهاية العام 

المعلنة ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد، وبرأي اإلدارة والمستشار الضريبي أن المخصصات  
 ريبية.المرصودة في القوائم المالية الموحدة كافية لتسديد اإللتزامات الض

 

في  المنتهية للـسنةفي القوائم المالية الموحدة  وـشركاته التابعة والفروع الخارجية  على البنكتم احتـساب الـضريبة المـستحقة   -
ــريبية كما في ذلك  ٢٠٢١كانون األول   ٣١ ــريبي أنها كافية لمواجهة االلتزامات الضـ ــار الضـ ــتشـ ، وبرأي اإلدارة والمسـ

 التاريخ.
 

 : ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبيفيما يلي  - ج

 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
ــ دينــ  ــار ــــــــــــدينــ   ــار ـــــــــ

 الربح المحاسبي ٥١٫٨٩٣٫٩٨٩  ٥٢٫٠٧٣٫٥٧٨
 ارباح غير خاضعة للضريبة )٢٣٬١٤٧٬٨٨١(  (٣٩٬٨٥٤٬٠٤٢)
 مصروفات غير مقبولة ضريبيا  ٢٨٫٨٤٦٫٧٧٩  ٣٣٬٥٥٨٬٢٥٧
 الربح الضريبي ٥٧٫٥٩٢٫٨٨٧  ٤٥٬٧٧٧٬٧٩٣

 نسبة ضريبة الدخل ٣١٫٨%  ٤١%
 ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة  ١٨٫٣٣٥٫٠٥٦  ١٨٬٧٧٠٬٠٧٦



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٥٤ - 

 أموال مقترضة - ٢٢
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 
 

 
 

ريحة ضـمن  عمالء البنكأعاله ل المبالغتم إعادة إقراض   * طة ـش ات الصـغيرة والمتوـس ـس ركات الكبرى  المؤـس عار فائدة  والـش بأـس
 .٪٦٫٨٣الى   ٪٢من تتراوح 

 

دة متغيرة    - اـئ ة وال يوـجد اقتراض ذو ـف ابـت دة ـث اـئ د إن اإلقتراض ذو ـف ـــي دة والمتعلق  االقتراض    ، وبلغ رصــ اـئ ــع لـف الغير ـخاضــ
األول  ـكانون    ٣١كـما في ديـنار    ٣٠٫١٧٧٫٥٩٣  ـبالقروض التي طرحـها البـنك المركزي األردني لمواجـهة ـجائـحة كوروـنا مبلغ

٢٠٢١. 
 

 المقترض من الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري وتستحق دفعة واحدة ألجل ثالث سنوات.** يمثل هذا البند المبلغ  
 

 المستأجرة:   –مقابل حق إستخدام األصول   - اإليجارعقود التزامات ** *

 كانون األول  ٣١
٢٠٢٠ 

 كانون األول  ٣١ 
٢٠٢١ 

 بالدينار األردني 

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة -تحليل االستحقاق  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار   
ة اقل من سنة واحد  ٣٫٤٢٤٫٤٨٣  ٣٫١٣١٫٠٢٧  
سنة إلى خمس سنوات من  ١٠٫٧٠٠٫٠١٤  ١٠٬٥١٨٬٦٣٩  
 أكثر من خمس سنوات ٦٫٥٩٥٫١٧٢  ٧٬٢٥٨٬٦١٨

 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة  ٢٠٫٧١٩٫٦٦٩  ٢٠٬٩٠٨٬٢٨٤
الموحدة   المركز المالي  قائمةالمدرجة في  المخصومة التزامات اإليجار ١٥٫٥٧٨٫٩٥٩  ١٥٫٥٢٣٫٤٢٣  
 لغاية سنة ٢٫٦١٥٫٢٦٣  ٢٫٠٨١٫١٣٨
 اكثر من سنة ١٢٬٩٦٣٬٦٩٦  ١٣٫٤٤٢٫٢٨٥

    عدد األقساط  
 

 ة ـــالمتبقي ة ـــــالكلي غ ـــــالمبل
دورية استحقاق 

 ات ــــالضمان األقساط
سعر فائدة 
 اإلقتراض

      دينـــــــــار  ٢٠٢١ كانون االول ٣١
 

 *  بنوك مركزيةاقتراض من  
 

٤١٫٥٦٠٫٣٦٨ 
 
٢٤- ١٠٨ 

 
٣-٦٦ 

 
 شهري 

سندات خزينة  
 وكمبياالت

 
 ٪ ١ –صفر 

األردنيــة   ــركــة  الشــ من  اقتراض 
 إلعادة تمويل الرهن العقاري**

 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 

 
١ 

 
١ 

 
 دفعة واحدة

رهن قروض 
عقارية لصالح  

 الشركة 
٤٫١٥ ٪ 

 
 ***إلتزامات عقود اإليجار 

 
١٥٫٥٧٨٫٩٥٩ 

 
٨٣٨ 

 
٤٨٢ 

 ال يوجد سنوي
متوسط  
٥٫٧٥ ٪ 

       

      ٧٢٫١٣٩٫٣٢٧ المجموع

    عدد األقساط  
 

 المتبقيـــة  الكليـــــة  المبلـــــغ 
دورية استحقاق 

 الضمانــــات  األقساط
سعر فائدة 
 اإلقتراض

      دينـــــــــار  ٢٠٢٠كانون االول  ٣١
 

 *  بنوك مركزيةاقتراض من  
 

٤٦٫٩٦٨٫٩٠٣ 
 
٢٤  - ١٠٨  

 
١٥ - ٧٦ 

 
 شهري 

سندات خزينة  
 وكمبياالت

 
 ٪ ١ –صفر 

األردنيــة   ــركــة  الشــ من  اقتراض 
 إلعادة تمويل الرهن العقاري**

 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 

 
١ 

 
١ 

 
 دفعة واحدة

تجيير سندات  
رهن قروض 
عقارية لصالح  

 الشركة 

 
٤٫١٥ ٪ 

 متوسط  ال يوجد دفعة واحدة ١ ١ ٧٫٠٩٠٫٠٠٠ اقتراض من بنوك خارجية
 

 إلتزامات عقود اإليجار ***
 

١٥٫٥٢٣٫٤٢٣ 
 

٧٩١ 
 

٤٩١ 
ــف  ونصــــ ربــع 

 سنوي وسنوي
 

 ال يوجد
 
٥٫٧٥ ٪ 

       

      ٨٤٫٥٨٢٫٣٢٦ المجموع



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٥٥ - 
 

 مطلوبات أخرى  -٢٣
 يلي :إن تفاصيل هذا البند هي كما  

  ون االولـــــــــــــــــــــكان ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 
 فوائد مستحقة غير مدفوعة ٣٫١٨١٫١٢٣  ٥٫٤٦٩٫٤٧٤
 شيكات مقبولة الدفع ٩٫٧٨١٫٢٠٨  ٧٫٥٢١٫٨١٢
 أمانات وذمم مؤقتة ٧٬٧٥٦٬٩٣٢  ٦٫٨٤٤٫٦١٠
 أرباح مساهمين غير موزعة ٢٫٦٠٥٫٦١٧  ٢٫١٢٦٫٤٧٤
 تأمينات صناديق حديدية ١٧٤٫٤٥٥  ١٧٤٫١٦٨
 تأمينات عقارات مباعة ٦٥٫٠٠٠  ٢٦٫٧٠٠
 )٤١إيضاح ( –مشتقات أدوات مالية  ٥٬٤٤٨  ٢٣٨٫٢٥٤

 **بنود خارج المركز الماليمخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على  ٧٬٦٩٤٬٩٢٦  ٨٫٨٤٥٫١٥٣
 مطلوبات أخرى* ١٠٫٩٨٦٫٢٨٤  ٩٫١٧٥٫٧٦٧

٤٢٬٢٥٠٬٩٩٣  ٤٠٫٤٢٢٫٤١٢  
 

 
 إن تفاصيل بند المطلوبات االخرى هي كما يلي :  * 

  ون االولـــــــــــــــــــــكان ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 
 االجتماعيأمانات الضمان  ٢٨٣٫٧٠٣  ٢٦٤٫٠٤١
 أمانات ضريبة الدخل ٣١٥٫٨٣٤  ٢٦٠٫٦٤٣

 مصروفات مستحقة ٨٫٤٣٨٫٥٦٦  ٦٫٨٣٩٫٢٥٣
 حواالت واردة   ٣٩٣٫٤٦٢  ٤٥٥٫٩٣١
 مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة ٥٥٫٠٠٠  ٥٥٫٠٠٠

 أرصدة دائنة أخرى ١٫٤٩٩٫٧١٩  ١٫٣٠٠٫٨٩٩
١٠٫٩٨٦٫٢٨٤  ٩٫١٧٥٫٧٦٧  

 
 
 
 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 

- ٥٦ - 

 للمراحل اإلئتمانية بشكل تجميعي كما يلي:هذا وتوزعت بنود خارج المركز المالي وفقاً   **
 

 
 على التسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما يلي : كما توزع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة -
 

 
 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في  

  
كانون   ٣١كما في 
 ٢٠٢٠األول 

       المرحلة الثانية   المرحلة األولى  البند

 
 مستوى 

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة   مستوى تجميعي   مستوى إفرادي  مستوى تجميعي   إفرادي  
 

 اإلجمالي
 ١٠٫٢٠٦٫٨٥٣  ٨٫٨٤٥٫١٥٣  ٧٫٦٢٩٫٥٦٧  ٥٫٦١٧  ١٥٨٫٧٣٦  ٤٦٠٫٦٤٩  ٥٩٠٫٥٨٤ السنة الرصيد بداية 

 ٤٦٥٫٠٨٥  ٣٣٦٫٦٤٥  ٢١٣٫٤٨١  ٨٩١  ٣٫١٠٠  ١٧٫٥٩٣  ١٠١٫٥٨٠ السنةخسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل 
 (١٫١٣٢٫٢٧٣)  (٩٦٨٫٦٩١)  (٨٣٩٫٠٩١)  (٢٦٧)  (٤٦٫٠٦٣)  (١٣٫٩٠١)  (٦٩٫٣٦٩) خسارة التدني على التعرضات المستحقة 

 ٩٫٥٣٩٫٦٦٥  ٨٫٢١٣٫١٠٧  ٧٫٠٠٣٫٩٥٧  ٦٫٢٤١  ١١٥٫٧٧٣  ٤٦٤٫٣٤١  ٦٢٢٫٧٩٥ 
 -  -  (١٫٣٣٨)  (٢٫٤٥٠)  (٢٤٫٤٨٢)  ٢٫٤٥٠  ٢٥٫٨٢٠ ما تم تحويله إلى المرحلة األولى  
 -  -  (٦٫٨٧٣)  ٤٫٢٠٧  ٦٢٫١٩٦  (٤٫٢٠٧)  (٥٥٫٣٢٣) ما تم تحويله الى المرحلة الثانية  

 -  -  ٥٫١٣٦  (٥٦٢)  (٢٫١٥٠)  (١٫٩١٢)  (٥١٢) المرحلة الثالثةما تم تحويله إلى 
 (٣٦٫٨٩٩)  ١١١٫١٧٦  ١٢٫٨٢١  (١٥٨)  ١١٩٫٣٠٥  (١٫٨٤٥)  (١٨٫٩٤٧) خالل السنة  األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث 

 (٦٧٩٫٩١٦)  (٦١٦٫١٧٠)  -  (١٠٠٤)  (٣٤٫٠٢٦)  (٣٤٢٫٤٨٢)  (٢٣٨٫٦٥٨) التغيرات الناتجة عن تعديالت 
 ٢٢٫٣٠٣  (١٣٫١٨٧)  (٨)  -  (٣٠٣)  -  (١٢٫٨٧٦) تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 ٨٫٨٤٥٫١٥٣  ٧٫٦٩٤٫٩٢٦  ٧٫٠١٣٫٦٩٥  ٦٫٢٧٤  ٢٣٦٫٣١٣  ١١٦٫٣٤٥  ٣٢٢٫٢٩٩ السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 

 ٢٠٢١كانون األول  ٣١كما في  
كانون األول  ٣١كما في 

٢٠٢٠ 

    المرحلة الثانية  المرحلة األولى  البند

 

 مستوى 
 إفرادي  

 مستوى  
 تجميعي 

 مستوى  
 إفرادي 

 مستوى  
 اإلجمالي المرحلة الثالثة  تجميعي 

 
 اإلجمالي  

 ٦٦١٫٣٧٥٫٩٠٨ ٤٦٨٫٥٤٤٫٥٢٣ ١١٫٥٦٦٫٤٦٦ ٤٦٢٫٣٥٥ ٢٧٫٩١٧٫١١٥ ٦٥٫٦٢١٫٧٦٤ ٣٦٢٫٩٧٦٫٨٢٣ الرصيد بداية السنة  
 ٤٩٫٣٢٤٫٦٤٨ ٨٠٫٩٧١٫٤٠١ ٩٦٫٩٩٧ ١٠٣٫١٧٠ ١٫٥٦٩٫٤١٧ ٩٫٥٤١٫٣٤٨ ٦٩٫٦٦٠٫٤٦٩ التعرضات الجديدة خالل السنة

 (١٧٤٫٣٢١٫٥٨٩) ) ٥٢٫٣٠٣٫٦٤١( ) ٧١٣٫٢٢٨( ) ٢٢٫٥٧٣( ) ٣٫٩٩٧٫١٤٥( ) ١٫٩١٦٫٩٣٩( ) ٤٥٫٦٥٣٫٧٥٦( التعرضات المستحقة  
 ٥٣٦٫٣٧٨٫٩٦٧ ٤٩٧٫٢١٢٫٢٨٣ ١٠٫٩٥٠٫٢٣٥ ٥٤٢٫٩٥٢ ٢٥٫٤٨٩٫٣٨٧ ٧٣٫٢٤٦٫١٧٣ ٣٨٦٫٩٨٣٫٥٣٦ 
        

 - - ) ٢٫٠٠٠( ) ٢٠١٫٩٠٨( ) ٢٫٩٣٢٫٦٩٥( ٢٠١٫٩٠٨ ٢٫٩٣٤٫٦٩٥ الى المرحلة األولى ما تم تحويله 
 - - ) ١٠٫٠٠٠( ٦٠٠٫٥٦١ ٢٢٫٥٥٠٫٦٦٠ ) ٦٠٠٫٥٦١( ) ٢٢٫٥٤٠٫٦٦٠( المرحلة الثانية ما تم تحويله إلى 

 - ٨٫٣٤٣ ٦١٦٫٧٤٣ ) ٤٦٫٢٣١( ) ٦٨٫٣٧٢( ) ٢٧٤٫٣٥٥( ) ٢١٩٫٤٤٢( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
        

 (١٤٫٨٠٩٫١٣٥) ٢٧٥٫٠٨٦ ) ٥٧٣٫٧٦٥( ) ١٣١٫٤٧٨( ) ١٫١٤٧٫٨٣٣( ١٢٥٫٨٧٠ ٢٫٠٠٢٫٢٩٢ األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
 (٤٩٫٣٤٥٫٧٣٤) ) ٣٩٫٩٢٥٫٧٠٩( - ) ٣٧٫٦٧٣( ) ١٥٫٤١٠٫٥٤١( ) ٩٫٦١٠٫٨١٤( ) ١٤٫٨٦٦٫٦٨١( التغيرات الناتجة عن تعديالت 

 (٣٫٦٧٩٫٥٧٥) ) ١٫٧٠٣٫٣١١( ) ٣١٨( - ) ١٣٢٫٤٦٨( - ) ١٫٥٧٠٫٥٢٥( تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 ٤٦٨٫٥٤٤٫٥٢٣ ٤٥٥٫٨٦٦٫٦٩٢ ١٠٫٩٨٠٫٨٩٥ ٧٢٦٫٢٢٣ ٢٨٫٣٤٨٫١٣٨ ٦٣٫٠٨٨٫٢٢١ ٣٥٢٫٧٢٣٫٢١٥ إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-   هذا وتوزعت التسهيالت  االئتمانية الغير مباشرة وفقا للمراحل اإلئتمانية بشكل افرادي كما يلي:

كما في ٣١ كانون األولأ) االعتمادات

٢٠٢٠

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                   -               -                  -                

٢١٧٥٬١١٣          -               -                  -                

٣١٠٬٠٠٨٬٣١١    -               -                  -                

٤١١٬٢٢٠٬٣٢٥    -               -                  -                

٥٤٬١٧١٬٨٩١       -               -                  -                

٦٩٣٢٬١٤٧          -               -                  -                

٧٩٬٦٧٢               -                   -٧           -                

٨-                   -               -                  -                

٩-                   -               -                  -                

١٠-                   -               -                  -                

                -           ٧٩٬٦٧٢              -   ٢٦٬٥٠٧٬٧٨٧المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢٠

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                -           ٦٩٬٥٧٥               -    ٥٢٬٢٣٨٬٨٧٥الرصيد بداية السنة

                -                  -               -       ٢٬٥٩٠٬٧٢٦التسهيالت الجديدة خالل السنة

                -            (٥٬٧٥٢)               -     (٢٬٢٥٤٬١٩٥)التسهيالت المسددة 

٦٣٬٨٢٣              -   ٥٢٬٥٧٥٬٤٠٦           -                

                -                  -               -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -           ٤١٬٩٥٠               -           (٤١٬٩٥٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -                  -               -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                -              (٢٣٬٦٧٧)               -                   -األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                -                 (٢٬٤٢٤)              -   (٢٦٬٠٢٥٬٦٦٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                --               -                   -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                -           ٧٩٬٦٧٢-   ٢٦٬٥٠٧٬٧٨٧إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢٠

البند

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                -                 ١٣٩               -            ٩٢٬٧٥٣الرصيد بداية السنة

                --               -              ٥٬١٥٧خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

                -                  (١٢)               -             (١٬٨١١)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٢٧              -           ٩٦٬٠٩٩                -                

                -                  -               -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -                   ٥٧               -                  (٥٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -                  -               -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                -              ٢٬٤٩٣               -                   -األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                -                 ٩٣٧               -           (٧٨٬٨٨١)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                --               -                   -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

          ٢٠٬٧٧٥                 -                -             ٣٬٦١٤              -           ١٧٬١٦١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٥٧ - 

-                 -                 

-                 -                 

(٥٥٬٣٥٧)                

٥٦٬٠٣٧                  

-                        

٩٢٬٨٩٢                 

-                 -                 

-                 -                 

-                 ٢٬٤٩٣             

-                 (٧٧٬٩٤٤)         

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                 ٩٦٬٢٢٦          

-                 ٢٦٬٥٨٧٬٤٥٩  

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

-                 -                 

-                 ٩٢٬٨٩٢           

-                 ٥٬١٥٧             

-                 (١٬٨٢٣)           

-                 -                 

-                 (٢٣٬٦٧٧)         

-                 (٢٦٬٠٢٨٬٠٩٣)  

-                 -                 

-                 -                 

-                 (٢٬٢٥٩٬٩٤٧)    

-                 ٥٢٬٦٣٩٬٢٢٩  

-                 ٥٢٬٣٠٨٬٤٥٠   

-                 ٢٬٥٩٠٬٧٢٦     

-                 ٢٦٬٥٨٧٬٤٥٩  

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                 ٩٣٢٬١٤٧        

-                 -

-                 -

-                 ٧٩٬٦٧٢           

-                 -

-                 ٤٬١٧١٬٨٩١     

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                 ١٠٬٠٠٨٬٣١١   

-                 ١١٬٢٢٠٬٣٢٥   

-                 -

-                 ١٧٥٬١١٣        

١٬١٠٠٬٣١٤            

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

-                        

٢٬٠٣٩٬٩١٧            

١٤٬٦٢٣٬٨٢٦          

٣٤٬٥٤٤٬٣٩٣          

-                        

-                        

-                        

(١٠٬٠٨٣٬٢٦٩)        

١٬٦٣٧٬٤٧٤            

٥٢٬٣٠٨٬٤٥٠        

٦٩٬٢١٤٬٢١١          

١٨٬٨٥٥٬٣٥١          

(٢٧٬٣١٥٬٣١٧)        

٦٠٬٧٥٤٬٢٤٥        

(٧٨٬٦٨٦)                

٩٢٬٢١٢                

-                        

-                        

-                        

-                        

٥٢٬٣٠٨٬٤٥٠         

١٦٨٬٤٩٠               

٢٬٤٠٨                   



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في ٣١ كانون األولب) القبوالت

٢٠٢٠

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                 -             -               -               

٢-                 -             -               -               

٣١٬١١٩٬١٨٥     -             -               -               

٤٦٬٥١٣٬٧٨٩     -             -               -               

٤٠٤٬٩٨١             -     ٥٣٬٩٧٠٬١١٦       -               

٦١٬٩٣٣٬٩٣٣     -             -               -               

٧-                 -             -               -               

٨-                 -             -               -               

٩-                 -             -               -               

١٠-                 -             -               -               

               -      ٤٠٤٬٩٨١            -  ١٣٬٥٣٧٬٠٢٣المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

               -       ٩٧٢٬٨٠٥             -   ١٧٬٦٥٤٬٦٤٥الرصيد بداية السنة

               --             -     ٧٬٧٧١٬١٤٨التسهيالت الجديدة خالل السنة

               -     (٥٣٠٬٥٧١)             -  (١٢٬٨٣١٬٤٦٣)التسهيالت المسددة 

٤٤٢٬٢٣٤            -  ١٢٬٥٩٤٬٣٣٠      -               

               -     (٤٤٢٬٢٣٤)             -         ٤٤٢٬٢٣٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -       ٣٤٠٬٧٤٥             -       (٣٤٠٬٧٤٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -               -             --ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -         ٦٤٬٢٣٦             -       (١٨٩٬٥٣٩)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

               --            -     ١٬٠٣٠٬٧٤٣التغيرات الناتجة عن تعديالت

               --             -                 -التسهيالت المعدومة 

               --             -                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -      ٤٠٤٬٩٨١            -  ١٣٬٥٣٧٬٠٢٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢٠

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

               -           ٤٬٢٨١             -           ٣٣٬٥٨١الرصيد بداية السنة

               --             -           ١١٬٥٥٢خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

               -         (٢٬٦٤٣)             -         (١٨٬١٨٣)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٬٦٣٨            -          ٢٦٬٩٥٠          -               

               -         (١٬٦٣٨)             -             ١٬٦٣٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -              ١١٠             -               (١١٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -               -             -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
السنة

(١٬٥٠٦)           -             ١٬٠٠٦           -               

               --            -         (١١٬٨٧٨)التغيرات الناتجة عن تعديالت

               --             -                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -          ١٬١١٦            -          ١٥٬٠٩٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-               -                   -                       
-              ١٦٬٢١٠            

 - ٥٨ - 

-               (١١٬٨٧٨)           ٨٬١٤١                   

٣٧٬٨٦٢                

-               -                   

-               -                   -                       

-               
(٥٠٠)                 (٦٬٧٦٤)                 

-               (٢٠٬٨٢٦)           

-              ٣٦٬٤٨٥            ٢٨٬٥٨٨                

-               -                   -                       

(٥١٬٣٩٧)               

-                       

اإلجمالي

-               ٧٥٬٦٧٤             ٣٧٬٨٦٢                

-               ١٢٬٢٠٨             ١١٬٥٥٢                

-              ١٣٬٩٤٢٬٠٠٤    

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

١٨٬٦٢٧٬٤٥٠        

-               -                   -                       

-               -                   -                       

-               (١٢٥٬٣٠٣)         (٩٧١٬١٥٤)             

-               ١٬٥٦٩٬٤٩٦       ١٬٠٣٠٬٧٤٣           

-               -                   -                       

-               -                   -                       

-               (١٣٬٣٦٢٬٠٣٤)    

-              ١٨٬٠٢٩٬١٠٨    ١٣٬٠٣٦٬٥٦٤        

-               -                   -                       

(١٣٬٩٣٢٬٣١٥)        

١٩٬٣٤٩٬١٣٩         

-               ١٢٬٦١٢٬٢٨٤       ٧٬٧٧١٬١٤٨         

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

-              ١٣٬٩٤٢٬٠٠٤    

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

-               -

-               -

-               ١٨٬٦٢٧٬٤٥٠     

-               ١٬٩٣٣٬٩٣٣       

-               -

-               ٦٬٥١٣٬٧٨٩       

-               ٤٬٣٧٥٬٠٩٧       

-               -

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-               -

-               ١٬١١٩٬١٨٥       

-               -

-                       

١٨٬٦٢٧٬٤٥٠        

-                       

-                       

١٬٣٨٥٬٥٧١           

١٠٬٨٢٨٬٤٠٣         

٢٬٣٢٠٬٩٤٧           

٤٬٠٩٢٬٥٢٩           

-                       

-                       

-                       



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

فاالت كما في ٣١ كانون األولج) ال

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                  -                -                   -               

٢٢٬٨٠٩٬٥٥٠       -                -                   -               

٦١٥٬٩٥٠                -       ٣٤٬١١٤٬٦٩١           -               

٧٤١٬٣٣٥                -     ٤٢٠٬٨٥٦٬٩٩٠           -               

٤٬١٠٥٬٠٠٦                -     ٥٣٠٬٢٥٨٬٦٧٧        -               

٣٬٥٨١٬٨٥٩                -     ٦١٤٬٨٤٢٬٢١٦        -               

٢٬٤٤٦٬٥٦٢                -                  -٧        -               

٨-                  -                --               

٩-                  -                --               

١٠-                  -                --               

               -    ١١٬٤٩٠٬٧١٢                -   ٧٢٬٨٨٢٬١٢٤المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

               -        ٣٬٥٧٥٬٦٣٠                -     ٩٦٬٩٠٠٬٨١٤الرصيد بداية السنة

               -        ١٬١٣٨٬٠٣٠                -       ٤٬٠١٩٬٩٧٦التسهيالت الجديدة خالل السنة

               -          (٤٤٢٬١٢١)                -     (٣٬١٠٦٬٥٦٢)التسهيالت المسددة 

٤٬٢٧١٬٥٣٩                -   ٩٧٬٨١٤٬٢٢٨       -               

               -          (٨٥٠٬٠٩٢)                -          ٨٥٢٬٠٩٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -        ٨٬٥٤٥٬٤٦٠                -     (٨٬٥٣٥٬٤٦٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -            (٢٣٬٢٥٧)                -           (٧٥٬٨٧٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -          (٤٨٣٬٧٣٧)                -            ٤١٬٦١٤األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

               -             ٤٨٬٤١٢                -   (١٦٬٠١٩٬٨٦٧)التغيرات الناتجة عن تعديالت

               -            (١٧٬٦١٣)                -     (١٬١٩٤٬٦٠٥)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -    ١١٬٤٩٠٬٧١٢                -   ٧٢٬٨٨٢٬١٢٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢٠

البند

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

               -             ٥٠٬١٩٩                -          ٢٧٣٬٥٩١الرصيد بداية السنة

               -               ٢٬٣٨٩                -              ٤٬٦٥٤خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

               -              (٢٬١١١)                -           (١٨٬٣٧٣)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٥٠٬٤٧٧                -         ٢٥٩٬٨٧٢            -               

               -            (٢١٬٨٦٥)                -            ٢٣٬٢٠٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -             ٤٧٬١٦٦                -           (٤٠٬٢٩٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -                 (٤٤٢)                -                  (٦٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -             ٥٩٬٦٧٨                -           (١٨٬٨٢٠)األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
               -            (١١٬٠٤٩)                -           (٩٩٬٦٨٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت

               -                   (٢٢)                -           (١٢٬٧٤٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -          ١٢٣٬٩٤٣                -         ١١١٬٤٧٥إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

(٨)                       (١٢٬٧٧٢)            ٢٤٬٦٩٩                  

٧٬٩٥٣٬٣٥٧      ٧٬٢٤٩٬١١٣        ٧٬٠١٣٬٦٩٥            

-                     (١١٠٬٧٣٤)         (٢٨٣٬٧٩١)               

(٦٬٨٧٣)                -                   -                        

٥٠٢                    -                   
٤٦٬٠٤٦             ٥٨٬٣١٣               ١٧٬٤٥٥                  

(٨٣٩٬٠٩١)            (٨٥٩٬٥٧٥)         (٧٠٤٬٤٠٩)               

٧٬٣١٤٬٣٠٦        ٧٬٠٠٣٬٩٥٧      

(١٬٣٣٨)                -                   -                        

٨٬١٦٦٬٤٠٣           

-                        

٨٬٤٦٧٬٨٠٦       ٧٬٩٥٣٬٣٥٧          ٧٬٦٢٩٬٥٦٧             

٤٠٣٬٠٠٦           ٢٢٠٬٥٢٤             ٢١٣٬٤٨١                

٩٥٬٣٥٣٬٧٣١      ١٠٬٩٨٠٬٨٩٥    

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

١١٢٬٠٤٢٬٩١٠       

(٣١٨)                   (١٬٢١٢٬٥٣٦)      (١٬٧٤٢٬٥٠٤)            

(٦٤٬٥٠٠)              (٥٠٦٬٦٢٣)         (١٨٩٬٠٧١)               

-(١٥٬٩٧١٬٤٥٥)    ٢٬٢١٠٬٨٨٨             

(١٠٬٠٠٠)              -                   -                        

٨٬٣٤٣             ١٠٧٬٤٧٨               -                        

(٧١٣٬٢٢٨)            (٤٬٢٦١٬٩١١)      (٥٬٣٥٤٬٢٦٨)            

١١٣٬٠٣٦٬٠٠٢      ١٠٬٩٥٠٬٢٣٥  

(٢٬٠٠٠)                -                   -                        

١١١٬٧٦٣٬٥٩٧       

اإلجمالي

١١٢٬٠٤٢٬٩١٠       ١١٬٥٦٦٬٤٦٦   

٢٬٧٠٤٬٨٥٣       ٥٬٢٥٥٬٠٠٣               ٩٦٬٩٩٧             

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

١١٤٬٤١٣٬٠١٢         

٩٥٬٣٥٣٬٧٣١      ١٠٬٩٨٠٬٨٩٥    

٧٧٬٠٣٠             ٢٥٬٠٠٠               ٢٥٬٠٠٠                  

٧٩٬٦٨٤             ٢١٬٩٧٨               ٢١٬٩٧٨                  

١١٢٬٠٤٢٬٩١٠       

٨٦٠٬٦٢٢       ٢٬٤٤٦٬٥٦٢                

-                     ٣٠٬٢٠٦٬٥٣٦     ٢١٬٥٩٨٬٣٢٥          

-                     ٣٧٬٠٣٧٬٣٧٤     ٣٤٬٣٦٣٬٦٨٣          

١١٬٤٠٩٬٧٥٢     ١٠٬٩٣٣٬٩١٧       ١٠٬٩٣٣٬٩١٧          

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي

 - ٥٩ - 

-                     ١٩٩٬٣٩٠       ٢٬٨٠٩٬٥٥٠                

-                     ٩٬٧٣٩٬٧٠٤       ٤٬٧٣٠٬٦٤١            

اإلجمالي مستوى تجميعي

-                     -                   -                        

-                     ٢٢٬٤٣٢٬٨١٨     ١٨٬٤٢٤٬٠٧٥          

-                     



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

د) السقوف غ المستغلة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفراديالبند

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١٠٥٬٦٧٦                   ٥٬١٣٨                     --                         --                 ١٥٬١٣٨                           

٣١٬٧٠٠٬١٨٨           ٩٬٣٨٣٬٥٥٠                     --                         --          ٢٩٬٣٨٣٬٥٥٠                      

٧٠٬٨١٧٬٧٢٨         ٣٩٬٧٩٩٬٥٩٩                     --               ٦٧٬٤٣٧-        ٣٣٩٬٧٣٢٬١٦٢                      

٦٠٬٠٧٧٬٠١٠         ٧٩٬١٦٢٬٥٩٤                     --             ٥٥١٬٧٤١-        ٤٧٨٬٦١٠٬٨٥٣                      

٥١٬٤٩٢٬٣٨٨         ٨٤٬٠١١٬٩٢٠                     --         ٤٬١٢٠٬٤٨٠-        ٥٧٩٬٨٩١٬٤٤٠                      

١٬٦٤٢٬١٩٣         ٤٠٬٦٠٤٬٠٠٦                     --         ٨٬٤٣٠٬٨٦٨-        ٦٣٢٬١٧٣٬١٣٨                        

٣٬٦٤٦٬٤١١           ٣٬٢٠٢٬٢٤٧                     --         ٣٬٢٠٢٬٢٤٧-                         -٧                        

٨-----                     --                                       

٩-----                     --                                       

١٠-----                     --                                       

                      ٦٦٬٠٨٤٬١١٩         ٦٣٬٨١٤٬٤٤٤                     -           ٧٢٦٬٢٢٣-      ٦٣٬٠٨٨٬٢٢١-غير مصنفة

                  ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣      ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨                     -          ٧٢٦٬٢٢٣      ١٦٬٣٧٢٬٧٧٣     ٦٣٬٠٨٨٬٢٢١     ٢٣٩٬٧٩٦٬٢٨١المجموع

افصاح الحركة على السقوف غير المستغلة:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

البند

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                    ٤٥٨٬٣٩٩٬٥٤٦       ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣                 -           ٤٦٢٬٣٥٥       ٢٣٬٢٩٩٬١٠٥      ٦٥٬٦٢١٬٧٦٤      ١٩٦٬١٨٢٬٤٨٩الرصيد بداية السنة

                      ١٥٬١٥٢٬١٦٠         ٦٥٬٣٥٤٬٥٢٤                 -           ١٠٣٬١٧٠             ٤٣١٬٣٨٧        ٩٬٥٤١٬٣٤٨        ٥٥٬٢٧٨٬٦١٩التسهيالت الجديدة خالل السنة

                  (١٢٧٬٧١٩٬٦٨٩)        (٣٢٬٤١٩٬٧٤٩)                 -            (٢٢٬٥٧٣)        (٣٬٠١٨٬٧٠١)       (١٬٩١٦٬٩٣٩)       (٢٧٬٤٦١٬٥٣٦)التسهيالت المسددة 

٣٤٥٬٨٣٢٬٠١٧      ٣١٨٬٥٠٠٬٤٨٨                 -          ٥٤٢٬٩٥٢      ٢٠٬٧١١٬٧٩١     ٧٣٬٢٤٦٬١٧٣     ٢٢٣٬٩٩٩٬٥٧٢                  

                                       -                           -                 -          (٢٠١٬٩٠٨)        (١٬٦٤٠٬٣٦٩)            ٢٠١٬٩٠٨          ١٬٦٤٠٬٣٦٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                       -                           -                 -           ٦٠٠٬٥٦١       ١٣٬٦٢٢٬٥٠٥          (٦٠٠٬٥٦١)       (١٣٬٦٢٢٬٥٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                       -                           -         ٥٠٩٬٢٦٥            (٤٦٬٢٣١)             (٤٥٬١١٥)          (٢٧٤٬٣٥٥)            (١٤٣٬٥٦٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                      (٣٬٥٦٥٬٦٤١)               ٩٣٠٬٦٨٩        (٥٠٩٬٢٦٥)          (١٣١٬٤٧٨)           (٧٠٤٬٦٥٥)            ١٢٥٬٨٧٠          ٢٬١٥٠٬٢١٧األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                    (٥٤٬٧٦٣٬٥٩٢)           ١٬٠٤٣٬٠٩٦                 -            (٣٧٬٦٧٣)      (١٥٬٤٥٦٬٥٢٩)       (٩٬٦١٠٬٨١٤)        ٢٦٬١٤٨٬١١٢التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                       --                 -                   ----التسهيالت المعدومة 

                      (١٬٩٣٧٬٠٧١)             (٤٩٠٬٧٧٥)                 -                   -           (١١٤٬٨٥٥)-            (٣٧٥٬٩٢٠)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                  ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣      ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨                 -          ٧٢٦٬٢٢٣      ١٦٬٣٧٢٬٧٧٣     ٦٣٬٠٨٨٬٢٢١     ٢٣٩٬٧٩٦٬٢٨١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

البند

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

                        ١٬٤٩٤٬٨٨٣               ٧٦١٬٠٤٢                 -               ٥٬٦١٧             ١٠٤٬١١٧            ٤٦٠٬٦٤٩             ١٩٠٬٦٥٩الرصيد بداية السنة

                             ٤٧٬٤٦٣                 ٩٩٬٤١٢                 -                  ٨٩١                    ٧١١              ١٧٬٥٩٣               ٨٠٬٢١٧خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

                          (٢٩٧٬٧٨١)               (٨٦٬٤٦٧)                 -                 (٢٦٧)             (٤١٬٢٩٧)            (١٣٬٩٠١)              (٣١٬٠٠٢)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٬٢٤٤٬٥٦٥              ٧٧٣٬٩٨٧                 -              ٦٬٢٤١              ٦٣٬٥٣١           ٤٦٤٬٣٤١            ٢٣٩٬٨٧٤                      

                                       -                           -                 -              (٢٬٤٥٠)                   (٩٧٩)                ٢٬٤٥٠                    ٩٧٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                       -                           -                 -               ٤٬٢٠٧               ١٤٬٨٦٣              (٤٬٢٠٧)              (١٤٬٨٦٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                       -                           -             ٤٬٦٣٤                 (٥٦٢)               (١٬٧٠٨)              (١٬٩١٢)                   (٤٥٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث 
خالل السنة

(١٥٨)               ٥٦٬١٢٨              (١٬٨٤٥)                 ١٬٣٧٩                 
(٤٬٦٣٤)            

(٢٠٬٨٢٤)                 ٥٠٬٨٧٠                            

                          (٤٦٠٬٣٠٣)             (٤١٥٬٦١٤)                 -              (١٬٠٠٤)             (٢٣٬٩١٤)          (٣٤٢٬٤٨٢)              (٤٨٬٢١٤)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                                       --                 -----التسهيالت المعدومة

                              (٢٬٣٩٦)                     (٤١٥)                 --                   (٢٨١)-                   (١٣٤)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                          ٧٦١٬٠٤٢              ٤٠٨٬٨٢٨                 -              ٦٬٢٧٤            ١٠٧٬٦٤٠           ١١٦٬٣٤٥            ١٧٨٬٥٦٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 - ٦٠ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

- ٦١ - 

 
  المكتتب به رأس المال   -٢٤

 .  ٢٠٢٠و  ٢٠٢١كانون األول  ٣١) مليون دينار كما في ٢٠٠يبلغ رأس المال المكتتب به ( -
 

اإلســمية   ) مليون ســهم قيمة الســهم الواحد ٢٠٠) مليون دينار موزعاً على (٢٠٠يبلغ رأس المال المكتتب به في نهاية الســنة ( -
 دينار.

 
 االحتياطيات -٢٥

 قانونيالحتياطي اال -
٪ خالل الســنة والســنوات  ١٠تحويله من االرباح الســنوية قبل الضــرائب بنســبة  تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحســاب ما تم  

 .  وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين وقانون الشركات  السابقة وفقاً لقانون البنوك
 

 ختيارياالحتياطي اال -
.  الســابقةاألعوام  خالل   ٪١٠ الضــرائب بنســبةتمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحســاب ما تم تحويله من األرباح الســنوية قبل  

توزيعه بالكامل أو أي   رسـملته أو  يسـتخدم االحتياطي االختياري في االغراض التي يقررها مجلس االدارة ويحق للهيئة العامة
 . جزء منه كأرباح على المساهمين

 

 عامةالمصرفية المخاطر الاحتياطي  -
  وتعليمات الســـلطات الرقابية األخرى،  مصـــرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردنييمثل هذا البند إحتياطي مخاطر  

ــرفية العامة الى األرباح المدورة كما في  ــيد إحتياطي المخاطر المصـ ــتنادا   ٢٠١٨كانون الثاني  ١هذا وقد تم تحويل رصـ إسـ
 ٦بتاريخ    ١٣/٢٠١٨مركزي رقم  عليمات البنك الوت  ٢٠١٨ن الـثاني كانو ٢٥بـتاريخ    ١٣٥٩/١/١٠لتعميم البـنك المركزي رقم  

 .والسلطات الرقابية األخرى   ٢٠١٨حزيران 
 

 خاصالحتياطي اال  -
يمثل هذا البند إحتياطي التقلبات الدورية والمحتـسب وفقاً لتعليمات سـلطة النقد الفلسـطينية وذلك بما يخص فروع البنك العاملة  

 في فلسطين .
 

 : االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يليان   -
 

ــ المبلـــ طبيعـة التقييد  ـي ــــــم االحتياطـــــاســ غ ــــــ
  ــار ـــــــدينــ 

 قانوني الحتياطي اال ١٠٤٫٣٦٢٫٥٠٥ حسب قانون البنوك والشركات
 عامةالمصرفية المخاطر الاحتياطي  ٤٫١٠٢٫٠٢١ متطلبات السلطات الرقابية 
 احتياطي خاص  ٥٫٨٤٩٫٧٤٣ متطلبات السلطات الرقابية 

 
 ترجمة عمالت أجنبية   فروقات  - ٢٦

) عند توحيد القوائم  ةسوري  –عن ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة التابعة (بنك األردن  صافي الفرق الناتج  يمثل هذا البند  
 المالية. 

 
 كما يلي: إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
  ـــارـــــــــــــدينـ  ــــارـــــــــــــدين

 رصيد في بداية السنة )١٢٫٨٥٥٫٥٢١(  )١٢٫٢٦٨٫١٢٠(

)١٥٤٫١٦٤(  )٥٨٧٫٤٠١( 

 التغير في ترجمة صافي اإلستثمار
 في الشركة التابعة خالل السنة *  

 السنةالرصيد في نهاية   )١٣٫٠٠٩٫٦٨٥(  (١٢٫٨٥٥٫٥٢١)

 

  – صافي حصة البنك من القطع البنيوي لإلستثمار في رأس مال بنك األردن  التغير بعد االخذ بعين االعتبار  * يشمل هذا البند  
 .٢٠٢٠و ٢٠٢١لألعوام سوريا 
 
 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٦٢ - 
 

 القيمة العادلة احتياطي  - ٢٧
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينــــــــــــــار  دينــــــــــــار 

   الرصيد في بداية السنة )٦٫٠٩٢٫٢١٨(  ٢٤٫٩٥٤٫١٥٧

 أدوات ملكية  – غير متحققةأرباح  ٢٫٧٣٤٫٨١١  ٧٢٢٬٣٤٣

 أدوات دين – غير متحققة (خسائر) -  (٥٣٢٫١٧٦)

 أدوات دين –مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  )٢١٢٫٢٠٤(  ١٣٤٫٩٣٣

-  )٤٠٦٫٧٨٨( 
امل منقولة لقائمة الربح أو  أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـش

 الخسارة نتيجة البيع

)٣٤٬٤٠٣٬٥٩٢(  - 
اح   ة لألرـب دـخل الشــــاـمل منقوـل ة من خالل اـل ادـل القيـمة الـع ة ـب أدوات ملكـي

 المدورة نتيجة البيع

 مطلوبات ضريبية مؤجلة  )٢٫٩٢٥(  ٣٫٠٣٢٫١١٩

 * الرصيد في نهاية السنة    )٣٫٩٧٩٫٣٢٤(  (٦٫٠٩٢٫٢١٨)
 

 دينار . ٥١٬٨٧١بالصافي بعد الضريبة المؤجلة و البالغة    *
 

 أرباح مدورة   -٢٨
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 
 الرصيد في بداية السنة ١٦٥٫٨١٤٫٧٣٥  ٩٩٫٤٠٠٫٦٤٠

 )٢) ايضاح (٢٩أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ( ٣٫٨٢٤٫٧٤٥  -
 المعدل الرصيد في بداية السنة ١٦٩٫٦٣٩٫٤٨٠  ٩٩٫٤٠٠٫٦٤٠

 المساهمينأرباح موزعة على  )٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠(  -
 أرباح السنة ٣٦٫٠٠٨٫٧٤٨  ٣٥٫٧٩٤٫٥٩٨
 االحتياطيات (الى)المحول   )٦٫٥١٨٫٧٣٢(  (٥٫٩١٤٫٠٢١)

 
٣٣٫٧١٢٫٠٤٤ 

  
- 

دخـل  األربـاح   المحولـة نتيجـة بيع موجودات مـاليـة من خالل قـائمـة اـل
 *الشامل

 فروقات ترجمة عمالت أجنبية  ٩٠٢٫٨٦٦  ٢٫٨٢١٫٤٧٤
 الرصيد في نهاية السنة       ١٧٦٫٠٣٢٫٣٦٢  ١٦٥٫٨١٤٫٧٣٥

 
 

مؤجلة كما في    ضريبية  موجوداتار مقيد التصرف فيه مقابل  ــــــــــــ دين  ٢٤٫٥٥٦٫٦٩٩ة  يشمل رصيد االرباح المدور -
 ) .٢٠٢٠كانون االول  ٣١ دينار كمـا فــي ٢١٫٨٠٨٫٣٩٩( ٢٠٢١كانون األول  ٣١

 
 

ــيد األرباح المدورة  ي - ــمل رصــ يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيار    ٢٠٢١كانون األول  ٣١دينار كما في  ٤٣٩٫٨١٠شــ
) ، وبموجب طلب هيئة األوراق المالية يحظر التصـــرف به لحين تحققه ، كما يشـــمل رصـــيد األرباح  ٩الدولي رقم (

ــرف ـبه من خالل التوزيع ـكأرـباح على  يحظر   ٢٠٢١ ـكانون األول  ٣١ديـنار كـما في   ٨١٣٫٤٣٧الـمدورة مبلغ   التصــ
المـساهمين او اـستخدامه الي أغراض أخرى اال بموافقة مـسبقة من البنك المركزي األردني والناجمة عن تطبيق تعميم  

 .٢٠١٨كانون الثاني  ٢٥بتاريخ  ١٣٥٩/١/١٠البنك المركزي األردني رقم 
 
 .بالصافي بعد ضريبة الدخل *

 
 

 أرباح مقترح توزيعها   -  ٢٩
% من رأس  ١٨توزيع أرباح نقدية على المســـاهمين بواقع  على  ٢٠٢٢المنعقدة خالل العام   جلســـتهفي  أوصـــى مجلس اإلدارة   

 . وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمينالمال  
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 (شركة مساهمة عامة محدودة)
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 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٦٣ - 
 

 
 
 الفوائــد الدائنـــة   -٣٠

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠
  ــار ــــــــــــدينــ  ـــار ـــــــــــدينـ

 :بالتكلفة المطفأة تسهيالت ائتمانية مباشرة   
 لالفراد (التجزئة) : ٤٦٫٤٠٦٫٢٠٥  ٤٥٫٧٢٩٫٥٣٢
 حسابات جارية مدينة ١٫٤٠٥٫٣٧٧  ١٫٣٣٥٫١٦٠
 قروض وكمبياالت ٤٠٫٥٥٩٫٧٩٠  ٣٩٫٩٨٣٫٧٦٢
 بطاقات االئتمان ٤٫٤٤١٫٠٣٨  ٤٫٤١٠٫٦١٠

 القروض العقارية ١٦٫٧٤٢٫٠٧٩  ١٦٫٦٦٢٫١٥٥
 الشركـات : ٣٦٫٧٢٢٫١١١  ٤٤٫٠٥٣٫٩٥١
 الشركات الكبرى : ٢١٫٨٢٣٫٣٥٤  ٢٧٫٤٢٦٫١٩٤
 حسابات جارية مدينة ٤٫٤٩٥٫٢٧١  ٥٫٠٩١٫١٦٩
 قروض وكمبياالت  ١٧٫٣٢٨٫٠٨٣  ٢٢٫٣٣٥٫٠٢٥
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ١٤٫٨٩٨٫٧٥٧  ١٦٫٦٢٧٫٧٥٧
 حسابات جارية مدينة ٣٫٤٩٢٫١٨٢  ٣٫٦٨٨٫٨٣٤
 قروض وكمبياالت ١١٫٤٠٦٫٥٧٥  ١٢٫٩٣٨٫٩٢٣
 الحكومة والقطاع العام ٨٫٥٤٨٫٨٦٨  ٧٫٦٦٧٫٣٠٦

 البنود األخرى:   
 أرصدة لدى بنوك مركزية ١٫٦٦١٫١٤٣  ٢٫٤٤٦٫٥٦٣
 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ٣٫٩١٩٫٧٧٦  ٦٫٥٩١٫٦٢٣
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة ١٤٫٧٧٢٫٧٦٩  ١٢٫٢٨٢٫٧٤٠
 موجودات مالية من خالل الدخل الشامل ١٢٤٫٦٩٥  ١٫٢٥٤٫٠٤٤

 المجمـــوع      ١٢٨٫٨٩٧٫٦٤٦  ١٣٦٫٦٨٧٫٩١٤

 
 الفوائـــد المدينــــة  -٣١

 : كما يليان تفاصيل هذا البند هي 
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  ــار ـــــــــدينــ  ــــار ــــــــــــدين
 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية ١٫٥٨٩٫٤٥٣  ٢٫٦٠٦٫١٤٧

 ودائع عمالء:   
 حسابات جارية وتحت الطلب  ٢٫٨٧٦  ١١٫٤٥٢

 ودائع توفير ٢٫٣٩١٫٤٠٨  ٢٫١٨٨٫٢٨٣
 إلشعارودائع ألجل وخاضعة   ٩٫٩٩٩٫١٥٢  ١٥٫٣٩٠٫٩٠٤
 شهادات إيداع ٩٧١٫٧٧١  ٣٫١٦٦٫٣٤١
 أموال مقترضة ٧٥١٫٥٢٧  ٢٤٧٫٢٣٦

 تأمينات نقدية ١٫٦٨٧٫٦٤٣  ١٫٧٢٨٫١٠٨
 رسوم ضمان الودائع ٢٫٣٥١٫٠٣٤  ٢٫٥٩٧٫٦٧١
 فوائد إلتزامات عقود إيجار  ٩٢٦٫٢٤٨  ٨٤٣٫٣٨٢

٢٠٫٦٧١٫١١٢  ٢٨٫٧٧٩٫٥٢٤  
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 (شركة مساهمة عامة محدودة)
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- ٦٤ - 
 

 صافي إيرادات العموالت  -٣٢
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠

  ـار ـــــــــــدينـــ  ــــار ــــــــــــدين
 : عموالت دائنة   

 عموالت تسهيالت مباشرة ٤٫١٣٧٫٩٨٣  ٤٫٢٦٣٫٣٤٤
 عموالت تسهيالت غير مباشرة ٢٫٥٠٣٫١١١  ٢٫٨١٠٫٠٣٧
 عموالت أخرى ١٥٫٥٤٦٫٤٢١  ١٣٫٨٨٨٫٩٨٦
٢٠٫٩٦٢٫٣٦٧ 
١٫١١٥٫١٥٥ 

 ٢٢٫١٨٧٫٥١٥ 
١٫١٩٤٫٩٦٨ 

 المجموع
 ينزل : عموالت مدينة

 صافي ايرادات العموالت ٢٠٫٩٩٢٫٥٤٧  ١٩٫٨٤٧٫٢١٢
 

 أرباح عمالت أجنبية  -٣٣
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠

  ـار ـــــــــــدينـــ  ــــار ــــــــــــدين
 ناتجة عن التداول/ التعامل ١٦٥٫٠٩٥  ١١٢٫١٦٠

 ناتجة عن التقييم ٣٫١٣٤٫٢٦٣  ٢٫٥٣٠٫٥٤٩
٣٫٢٩٩٫٣٥٨  ٢٫٦٤٢٫٧٠٩  

 

 أو الخسارة الربح قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللأرباح  – ٣٤
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن 

 وع ــــــالمجم
 عوائد توزيعات  

 أسهم
  أرباح 

 غير متحققة
 أرباح
 ٢٠٢١ام ــــالع متحققة

ــ دينـ   ــارــــــــــــدينــ ــار ــــــــــــدينــ ــار ــــــــــــدينــ ـــار ــــــــــ
 أسهم محلية - ٧٧٫٣٨١   ١٢٫٨٨٨ ٩٠٫٢٦٩
٧٧٫٣٨١ ١٢٫٨٨٨ ٩٠٫٢٦٩ -  

 المجمــــــوع 
 عوائد توزيعات  

 أسهم
  أرباح 

 متحققةغير 
 أرباح
 ٢٠٢٠العــــام  متحققة

ــ دينـ   ــارــــــــــــدينــ ــار ــــــــــــدينــ ــار ــــــــــــدينــ ـــار ــــــــــ
 أسهم محلية ٦٣٫٥٨٠ )١١٬٦٥٤( ٤٫٢٩٦ ٥٦٫٢٢٢

 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 

 
- 

 
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 

 
- 

حق إســتالم موجودات مالية 
 )١٠بالقيمة العادلة (إيضاح 

٦٣٫٥٨٠ ١٤٫٩٨٨٫٣٤٦ ٤٫٢٩٦ ١٥٫٠٥٦٫٢٢٢  

 
 إيرادات أخرى   -٣٥

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠
  ــار ــــــــــــدينــ  ـــار ـــــــــــدينـ

 ايرادات مستردة من سنوات سابقة ١٫٦٠٣٫٦٧٠  ٦٢٦٫٢٣٣
 أرباح بيع عقارات آلت ملكيتها للبنك ٥٥٠٫٢١١  ٣٣٨٫٦٠٣
 ايرادات البريد والهاتف وسويفت ٤٦٦٫٩٩٠  ٥٧٢٫٨٢٢
 ايجارات مقبوضة من عقارات البنك ١٨٤٫٧١٧  ١٨١٫٨٥١
 أرباح بيع ممتلكات ومعدات ٨١٫٠٧٣  ٧١٧٫٩١٦
 فوائد معلقة معادة لإليرادات ٦٩٠٫٩٤٢  ٥٠٤٫٤١٠
 ايرادات أخرى ١٬٦٣٥٬٨١٤  ٩٢٣٫٤٤٠

٥٬٢١٣٬٤١٧  ٣٫٨٦٥٫٢٧٥  
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- ٦٥ - 
 

 نفقات الموظفين   -٣٦
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠

ــ دينـ   ــار ــــــــــدينــ  ـــار ــــــــــ
 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين ٢٤٬٣٧٨٬٢٩٦  ٢٥٫٤٣٦٫٦٣٧
 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي ٢٫٢٢٧٫٥١٢  ٢٫٠٨٩٫٠١٨
 صندوق االدخارمساهمة البنك في  ١٫٦٤٢٫٧٢٨  ١٫٦٦١٫٦٦٩
 نفقات طبية ١٫٠٨٨٫٤٦٥  ١٫١١٧٫٠٧٢
 تدريب الموظفين ٣٦٥٫١٥١  ٢٤٦٫٤٥٥
٣٥٩٫٨٢٥ 
٦٩٫٦٣٢ 

 ٤٦١٫٢٣٧ 
٩٢٫٦١٤ 

 وتنقالت مياومات سفر
 تأمين حياة

٣٠٫٢٥٦٫٠٠٣  ٣٠٫٩٨٠٫٣٠٨  
 

 مصاريف أخرى  -٣٧
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠

ــ دينــ ــ   ــار ـــــــــ   ار ـــــــــــدينــ
 ايجارات ١٫٠٤٩٫٤٩٨  ٩٤٩٫٧٠٣
 قرطاسية ومطبوعات ٨١١٫٦٥١  ٨٠٣٫٢١٤

 بريد وهاتف وسويفت ٢٫١٩٠٫٤٣٩  ٢٫١٣٦٫٣٢٥
 أنظمة و صيانة وتصليحات وتنظيفات ٦٫٤٤٨٫٠١٥  ٥٫٧٦٢٫١٣٥
 رسوم ورخص وضرائب ٣٫٩٥٨٫٧١٠  ٣٫٥٦٩٫٦١٧
 اعالنات واشتراكات ٦٫٩٠٩٫٧٤٣  ٦٫٥٨٤٫٧٤٩
 رسوم تأمين ٤٫٧١٧٫٣٨٩  ٣٫٤٠٢٫٦٤٣
 انارة وتدفئة ٥٦١٫٩٣٥  ٦٠٨٫٥٩٣

 تبرعات واعانات ٥٠٩٫٢٥٤  ١٫٦٠٢٫٦٩٧
 ضيافة ٢١٣٫٥٦١  ١٩٨٫٦٤٧

 وقانونية وإستشارات أتعاب مهنية ١٫٨٥٧٫٣٠٣  ١٫٩١٨٫١٣٣
 مكافأة اعضاء مجلس االدارة   ٥٥٫٠٠٠  ٥٥٫٠٠٠

 متفرقة أخرى ١٬١٤١٬٥١٤  ١٫٢٨٩٫٩٣٢
٣٠٫٤٢٤٫٠١٢  ٢٨٫٨٨١٫٣٨٨  

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات الماليةمصروف  – ٣٨

   كانون األول ٣١المنتهيــة في  للسنة :هي كما يلي  تفاصيل هذا البند إن  
 ٢٠٢١  ٢٠٢٠ 

 دينــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار  
 )٣٢٫٥٣٧(  ٣٥٫٣٩٥ بنوك مركزيةلدى    األرصدة

 ٢٫٦٨٧  ٣٬١٩٥ األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية
 )٨٧٫١١٦(  )٥٬٩٠٨( االيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

 ١٣٤٫٩٣٣  )٢١٢٫٢٠٤( أدوات الدين –موجودات مالية من خالل الدخل الشامل  
 ٣٢٫٧٣٣٫٧١٠  ١٧٫٥٩٧٫٤٧٢ بالتكلفة المطفأة   التسهيالت االئتمانية المباشرة

 ٥٠١٫٢٣٩  )٢٢٢٫٧٩١( الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
 )١٫٣٨٤٫٠٠٣(  )١٬١٣٧٬٠٤٠( قائمة المركز المالي بنود خارج

 ٣١٫٨٦٨٫٩١٣  ١٦٫٠٥٨٫١١٩ 
 
 
 
 
 
 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 
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 حصة السهم من الربح للسنة   -٣٩

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن ٢٠٢١  ٢٠٢٠
  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 
 (مساهمي البنك)  للسنةالربح   ٣٦٫٠٠٨٫٧٤٨  ٣٥٫٧٩٤٫٥٩٨
  المتوسط المرجح لعدد األسهم ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 (مساهمي البنك)للسنة  حصة السهم من الربح    
 أساســـي ٠٫١٨٠  ٠٫١٧٩
 مخفـــض ٠٫١٨٠  ٠٫١٧٩

                                    
 النقد وما في حكمه  -٤٠

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي  إن كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول  ٣١
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  ــــار ــــــــــــدين  ــــار ــــــــــــدين
 خالل ثالثة أشهر نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق ٣٧١٫٥١٨٫١٢٣  ٣٣٨٫٩٩٣٫٤٧٧

١٩٠٫٧٢٦٫٢٣٦ 
 

١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤ 
 ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفي:  يضاف

 تستحق خالل ثالثة أشهر 
 
)١٩٫٨٢٤٫٤٨٧( 

  
(٤٢٫٥٧٥٫٩٧١) 

  : ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي ينزل
  خالل ثالثة أشهر تستحق 

 أرصدة مقيدة السحب    (٩٩٫٧٥٦٫٩٥٠)  )٩٦٬٩٧٧٬٠٣٠(
٣٦٥٫١٩٢٫٥٧٦  ٤١٢٬٩١٨٬١٩٦  

 
 



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 ٤١ -  مشتقات أدوات مالية

          إن تفاصيل المشتقات المالية القائمة في نهاية السنة هي كما يلي :

مجمــــوع المبالـــــغ قيمــة عادلـــةقيمـة عادلـة

المجمــــــــوعمن ٣ - ١٢ شهر خالل ٣ أشهراالعتبارية (اإلسمية)سالبـــــــــــة موجبــــــــة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــار٢٠٢١

                ٤١٬٧٨٨٬٩٩٨            ٤٬٥١٢٬٢٨٦              ٣٧٬٢٧٦٬٧١٢                 ٤١٬٧٨٨٬٩٩٨                     (٨٤٬٩٨٦)                     ٧٩٬٥٣٨عقود شراء عمالت اجنبية

              ٤١٬٧٨٨٬٩٩٨          ٤٬٥١٢٬٢٨٦             ٣٧٬٢٧٦٬٧١٢                ٤١٬٧٨٨٬٩٩٨                    (٨٤٬٩٨٦)                    ٧٩٬٥٣٨      المجمـــــــــــــــــوع

مجمــــوع المبالـــــغ قيمــة عادلـــةقيمـة عادلـة

المجمــــــــوعمن ٣ - ١٢ شهر خالل ٣ أشهراالعتبارية (اإلسمية)سالبـــــــــــة موجبــــــــة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــار٢٠٢٠

                ١٦٬٠٥٧٬٢١٣            ١٬٠٠١٬١٩٠              ١٥٬٠٥٦٬٠٢٣                 ١٦٬٠٥٧٬٢١٣                   (٢٩٧٬١٨٥)                     ٥٨٬٩٣١عقود شراء عمالت اجنبية

              ١٦٬٠٥٧٬٢١٣          ١٬٠٠١٬١٩٠             ١٥٬٠٥٦٬٠٢٣                ١٦٬٠٥٧٬٢١٣                  (٢٩٧٬١٨٥)                    ٥٨٬٩٣١      المجمـــــــــــــــــوع

-   تدل القيمة االعتبارية (اإلسمية) على قيمة المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او مخاطر االئتمان .

آجال القيمة العادلة اإلعتبارية (اإلسمية) حسب اإلستحقاق

آجال القيمة العادلة اإلعتبارية (اإلسمية) حسب اإلستحقاق

 - ٦٧ - 



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٤٢  -  المعامالت مع اطراف ذات عالقة

  قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا والشركة التابعة وكبار المساهمين ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية . إن جميع 

  التسهيالت االئتمانية الممنوحة لالطراف ذات العالقة تعتبرعاملة . 

-  فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :

صندوق ادخار

٢٠٢١٢٠٢٠أطراف أخرىموظفي البنكالمدراء التنفيذيناعضاء مجلس االدارةالشركات التابعـــة*

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــاربنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

موجودات :

       ٤٥٬٤١٥٬٢٩٤      ٤٥٬٤١٥٬٢٩٤----  ٤٥٬٤١٥٬٢٩٤استثمارات 

         ٤٬٧٣٠٬٤١٢        ٥٬٦٠٤٬٥٤٩        ١٬٨٩١٬٩٧٠-     ١٬٣٨٨٬٨٥٥        ٢٬٣٢٣٬٧٢٤-أرصدة تسهيالت ائتمانية

            ٥٧٦٬٢٣٤           ٢١٧٬١٨٠----       ٢١٧٬١٨٠أرصدة ودائع و حسابات جارية

         ٣٬٩٨٢٬٠٠٠        ٣٬٩٨٢٬٠٠٠----    ٣٬٩٨٢٬٠٠٠أرصدة التأمينات النقدية 

مطلوبات:

       ٥٥٬٣١٧٬٨٣١      ٣٧٬٦٠٤٬٤٩٤      ١٤٬٥٥٧٬٦١٩   ١٥٠٬٠٠٣     ٣٬٢٤٦٬١٩٠            ٥٢٠٬٧٧٠  ١٩٬١٢٩٬٩١٢ودائع عمالء وتأمينات

         ٨٬٦٥٩٬٢٧٢        ٧٬٧٥٣٬٥١١----    ٧٬٧٥٣٬٥١١ودائع بنوك

         ٣٬٥٦١٬٦١٦        ٣٬٤٣٤٬٦٥٩----    ٣٬٤٣٤٬٦٥٩أموال مقترضة

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

         ٥٬٨٢٠٬٤٣٦           ٩٣٣٬٩٣٦           ١٠٣٬٣٩٠-           ٥٠٬٠٠٠              ١٠٬٠٠٠       ٧٧٠٬٥٤٦كفــــــــــاالت

         ٢٬٣٠٢٬٢٨١           ٤٧٢٬٥٤٣           ٤٧٢٬٥٤٣----قبوالت واعتمادات

٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــارعناصر قائمة الربح او الخسارة الموحدة:

            ٤٥٠٬٣٧١           ٣٣٤٬٧٥٣           ١٣٩٬١٠٨          ٣٦٥           ٧٧٬١١٦            ١١١٬٣٢٥           ٦٬٨٣٩فوائد وعموالت دائنة

         ٣٬٣٤٩٬١٢٩        ١٬٠٥٥٬٧١٠           ١٢٨٬٨٥٣     ٣٣٬٧٦٦           ٩٩٬٨٨٨              ٢٠٬٣٧٧       ٧٧٢٬٨٢٦فوائد وعموالت مدينة

أسعار الفائدة

تتراوح أسعار الفوائد الدائنة بالدينار من ١٫٥% (يمثل السعر األدنى هامش الفائدة مقابل تأمينات نقدية مقدارها ١٠٠%) إلى ١٠% .

بلغت الفوائد الدائنة باألجنبي ١٣٫٥٠%.

تتراوح أسعار الفوائد المدينة بالدينار من ٠٫٠٠٢٥% إلى ٣٫٢٢٧%.

تتراوح أسعار الفوائد المدينة باألجنبي من %٠٫١٧ الى ٠٫٢٠%.

*  إن األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة يتم استبعادها من القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.

ـ   يتم اظهار االستثمار في الشركة التابعة سوريا بالكلفة، علماً ان البنك قد قام بالتحوط لإلنخفاض في قيمة االستثمار في سجالته.

 ـ  بلغ عدد األطراف ذات العالقة الذين تم منحهم تسهيالت ائتمانية ٣٩ عميل كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢١.

٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

        ٢٬٥٨٧٬٥٧٠    ٢٬١٨٢٬٥٩٤رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

              ٣٦٬٠٣٢         ٣٦٬٠٣٣تنقالت وأمانة سر
بدل عضوية وتنقالت ومكافآت مجلس 

            ٥٩٥٬٠٣١       ٦٥٨٬٩٨٢اإلدارة

       ٣٬٢١٨٬٦٣٣   ٢٬٨٧٧٬٦٠٩     المجموع

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالجهــة ذات العــالقة

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

للسنـة المنتهيــة فـي ٣١ كـانون األول

 - ٦٨ - 

- فيما يلي ملحق لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) لإلدارة التنفيذية للبنك:
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 ادارة المخاطر -٤٣

 االفصاحات الوصفية :أوالً  :  
يقوم البنك بإدارة المخاطر المصرفية عن طريق تحديد المخاطر التي يمكن التعرض لها وسبل مواجهتها وتخفيفها ، ضمن  
ئر  إطار كلي إلدارة المخاطر وذلك اـستناداً الفـضل المعايير واألعراف والممارـسات المـصرفية حيث تم الفـصل ما بين دوا

 المخاطر ودوائر تنمية األعمال ودوائر العمليات (التنفيذ).
 

ن وجود نظام رقابي داخلي  شكل البنك لجنة إلدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تتولى بدورها العمل على ضما    *
 .ويحدد إطارهافعال والتحقق من حسن ادائه كما يقر المجلس سياسات إدارة المخاطر بشكل عام 

 
 تتولى اجهزة ادارة المخاطر مسؤولية ادارة مختلف انواع المخاطر من حيـث :   *
 اعداد السياسات واعتمادها من مجلس االدارة .  -
 تحليل جميع انواع المخاطر (ائتمان، سوق، سيولة، عمليات، أمن المعلومات، ...) . -
 انواع المخاطر . تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من  -
 البنك بشكل نوعي وكمي.  تزويد مجلس االدارة واالداره العليا بكشوفات ومعلومات عن قياس المخاطر في -

 

قام البنك بتطبيق مجموعة من األنظمة اآللية لقياس وضبط المخاطر مثل نسب كفاية رأس المال، مخاطر ونسب السيولة      *
(LCR/ NSFR)ث التشغيلية، ومخاطر السوق. ، مخاطر العمليات واألحدا 

 

 مخاطر االئتمـان
ــأ مـخاطر االئتـمان من احتـمال ـعدم ـقدرة و/أو ـعدم رغـبة المقترض او الطرف الـثاـلث من القـيام ـبالوـفاء ـبالتزاـماـته في   تنشــ

القوائم المالية مثل األوقات المحدده وتـشمل هذه المخاطر البنود داخل القوائم المالية مثل القروض والـسندات والبنود خارج  
 الكفاالت و/أو االعتمادات المستندية مما يؤدي الى الحاق خسائر مالية للبنك .

 

 في هذا السياق يقوم البنك بتعزيز االطر المؤسسية التي تحكم ادارة االئتمان من خالل مـا يلـي :
 مجموعة من الدوائر المتخصصة المستقله الدارة مخاطر االئتمان وكمـا يلـي : -١

 دائرة ائتمان الشركات (تعنى بأدارة مخاطر ائتمان الشركات) .  -
 ) "تعنى بادارة مخاطر ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة".SME’sدائرة ائتمان الشركات المتوسطة والصغيره (  -
 دائرة ائتمان االفراد (تعنى بأدارة مخاطر ائتمان المحافظ االئتمانية لالفراد) .  -
اـسي في الحفاظ على نوعية االئتمان الممنوح لعمالء البنك (الـشركات   والتيدائرة مخاطر محافظ االئتمان:     - كل اـس تعنى بـش

،SME  ــمؤشرات المخاط  ودراسة)  وأفراد  Key Performanceمؤشرات االداء  ودراسة  Key Risk Indicators رــ
Indicators  ــمن خالل اعداد دراس  وذلك ـــ ـــ ـــ ومقارنتها بأداء    والصناعاتبأداء القطاعات االقتصادية تقاريرتعنى  وات ـ

اعداد التوصــيات الالزمة بخصــوص ذلك بحيث تســاعد في توجيه دوائر تنمية االعمال نحو  و  المحافظ والمخصــصــات
ــات و تقارير   ــع فيها، كما تقوم باعداد دراس ــع في القطاعات االقتصــادية و/أو الصــناعات الواعده او في عدم التوس التوس

 ورية تهتم بما يلي:د 
   التركزات االئتمانية للمحفظة على مستوى النشاط االقتصادي. -
 التركزات االئتمانية للمحفظة على مستوى المنتج. -
 تقارير تعنى بنسب التعثر ونسب التغطية ومقارنتها بأداء القطاع المصرفي. -
ــركات،حكومة،تقارير تعنى بأداء المحافظ االئتمانية حســـب المحفظة  - مقارنة نســـب النمو و الربحية و )و افراد  SME(شـ

 بأداء القطاع المصرفي.
ــبي في التقارير المالية - ــ  IFRS٩ تطبيق المعيار المحاســ لالمتثال في تطبيق   الالزمةناريوهات  يمن خالل التقارير والســ

 .٢٠١٨المعيار في بداية العام 
ــنيف درجات مخاطر للعمالء ( - ــره  Risk Rating Systemsتطبيق نظام تصـ ــنيف العمالء الى عشـ ) يتم من خالله تصـ

 يلـي:مستويات وفقاً لما 
 

  تصنيف مخاطر المقترضObligor Risk Rating .(القطاع االقتصادي، االدارة، الوضع المالي، الخبره... الخ) 
 

  تصنيف مخاطر االئتمانFacility Risk Rating ئتمان).(يتم اعطاء وزن مخاطر حسب طبيعة ونوع اال 
  يؤثر بشــكل مباشــر على نســبة    والذيالمقدمة)   الضــمانةتصــنيف الضــمان (يتم اعطاء وزن مخاطر حســب طبيعة ونوع

 .Loss Given Default LGDاحتساب نسبة الخسارة الناتجة عن التعثر  بالتاليRecovery Ratio التغطية  
 

 ودوائر مخاطر االئتمان .الفصل ما بين دوائر تنمية االعمال المختلفة    - ٢
 

 منظومة من السياسات واالجراءات المعتمدة التي تحدد اسس تعريف وقياس وادارة هذا النوع من المخاطر.   - ٣
 

تحديد التركزات االئتمانية على مســــتوى نوع االئتمان ، القطاع االقتصــــادي ، التوزيع الجغرافي ، المحافظ االئتمانية ...    - ٤
 وتتولى ادارة مخاطر االئتمان كل ضمن اختصاصه بمراقبة هذه التركزات .الخ) . 
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 نظام الصالحيات وادارة العالقة :   - ٥
يعتمد بنك االردن نظام صــالحيات يتضــمن آلية منح الصــالحيات وتفويضــها ومراقبتها وادارة العالقة لمختلف انشــطة  

 االئتمان .
 

 تحديد اساليب تخفيف المخاطـر :   - ٦
 تبع بنك االردن اساليب مختلفة لتخفيف المخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي :ي

 تقديم الهيكل المناسب لالئتمان بما يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده .  -
 التأكد من استكمال جميع النواحي الرقابية على استغالل االئتمان ومصادر سداده.  -
-   ً  الي مخاطر بهذا الخصوص . استيفاء الضمانات المناسبة تحوطا
 دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر مخاطر االئتمان .  -
التقييم الدوري للضــمانات حســب طبيعة ونوعية ودرجة مخاطر الضــمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لالئتمان الممنوحه    -

 أوالً بأول .
 لجان متخصصه للموافقه على االئتمان .  -

 

 دوائر تنفيذ االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ االئتمان باالضافة لوحدة تعنى بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوني والتنفيذ. - ٧
 

 ).Crems,E-loanتطبيق انظمة الية الدارة االئتمان ( - ٨
 

 دوائر متخصصه لمتابعة تحصيل المستحقات والديون المتعثرة . -٩
 

 مستوى مجلس اإلدارة لمراجعة سياسات وإستراتيجيات اإلئتمان واإلستثمار والمخاطر . لجنة إلدارة المخاطر على -١٠
 

ــعيدها الى االدارة   -١١ ــتخرجة وآلية تصـ ــوفات المسـ تحديد مهام دوائر االئتمان المختلفة من حيث آلية ودورية المراقبة والكشـ
 العليا ومجلس االدارة .

 
 ت في هيكل ونوعية المحفظة االئتمانية .تحليل التقلبات االقتصادية والتغييرا -١٢

 
 .(Stress Testing)اعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة    -١٣

 
 التقاريـر الرقابيـة : -١٤

ــات   ــن الكشوفــ ــة مــ تتولى دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل مجموعــ
 الرقابيـة:

 
 المراقبـة اليوميـة : - 

 التجاوزات االئتمانية، السقوف المستحقة غير المجددة، الحسابات المستحقة وغيرها .
 

 مراقبـة جـودة وتوزيـع المحفظـة االئتمانيـة . - 
 
االصول االئتمانية تصنيف المخاطر االئتمانية ، القطاع االقتصادي ، نوع االئتمان ، الضمانات، التركزات ، اتجاهات جودة   - 

 ،.....، وغيرها.
 

 - ) االئتمانـي  التعرض  القطاع  Total Exposureمراقبـة  االئتمان،  نوع  الجغرافيــــة،  العميل،المنطقة  مستوى  على   (
 االقتصادي، تاريخ االستحقاق، نوع الضمان وغيرها.

 
المنبثقه عن مجلس االدارة، اما بالنسبة للعمليات اليومية فترفع  ورفع هذه التقارير بشكل شهري الى لجنة إدارة المخاطر  

 الى المدير العام أوالً بأول . 
 
 مخاطــر التشغيـــل 

وهي المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة او فشل العمليات الداخلية والموظفين واالنظمة او تنشأ نتيجة أحداث خارجية بما  
تأس تم  وقد  القانونية  ذلك المخاطر  عام  في  منذ  البنك  في  العمليات  مخاطر  دائرة  البشرية   ٢٠٠٣يس  بالكوادر  رفدها  وتم 

 المؤهلة واالنظمة االلية منذ ذلك التاريخ وتتبع اداريا الى ادارة المخاطر. 
 

 ويتولـى البنـك ادارة مخاطـر العمليـات ضمـن االسس التاليــة : 
 
تعريف      مجلس االدارة وتطبيقها على ارض الواقع والتي تضمنت اسساعداد سياسة مخاطر العمليات واعتمادها من قبل    -١

 وقياس ومراقبة المخاطر باالضافة الى مستوى قبول هذا النوع من المخاطر. 
 

 ) .CAREWebتطبيق نظام آلي الدارة مخاطر العمليات ( - -٢
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العمليات واالجراءات الرقابية التي  ) بحيث تتضمن كافة انواع مخاطر  Risk Profileتحديث ملفات مخاطر العمليات ( -٣
تحد منها ودورية فحصها بما يكفل كفاءتها واستمرارية عملها على مستوى كل وحدة من وحدات البنك . ويتم رفع تقارير  

 إلى لجنة إدارة المخاطر إلقرار هذه الملفات.
 

القائمة على التقييم الذاتي لمختلف وحدات البنك وتصنيف تتولى ادارة التدقيق الداخلي تقييم مدى صحة الفحوصات الشهرية   -٤
لجنة   وتزويد  الداخلي  التدقيق  تقرير  ضمن  وتضمينها  الخصوص  بهذا  المعتمدة  التصنيف  معايير  ضمن  الوحدات  هذه 

بأول . دات البنك ورفعه  يتم إعداد تقرير يبين نتائج التقييم الذاتي ونتائج تقييم التدقيق الداخلي لكافة وح  التدقيق بها اوالً 
 للجنة التدقيق بشكل ربع سنوي. 

 

 ) : Risk Profileالتقييم المستمر لملفات مخاطر العمليات ( -  ٥
) كأداه الدارة المخاطر التشغيلية وتقييمها بإستمرار  CRSAتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية (

باالضافة للتأكد من كفاءة عمل االجراءات الرقابية للحد من هذه المخاطر وتحديث هذه للتعرف على المخاطر الجديدة  
 الملفات اوالً باول ليعكس الواقع الفعلي لبيئة العمل.

 

بناء قاعدة بيانات باالخطاء التشغيلية وتحليلها ورفع تقارير دورية بتركز هذه االخطاء ونوعيتها الى لجنة إدارة المخاطر   -٥
 دارة .مجلس اإل /

 

 تطبيق معايير التصنيف وتقييم وحدات البنك ضمن اسس ومعايير دولية حسب البيئـة الرقابية. -٦
   
 على مستوى البنك ورفع تقارير لوحدات البنك المعنية   Key Risk Indicatorsبناء وتحديد ومراقبة مؤشرات االداء   -٧

 االجراءات التصحيحية لمعالجة المخاطر قبل حدوثها.بنتائج هذه المؤشرات ليتم متابعتها من قبلهم و تطبيق 
 

 الخاصة بمخاطر التشغيل.  (Stress Testing)اعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة  -٨
 

تزويد لجنة إدارة المخاطر / مجلس االدارة  بكشوفات دورية (شهري، ربع سنوي) تعكس واقع البيئة الرقابية لمختلف  -٩
 وحدات البنك. 

 
 في االجراءات الرقابية. Control Gapsتقييم اجراءات و سياسات العمل والتاكد من تحديد وتصحيح اي ضعف  -١٠
 
 تدريب وتوعية موظفي البنك على مخاطر التشغيل وكيفية ادارتها لتحسين البيئة الرقابية في البنك.  -١١

 
لها    -١٢ تتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  على  للتعرف  الداخلي  دائرة التدقيق  مع  بالتنسيق  المنشأة  مخاطر  تحديث ملف  تم 

المنشأة وتؤثر سلباً على تحقيق أهداف واستراتيجية المنشأة وأرباحها. يتم عرض أية تعديالت على ملف المخاطر الخاص  
لملف من قبلهم. وتتولى إدارة التدقيق الداخلي سنوياً تقييم اإلجراءات الرقابية بالمنشأة على لجنة إدارة المخاطر ليتم إقرار ا

 للمنشأة وعرض نتائج الفحصوصات على لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر.  
 
م تحديث ملف مخاطر العمليات على مستوى المنشأة لمخاطر غسل االموال و تمويل االرهاب بالتنسيق مع دائرة االمتثال  ت  -١٣

يث يتم التعرف على المخاطر واإلجراءات الرقابية التي تحد منها. يتم عرض أية تعديالت على ملف مخاطر غسل  بح
المنشأة على لجنة إدارة المخاطر ليتم إقرار الملف من قبلهم. تتولى إدارة التدقيق الداخلي    –األموال وتمويل اإلرهاب  

 حوصات على لجنة إدارة المخاطر. سنوياً تقييم اإلجراءات الرقابية وعرض نتائج الف
 

 مخاطر السيولة 
 

وهي المخاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها أو 
 تمويل نشاطاته بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر وتنقسم مخاطر السيولة إلى:

 
 :   (Funding liquidity Risk)السيولةمخاطر تمويل  -

 او الحصول على تمويل لسداد االلتزامات.   –مثل  تحصيل الذمم    –وهي مخاطر عدم مقدرة البنك على تحويل األصول إلى نقد   
 

 ): (Market Liquidity Riskمخاطر سيولة السوق  -
بيعه مع تحمل خسارة   بيع األصل في السوق او  مالية كبيرة نتيجة لضعف السيولة او الطلب في وهي مخاطر عدم تمكن 

 السوق. 
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  مخاطر السوق 
 

  تعرض المراكز داخل وخارج المركز المالي لخسائر نتيجة لتقلب األسعار ومعدالت العائد في السوق والمخاطروهي مخاطر  
وتشمل   التي تنشا من المخاطر المصرفية المترتبة على كافة أنواع االستثمارات/التوظيفات والجوانب االستثمارية لدى البنك ،

 مخاطر السوق ما يلي: 
 

 مخاطر أسعار الفوائد.  -
 مخاطر أسعار الصرف (التعامل بالعمالت األجنبية).  -
 مخاطر أسعار األوراق المالية. -
 مخاطر البضائع. -
 
 مخاطر السوق من:وتنشأ  -
 
 التغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واالقتصادية في السوق. -١
 تقلبات أسعار الفائدة. -٢
 تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعا وشراء. -٣
 الفجوات في استحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير. -٤
 حيازة المراكز غير المغطاة. -٥

 
 األساسية المستخدمة في قياس وإدارة مخاطر السوق ما يلي:ومن األدوات   -

 
 .(Basis Point Value)قيمة نقطة األساس  -١
 .(Value at Risk)القيمة المعرضة للخطر   -٢
 .(Stress Testing)اختبار الحساسية  -٣

 

 ويتولى البنك إدارة مخاطر السوق والسيولة ضمن المعطيات التالية :
 

ــات  - ــياسـ ــس تعريف وقياس ومراقبة ومتابعة  منظومة من السـ واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة التي تحدد  أسـ
 وإدارة مخاطر السوق ومخاطرالسيولة.

ــبط وقـياس   Assetes and Liabilities Management Systemتطبيق نـظام الدارة الموجودات والمطلوـبات   لضــ
 مخاطر السيولة وأسعار الفائدة.

 

 إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضمن : -
 

  .إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة 
    .لجنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة 
   خطة توفير سيولة في الحاالت الطارئةLiquidity Contingency Plan . 

 

 -ومراقبة مخاطر السوق و السيولة من خالل:تطوير أدوات قياس وإدارة   -
 

  .تقرير مخاطر السيولة حسب سلم االستحقاق 
  .مراقبة سقوف، وجودة المحفظة االستثمارية 
  .تحديد مصادر األموال وتصنيفها وتحليلها تبعا لطبيعتها 
 ) مراقبة عملية تطبيق نسبة تغطية السيولةLCR.وإمتثال النسبة للحدود الدنيا ( 
  ة الســــيولة القانونية والســــيولة النقدية وهي االحتفاظ بمقدار كاف من الموجودات الســــائلة (النقدية وشــــبه النقدية)  مراقب

 لمواجهة االلتزامات.
  .الموائمة بين آجال الموجودات والمطلوبات واألخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
  ) اختبارات األوضاع الضاغطةStress Testing.( 
 .عمل الدراسات الدورية عن التطورات في األسواق العالمية والمحلية 
  مراقبة األدوات االسـتثمارية ودراسـة مدى توافقها مع الحدود االسـتثمارية المقررة في السـياسـة االسـتثمارية وحدود وقف

 الخسارة المسموح بها.
   والتوصـية بتعديلها بما يتناسـب مع التطورات وأوضـاع األسـواق العالمية والمحلية  دراسـة الحدود والسـقوف االسـتثمارية

 والمخاطر المحيطة بها وتنويع االستثمار بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة.
 .دراسة التركزات االستثمارية على مستوى كل أداة 
 .مراجعة وتقييم محافظ الموجودات والمطلوبات 
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   التـصنيف االئتماني للبنوك المحلية والعالمية حـسب الوـضع المالي ومدى تأثره باألزمات االقتصادية ومدى االنتشار دراـسة
 عالميا.

 .مراقبة حجم الودائع ومدة ربطها وتاريخ االستحقاق ومعدالت الفوائد عليها 
 .إعداد تقرير عن مستوى التجاوز في األدوات االستثمارية 
  الفوائد على مستوى األسواق المحلية والعالمية.مراقبة تغيرات اسعار 
 .مراقبة حساسية األدوات االستثمارية لتغيرات اسعار الفوائد على مستوى كل أداه استثمارية 
 .مراقبة تسعير عمليات اإلقراض واالقتراض /السقوف االستثمارية 
 .مراقبة التركزات على مستوى السوق / األداة والتوزيع الجغرافي 
 قارير الدورية إلى لجنة االستثمار، ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال/مجلس اإلدارة.رفع الت -

 
 مخاطر أمن وحماية المعلومات 

 

  Integrityوالتكامل    Confidentialityوهي المخاطر التي تنشـأ عن تهديد المعلومات الخاصـة بالبنك من حيث السـرية  
أمن و حماية المعلومات للعمل على توفير الحماية للمعلومات والمستخدمين  ،  و قد تأـسست وحدة  Availabilityوالتوافر  

واألـصول على حد ـسواء عن طريق توفير الـسياـسات واإلجراءات التي تـضمن ديمومة تحقيق الحماية ومن خالل اـستخدام 
 وسائل ومستلزمات تعمل على كشف وفحص وتطوير بيئة العمل الى بيئة أكثر أماناً.

 زيز أمن و حماية المعلومات، يتولى البنك ادارة مخاطر أمن وحماية المعلومات ضمن االسس التالية:وحرصا على تع
 مراجعة سياسات أمن المعلومات وتحديثها بما يتناسب مع المعايير العالمية.  -١
 .PCI-DSSاالمتثال لمتطلبات  -٢
 تخصصة والتصدي ألي تهديد. المراقبة الدورية لألنظمة والسيرفرات واالجهزة الطرفية عن طريق برامج م -٣
والموافقات   -٤ الوظيفي  والمسمى  األعمال  وطبيعة  السياسات  مع  يتناسب  ما  وفق  وتوزيعها  الصالحيات  ومراقبة  مراجعة 

 الالزمة.
 عمل فحوصات دورية على األنظمة ومراجعة الثغرات األمنية   -٥
 ات تبيّن الوضع الحالي.مراجعة خطة استمرارية العمل وإدارة األزمات وخطة اإلخالء وتجهيز دراس -٦
 االستمرار في إجراء المتابعات والتقييم الدوري المتخصص بنواحي األمن المادي. -٧
اعطاء  -٨ خالل  من  الموضوع  هذا  مع  التعامل  وكيفية  المعلومات  وحماية  أمن  مخاطر  على  البنك  موظفي  وتوعية  تدريب 

 دورات تدريبية والنشرات التوعوية.
 ادارة المخاطر /مجلس االدارة بشكل دوري لمواكبة االعمال والمستجدات. رفع التقارير الى لجنة  -٩
 . SWIFT-CSPالعمل على تلبية متطلبات  -١٠
 عمل دليل حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ونشره على موقع البنك.  -١١
 . ٢٠١٩ COBITالعمل على تطبيق إطار حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها  -١٢

 

  مخاطــر االمتثــــــال 
تعرف مخاطر االمتثال على انها المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم امتثال البنك للقوانين والتشريعات والتعليمات السارية  

سياسات البنك والقوانين واألنظمة المصرفية المهنية واألخالقية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية بما في ذلك  
 الداخلية. 

 

لها  ويوفر  المالية  االمتثال لألنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات  بنك االردن أن  يؤمن 
الحماية من العقوبات النظامية والحفاظ على سمعتها ومصداقيتها ويدرك انعكاس ذلك في الحفاظ على مصالح المساهمين 

واصحاب المصالح. ويعتبر بنك االردن االمتثال ثقافة مؤسسية ومسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب وتقع على والمودعين  
عاتق جميع الجهات في البنك بدءا من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وانتهاًء بجميع الموظفين كل حسب صالحياته والمهام  

 .المناطة به
 

ئرة االمتثال كدائرة مستقلة تتبع للجنة االمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة حيث ترفع  وانطالقا من هنا أسس بنك االردن دا
التي  الوحدات  ضمن  الموضحة  االعمال  محاور  بكافة  المتعلقة  المواضيع  حول  االمتثال  للجنة  الدورية  تقاريرها  الدائرة 

البشرية المؤهلة والمدربة واألنظمة االلية  الالزمة   تندرج ضمن  الهيكل التنظيمي للدائرة ، هذا وقد تم رفد الدائرة بالكوادر
لها لتحقيق اهدافها ومنح موظفي الدائرة والصالحيات التي تمكنهم من اداء واجباتهم باستقاللية تامة و تخصيص الموازنات 

تهم واالشراف على الالزمة  لها و يتم تعيين ضباط امتثال في كافة الشركات التابعة للبنك وفروعه الخارجية ويتم متابع
 اعمالهم من خالل دائرة االمتثال في االدارة العامة .

 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٧٤ - 
 

 يتم إدارة مخاطر االمتثال ضمن المحاور التالية:  
 
 

 :مخاطر عدم االمتثال للتعليمات والقوانين واألنظمة 
االمتثال على مستوى   يتم إدارة هذه المخاطر من خالل وحدة االمتثال كوحدة مستقلة تتبع لدائرة االمتثال وتدير مخاطر

 البنك وفقا لألسس التالية: 
 ة البنكيةعاعداد سياسة االمتثال على مستوى المجموCompliance Group Plicy     وتطويرها واعتمادها من قبل مجلس

 إدارة البنك وتعميمها على كافة العاملين في البنك ومراجعتها بشكل دوري. 
 مبني على درجة المخاطر تطبيق نظام الي الدارة مخاطر االمتثالRis Based Approch . 
 لتطبيق السليم للتعليمات والقوانين (منها  تقديم النصح و المشورة لمجلس االدارة ولباقي االدارات التنفيذية في البنك بشأن ا

 القوانين والسياسات الداخلية).
   اعداد برامج التحقق من االمتثال بـCompliance Monitoring Programme    لتزويد اإلدارة بتأكيد معقول بأن مخاطر

 االمتثال الرئيسية تدار بشكل مالئم من قبل الجهات ذات العالقة.
 طة بالتعليمات لتحقيق االهداف المشتركة ومشاركتها مع قطاع األعمال في الوقت المناسب.ايصال التغيرات المرتب 
  دائرة االمتثال هي نقطة االتصال مع الجهات الرقابية والمسؤولة عن مساعدة االدارة العليا بالحفاظ على اقامة عالقات جيدة

 مع الجهات الرقابية.
  االمتثال من خالل العمل بدور النصح واالرشاد وتوضيح القوانين. المساعدة في تعزيز ثقافة 
  توفير التدريب والتوعية لإلدارة والموظفين بشأن متطلبات االمتثال بشكل مستمر وتطوير برامج التدريب وفقا للمستجدات. 
 لعمل الذي تقوم به هذه الوظائف. التنسيق مع  الوظائف الرقابية األخرى مثل دائرة التدقيق الداخلي ودوائر المخاطر وتنسيق ا 

 
 
 

  :مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
إلى   يتم إدارة هذه المخاطر من خالل وحدة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب، كوحده مستقلة وتتبع إدارياً 
دائرة االمتثال تتولى الوحدة إدارة مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب على مستوى المجموعة ضمن األسس  

 التالية: 
 رهاب على مستوى المجموعة  سياسة لمكافحة غسل االموال وتمويل االGroup Policy   AML    معتمدة من مجلس

 ادارة البنك و معممة على كافة العاملين في البنك باختالف مهامهم الوظيفية  وبجميع مستوياتهم االدارية .
   تعيين مسؤول لالبالغMoney Laundering Reporting Officer MLRO     يتولى وبشكل مستقل عملية االبالغ

 عن اي شبهة تتعلق بغسل اموال او تمويل ارهاب او تهرب ضريبي  وتعيين نائب له .  FIUة التحريات المالية لوحد
 على العمالء   تطبيق برنامج للتعرف KYC و تطبيق اجراءات العناية     بما ينسجم مع متطلبات مختلف  الجهات الرقابية

المس   Customer Due Diligenceالواجبة للمنهج  المعززة استنادا  الواجبة  العناية  بذل  يتم  بحيث  المخاطر  الى  تند 
Enhanced Customer Due Diligence       عليهم ينطبق  الذين  االعتبارية  و  الطبيعية  الشخصيات  من  للعمالء 

تصنيف العميل مرتفع المخاطر وفقا لمنهجية البنك المعتمدة لتصنيف مخاطر غسل االموال و تمويل االرهاب و تشمل 
الجراءات حظر التعامل مع اي من االسماء المدرجة على قوائم الحظر الدولية و اهمها قرارات مجلس االمن و  هذه ا

 كذلك حظر فتح حسابات مجهولة او حسابات رقمية او التعامل مع البنوك الوهمية .
   تبني اجراءات تساعد البنك على التعرف على المستفيد الحقيقيBeneficial Owner   د النهائي  و المستفيUltimate 

Beneficial Owner    . عند انشاء العالقة و /أو عند اجراء اي عملية مالية لمصلحة اي عميل من خالل البنك 
   المختلفة قنوات البنك  خالل  المنفذة من  المالية و انشطة العمالء  المستمرة للحركات  للمتابعة و المراقبة  تبني اجراءات 

للكشف عن اي نشاط مشبوه يقع    ”Risk Based Approach “RBAمستند الى المخاطر  بشكل مستمر و فقا للمنهج ال
تحت اطار شبهة غسل اموال او تمويل ارهاب او تهرب ضريبي و االخطار عنه فورا وفقا للقوانين و التعليمات السارية 

 التي نتطبق على البنك حسب القطاع القضائي الذي يمارس البنك اعماال فيه.
 اتق دائرة االمتثال دراسة المنتجات قبل طرحها و كذلك تقييم قنوات تقديم الخدمة قبل اتاحتها لعمالء البنك و يقع على ع

 تقييم مخاطر استغاللها لعميات غسل االموال و تمويل االهاب و وضع الضوابط المخففة و تطوير االجراءات الرقابية . 
 تق شبهة  اي  عن  لالبالغ  البنك  لموظفي  قنوات  التهرب تخصيص  او  االرهاب  تمويل  او  االموال  غسل  اطار  ضمن  ع 

المبكر   لالنذار  البنك  من سياسة  الحماية لهم انطالقا   Whistleblowingالضريبي و تشجيعهم على االبالغ و توفير 
Policy  . 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٧٥ - 
 

  ال و تمويل وضع اجراءات رادعة الي تقصير او عدم امتثال للمتطلبات الواردة ضمن برنامج البنك لمكافحة غسل االمو
 .Code of Conductهاب و توثيق ذلك ضمن ميثاق السلوك المهني راال

  اجراء عملية تقييم دوري لمخاطر غسل االموال و تمويل االرهاب  التي يواجهها البنك على مستوى المجموعة البنكية
Self- Risk Assessment    مخاطر قنوات تقديم الخدمة  - مخاطر المنتجات    -تأخذ بعين االعتبار مخاطر العمالء   -  

 .  National Risk Assessmentم الوطني للمخاطر مخاطر التفرعات الخارجية و كذلك نتائج عملية التقيي
  برامج تقييم  و  المخاطر  لدرجة  وفقا  الواجبة  العناية  اجراءات  تجاذ  تشمل  االجنبية  البنوك  مع  للتعامل  اجراءات  وضع 

بل  االمتثال و برامج مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب في هذه البنوك و الحصول على موافقة السيد المدير العام ق
 اي تعامل و متابعة تعامالت البنك مع هذه البنوك بشكل مستمر .

  وضع برنامج تدريبي  مستمر يشمل كافة موظفي البنك بمختلف مستوياتهم االدارية بما في  مجلس ادارة البنك و تطوير
   . هذه البرنامج بشكل مستمر

 طاعات القضائية التي يمارس البنك اعمال فيها و فقا  التوثيق و حفظ السجالت استنادا لتعليمات الجهات الرقابية في الق
 الجراءت و اليات  البنك المخصصه لهذا الغرض .

   اجراء عملية تدقيق مستقل من قبل دائرة التدقيق الداخلي و رفع النتائج و التوصيات للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس
 االدارة. 

 

  مخاطر عدم االمتثال لقانونFATCA 
الحقا لدخول االردن في اتفاقية مع الواليات المتحدة االمريكية و حكومة (الدول الشــريكة في االتفاقية ) بشــأن التعاون من 

ــابات االجنبية  ــريبي للحسـ ــهيل تطبيق قانون االمتثال الضـ  IGAالمنهج الحكومي   و تبني االردن    FATCAأجل تسـ
model ردن قام أعضــاء مجموعة بنك االردن  بإســتكمال اجراءات التســجيل و كجزء من برنامج االمتثال في بنك اال ٢

ــاركة  )IRS(  دائرة االيرادات الداخلية -مع دائرة الخزينة االمريكية   وذلك في اطار   PFFIكمؤســـســـة مالية اجنبية مشـ
 ٢٠١٠الصـــادر عام  الجهود الرامية الى االلتزام بمتطلبات قانون االلتزام الضـــريبي على الحســـابات االجنبية االمريكي  

(FATCA). 
 

ــم الــــــــ بإتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتلبية متطلبات قانون اإلمتثال FATCA وتقوم وحدة التحقق المالي والضــــريبي/ قســ
ابات األجنبية للعمالء األمريكان الــــــ وذلك لجميع أعضـاء مجموعة بنك األردن، وذلك حـسب   FATCAالضـريبي للحـس

، حـيث يـعد بـنك األردن/ األردن هو ٢ IGA modelالمنهجـية و اإلتـفاقـية الموقـعة مع حكوـمة الوالـيات المتـحدة األمريكـية 
ضع للمجموعة وبذلك يكون مسؤوالً عن عملية اإلفصاح لكامل المجموعة "عدا بنك األردن/ البحرين والذي يخ  Leadالـــ

 . ١ IGA model ”لمنهجية وإتفاقية الـ" 
 

المعتمدة  من مجلس اإلدارة و التي يتم مراجعتها بشكل دوري تم تطوير  FATCA و انطالقا من سياسة االمتثال  لقانون الـ
 :برنامج االمتثال ضمن المحاور الرئيسية التالية

 
 محور الـ  Due Diligence and Documentation 
 محور الـ  Reporting   
 محور الـ  Certificate   
 لـمحور اWithholding  وفقا لمتطلبات االتفاقية 
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   مخاطر االحتيال و الفساد 
دارة البنك على تعزيز مبادئ االستقامة و النزاهة و العمل الجماعي تم تاسيس قسم خاص يعنى بادارة إانطالقا من حرص   

 . مظلة دائرة االمتثال و تم رفد القسم بالموارد البشرية التي تتمتع بمهارات و كفاءات عاليةمخاطر االحتيال و الفساد تحت 
 

 : حيث يعتمد برنامج ادارة مخاطر االحتيال في بنك االردن على االسس التالية
 

 البنك. اعتماد سياسة موحدة لمكافحة االحتيال و الفساد على مستوى مجموعة بنك االدن و اعتمادها من مجلس ادارة 
  توفير االنظمة و الصالحيات الالزمة لدائرة االمتثال التي تمكنها من ادارة هذه النوع من المخاطر و العمل على تطويرها

 .  بشكل مستمر
   اعتماد سياسة للتعرف على الموظفينKYE     تتضمن التحقق من االشخاص المرشحين لوظائف في البنك من حيت

النزاهة و عدم وجود مؤشرات سلبية تتعلق بسلوكياتهم و االستمرار بالتحقق من موظفي البنك بعد التعيين بتوظيف 
 اليات للتحقق من عدم وجود مؤشرات سلبية تتعلق بسلوكياتهم و ادائهم .

  ن قبل التعامل و بعد التعاقد اعتماد اليات للتحقق من الموردي. 
   اعتماد سياسة الدارة تعارض المصالح و و ضع اليات و اجراءات عمل لتجنب اي تعارض في المصالح و مراقبة

 .االمتثال لها بشكل مستمر 
   اعتماد ميثاق للسلوك المهنيCode of Conduct   و تعميمه على كافة الموظفين و توعيتهم باهم مبادؤه  بشكل مستمر. 
 توفير قناة لالبالغWhistleblowing”    “  عن اي اختراقات او شبهات و جعل هذه القناة متاحة لكافة اصحاب المصالح

 من موظفين /عمالء/مساهمين /موردين على مدار الساعة   وجعلها متاحة على الموقع الرسمي للبنك .
 دائرة االمتثال /دائرة الموارد    طيات كل حالةوضع مسارات محددة للتصعيد فيما يتعلق بمخالفات الموظفين حسب مع)

 . مجلس االدارة ) -البشرية/ دائرة التدقيق الداخلي /لجنة التدقيق 
  اعتماد سياسة لالنذار المبكر يضمن البنك بموجبها الحماية للمبلغين و يمكنهم من االبالغ بشكل سري عن اي معلومات

 تتعلق بوجود مخالفات او اختراقات  .
  مبدأ الشفافية بحيث يتم اعالم البنك المركزي االردني و الجهات المعنية عن اي حاالت متحققة يتم التعامل معها  اعتماد. 

 
   :إدارة ومعالجة شكاوى العمالء 

اليومية   باألعمالوينعكس ذلك واضحا    ،وشفافية  بعدالةبنك األردن أهميه خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العمالء    يولي 
وكذلك اإلعالنات والحمالت   ،التي يمارسها البنك بدأً من اعتماد المنتجات وطرحها وتسعيرها وصياغة العقود والنماذج

تأسيس وحدة للتعامل مع شكاوي العمالء التي تم تأسيسها بما ينسجم مع تعليمات التعامل مع العمالء    و يعتبر  الدعائية.
رقم   وشفافية  بتاريخ  ال  ٥٦/٢٠١٢بعدالة  األردني  المركزي  البنك  عن  لدائرة    ٣١/١٠/٢٠١٢صادرة  إداريا  تتبع  و 

وشفافية، حيث    بعدالةاالمتثال بوصفها دائرة رقابية مؤشرا على األهمية التي يوليها البنك فيما يخص تعامله مع العمالء  
ات في سياسات وإجراءات البنك يؤمن بنك األردن أن شكاوي العمالء ممكن أن تكون أداة هامه جداً لرصد أي تجاوز

ووسيله للتطوير من خالل استقبال الشكاوي وتحليلها والوقوف على أسبابها ومعالجة أي خلل قد يكون تسبب في    العامة
للعمالء من خالل التنسيق بين وحدة    المقدمة  الخدمةمع عدم اغفال دور شكاوي العمالء في تحسين جودة    شكوى العميل.

 اليومي لغايات معالجة شكاوي العمالء. الخدمةوحدة جودة شكاوى العمالء و 
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 يتم إدارة ومعالجة شكاوي العمالء وفقا لما يلي :  
 

 وتطويرها واعتمادها من  قبل مجلس إدارة البنك وتعميمها على كافة العاملين في  اعداد سياسة  التعامل مع شكاوي العمالء
 دوري.البنك ومراجعتها بشكل 

   مع العمالء بعدالة وشفافية وتطويرها واعتمادها من  قبل مجلس إدارة البنك وتعميمها على كافة   اعداد سياسة  التعامل
 العاملين في البنك ومراجعتها بشكل دوري.

  ساعة طيلة أيام األسبوع. ٢٤توفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء على مدى 
  الدارة ومعالجة شكاوي العمالء واعتمادها اصوليا ومراجعتها بشكل دوري .اعداد الية 
  توفير انظمة الية ضمن نظامCX   .الدارة شكاوي العمالء و متابعتها 
  يتم  التعامل مع الشكاوي الواردة من عمالء البنك و شركاته التابعة و الفروع الخارجية بالوقوف على أسبابها و معالجتها

كرارها وذلك في إطار زمني محدد باتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية المصرفية التي تحدد االطار الزمني   و ضمان عدم ت
  لمعالجة الشكاوي و بما يضمن االستقاللية و الحيادية.

  بموجب المطلوبة  الزمنية  لالطر  وفقا  حفظها  و  المكالمات  تسجيل  ذلك  من  و  العمالء  بشكاوي  الخاصة  السجالت  حفظ 
 مات. التعلي

  رفع تقارير بشكل دوري لمجلس االدارة بخصوص شكاوي العمالء و االجراءات المتخذة للتعامل معها 
  .تزويد البنك المركزي االردني بتقارير ربع سنوية تتضمن بيانات احصائية بطبيعة و نوع الشكاوي المقدمة للبنك 

 
  ادارة مخاطر االمتثال لبرامج  العقوبات الدولية 

ن ايمان البنك  بدوره في المنظومة االقتصادية المحلية و العالمية  يسعى البنك لالمتثال للقرارات  الصادرة عن   انطالقا م
المتحدة  والتي صادقت المملكة االردنية الهاشمية عليها  والمتعلقة بقوائم االرهاب ومنع انتشار   لألمممجلس االمن التابع  

اسلحة الدمار الشامل كما يتم االمتثال الي قرارات صادرة عن لجان دولية صادقت المملكة االردنية الهاشمية عليها و كذلك  
والقيو والعقوبات  فيها   اعمال  يمارس البنك  التي  مع بنوك الدول  تعامالت لبنك االردن  يوجد  التي  الدول  د التي تفرضها 

 لها و ضمن حدود التعامل مع البنك المراسل .  التابعةمراسلة خاضعة لالختصاصات القضائية 
 

اسس بنك االردن وظيفة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي لدائرة االمتثال تقع على عاتقها مسؤولية التحقق من تطبيق برنامج  
ك لالمتثال للعقوبات الدولية و متابعة المستجدات الدولية بهذا الشأن و عكسها ضمن متطلبات برنامج االمتثال للعقوبات البن

 . الدولية
 

 هذا ويطبق بنك االردن برنامج لالمتثال للعقوبات الدولية على مستوى المجموعة البنكية يتضمن ما يلي:  
   سياسة لالمتثال للعقوبات الدولية على مستوى المجموعةSanction Compliance Group Policy     معتمدة من

قبل مجلس ادارة البنك و التي تم تعميمها على كافة العاملين في البنك باختالف مهامهم الوظيفية و بجميع مستوياتهم  
مع أي شكل من  اشكال عدم   Zero Tolerance Approachاالدارية بشكل عام فقد اتبع البنك سياسة عدم التهاون  

ً اللجان الدولية و التي اشير اليها االمتثال للعقوبات المالية التي تفرضها   . سابقا
   : بموجب السياسة المشار اليها  يلتزم بنك االردن بما يلي 
 .يرفض البنك التعامالت مع اي اشخاص او كيانات مدرجة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس االمن 
 الجزاءات      ادرة عن قرارات لجان  التجميد الفوري ألصول أي حكومة، هيئة،فرد أو  مؤسسة ضمن لوائح العقوبات الص

 لمجلس االمن و اعالم اللجنة الفنية.
  .عدم تمرير اي تعمالت من و الى دول محظور التعامل معها و وفقا لبرامج العقوبات المفروضة على هذه الدول 
 ضمن    للعقوبات    عدم  تمرير اي تعامالت تتعلق  بأنواع محددة من األنشطة االقتصادية و التجارية ضمن دولة خاضعة

 الحدود الملزمة للبنك بهذا الخصوص.
   االمتثال للعقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة االصول االجنبيةOFAC     التابع لوزارة الخزانة االمريكية ضمن الحدود

 الملزمة للبنك بهذا الخصوص. 
  االمتثال للعقوبات الصادرة عن االتحاد االوروبيEU .ضمن الحدود الملزمة للبنك بهذا الخصوص 
   توظيف انظمة الية توفر قاعدة بيانات تشمل كافة القوائم العالمية لالشخاص و الكيانات المحظور التعامل معهم والتي

 تم تحديثها بشكل يومي. 
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 تمليين  التحقق من عدم ادراج اي من العمالء المحCustomer Onboarding     قبل انشاء العالقة و تفعيل الحساب من
” "  للقوائم العالمية مع انظمة البنك المعتمدة لفتح الحسابات من مختلف القنوات  بحيث يتم  Integrationخالل  " عمل  

 التحقق اليا  من اسم العميل و المستفيد الحقيقي ( شريك /مفوض/وكيل /وصي/ولي). 
 و بشكل مستمر بأن اي من عمالء البنك الحاليين     التحققPre-existing clients    لم يتم ادراجه على القوائم بعد فتح

 . RBAالحساب خالل العالقة، ويتم ذلك من خالل تنفيذ عمليات مسح الية دورية وفقا لدرجة المخاطر 
   يصدر النظام االلي تنبيهات Alert المحتملين او الحالين من االفراد  ي من عمالء البنك  في حال ظهور اي تشابه بين اسم  ا

او الشخصيات  االعتبارية او اسم اي مفوض بموجب الوكالة او شهادة التسجيل ضمن الملفات االساسية المرتبطة بالحساب  
 االمتثال . مع اسم شخص مدرج بحيث يتم  اجراء عملية التحقيق الالزم من قبل دائرة

   واضحة تبين وبشكل واضح  اإلجراءات الواجب اتباعها في حال تبين ان أي من العمالء قد أصبح مدرجا  اجراءات عمل
 ضمن قوائم من حيث اجراءات التصعيد و االبالغ.

  .التحقق من اطراف اي معاملة مالية قبل تنفيذها 
   اعتمادOnline Safe Watch  وهو نظام مرتبط بشكل مباشر بنظام الـ Swift   والذي يقوم بشكل مباشر بإجراء عملية

، والتحقق من عدم ادراج أي طرف ضمن حقول الرسالة قبل إصدارها او استقبالها،  Swift Message مسح لجميع حقول الـ
 رج. مما يضمن عدم تمرير أي حركات مالية من خالل البنوك المراسلة تحتوي أي اسم مد 

   تعاميم محدثة بشكل دوري على مستوى المجموعة البنكية تضمن أسماء الدول ذات المخاطر المرتفعة معها بموجب قرارات
مجلس االمن وبرامج العقوبات الدولية، لغايات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة قبل تنفيذ أي عملية تكون احدى هذه  

 الدول طرفا فيها.
 ة للتحقق من امتثال كافة موظفي البنك بمتطلبات برنامج االمتثال للعقوبات الدولية ضمن برامج التحقق  عملية فحص مستمر

 من االمتثال التي تجريها دائرة االمتثال بشكل دوري.  
 و    برامج تدقيق داخلي للتحقق بشكل مستقل من كفاية االجراءات المتخذة لتلبية متطلبات برنامج االمتثال للعقوبات الدولية

 ان دائرة االمتثال تقوم بالدور المطلوب منها بهذا الخصوص. 
   برامج تدريب مستمرة تشمل دورات تدريبية و نشرات توعية  للموظفين بمختلف مستوياتهم االدارية بما في  مجلس ادارة

 البنك و تطوير هذه البرامج بشكل مستمر. 
 

ضع للتدقيق و المراجعة المستمرة من قبل دائرة التدقيق الداخلي كجهة  وتجدر االشارة إلى ان كافة انشطة دائرة اإلمتثال تخ
 مستقلة و ترفع دائرة التدقيق الداخلي تقاريرها في هذا االطار إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس االدارة . 

 
 ):  ٩االفصاحات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

 أوالً: اإلفصاحات الوصفية 

قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية بإصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير   ٢٠١٤تموز    ٢٤بتاريخ  
) وسيكون ٣٩هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم (  حل) والمتعلق باألدوات المالية والمخصصات و٩المالية (

 - ويتضمن المعيار ما يلي:  ٢٠١٨كانون الثاني  ١الزامياً في التطبيق الفعلي اعتباراً من 
 التصنيف والقياس لألدوات المالية. -
 مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة. -
 محاسبة التحوط.  -

استجابة لنتائج الدروس المأخوذة من االزمة المالية العالمية، حيث اتضح ان أحد اسباب امتداد االزمة  هذا وقد جاء المعيار  
هو التأخر في االعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم االعتراف بالخسائر حين تحققها، اما المعيار الجديد فإنه يتطلب احتساب  

 بحدوث تعثر او عدم السداد من قبل المقترض.مخصصات للتسهيالت االئتمانية بناء على التوقعات 
 

ان  حيث  البنوك  لدى  المخصصات  احتساب  عمليات  في  المستخدمة  الطرق  على  جذرية  تعديالت  في  المعيار  هذا  يدخل 
المفهوم الحالي لرصد المخصصات مبني على اساس رصد المخصصات الفعلية للخسائر المتحققة جراء الديون المتعثرة 

ع بناء  مخصصات  رصد  اساس  على  مبني  الجديد  المعيار  ان  حين  المستقبلية  في  التوقعات  االئتمانية لى    التعرضات 
Proactive ويسمى بخسائر االئتمان المتوقعة ECL- Expected Credit Loss. 

 
موديز   مع شركة  وبالتعاون  األردن  بنك  رقم    Moody’sقام  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  تم  ٩بأعمال  حيث   ،

ألردن في عمليات قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة المرجحة بأثر السيناريوهات توظيف البيانات التاريخية لمجموعة بنك ا
 االقتصادية. 
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(منظومة  المخاطر  ودوائر  البنك  أعمال  منظومة  إلى  باإلضافة  األردني  المركزي  البنك  بتعليمات  االلتزام  مراعاة  وتم 
بحيث تحاكي    )٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( المخاطر) والدوائر الرقابية في بناء منهجية بنك األردن في تطبيق

منهجية التطبيق نموذج اعمال مجموعة بنك األردن في عمليات االحتساب ضمن أفضل الممارسات، الطرق الكمية والنماذج  
 االحصائية للوصول الى مكونات معادلة احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تتلخص في:

 
 الخسارة عند التعثر Xالرصيد عند التعثر  Xتمانية المتوقعة = احتمالية التعثر الخسارة االئ

 ) ٩نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (
) على مجموعة بنك األردن في ٩لتقارير المالية رقم (الدولي لمعيار  اليتم تطبيق منهجية بنك األردن في اعمال تطبيق  

افق مع قوانين وتعليمات البلدان المضيفة، ويطبق نموذج قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ضمن األردن والخارج وبما يتو
 اإلطار التالي:

 .القروض والتسهيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة) -

 أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة. -

 . الكفاالت المالية (وفق متطلبات المعيار) -

مثل المطالبات   - البنك  عمليات  لتغطية  ستستعمل  التي  الجارية  األرصدة  (باستثناء  والمؤسسات  البنوك  على  االئتمانية 
 الحواالت، الكفاالت واالعتمادات خالل فترة زمنية قصيرة جدا "أيام"). 

 وفيما يلي أهم المعلومات والتعريفات المستخدمة من قبل البنك لتطبيق هذا المعيار: 

   التعثر)Default(  :  يوم فأكثر مما يشكل إدراك ملموس    ٩٠يعرف التعثر في حالة التوقف عن الدفع (ظهور مستحقة) لمدة
 التعاقدية بالكامل اتجاه البنك. لعدم قدرة العميل على الوفاء بااللتزامات

 

   التعثر االقساط  لوفاءا  عن  التأخر  او  العميل   تعثر  احتمالية  نسبة  هي  :) Probability of Default(احتمالية   او   بسداد 
  العميل. مخاطر درجة إلى استنادا موائمتها المحددة تجاه البنك ، ويتم  مواعيدها في االلتزامات

 

: تم تحديد احتمالية التعثر من خالل ربط مخرجات نظام شركات الصغيرة والمتوسطةعلى مستوى محفظة الشركات وال -
الداخلي   المخاطر  درجات  درجات    )Internal Risk Rating System(تصنيف  تصنيف  لعملية  استخدامه  يتم  الذي 

علما ان كل درجة مخاطر يقابلها احتمالية تعثر مرجحة بحاالت  شركات الصغيرة والمتوسطة  مخاطر عمالء الشركات والـ
 .على مستوى المحفظة  Historical Default Events by Segmentر التاريخيةالتعث

 

فقد تم االعتماد على البيانات التاريخية لمحفظة االئتمان على أساس تجميعي لكل منتج، حيث    :على مستوى محفظة األفراد  -
) التعثر  معدالت  احتساب  الذاتيObserved Default Rateتم  (االنحدار  االحصائي  النموذج  استخدام  خالل  من   ( 
Autoregressive Model ئتمان االفراد.) في تقييم معدالت التعثر لكل منتج من منتجات محفظة ا 

 

   التعرض عند التعثر)Exposure at Default (:  مديونية  القائم  الرصيد  وتمثل)  (الممنوحة   الى السقوف   باإلضافة   العميل 
 التعثر. ث حدو عند   وذلك بنسب االستغالل المرجحة المستغلة وغير

 
آخذيني التعثر  عند  الرصيد  احتساب  ً   تم  طبيع  ايضا التسهيالتبعين  و/او    ة  دوارة  الى  باإلضافة  مباشرة  وغير  (مباشرة 

 متناقصة) حيث تم وضع أسس الحتساب الرصيد عند التعثر بناء على طبيعة التسهيل وعمر االئتمان.
 

   الخسارة الناتجة عن التعثر)Loss Given Default (:    وتمثل خسارة البنك التي يتحملها عند إطفاء التسهيالت الهالكة
 ). ) Recovery Ratio( نسبة التغطية -١(وبحسب المعادلة 

 
 

تم احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر من خالل استخدام ي:  شركات الصغيرة والمتوسطةعلى مستوى محفظة الشركات وال -
وهو نموذج يستخدم في احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر    (Moody’s)المقدم من قبل شركة    (RiskCalc)نموذج  

)Loss Given Default(    ويعتمد النموذج على مدخالت أساسية وهي   والشركات الصغيرة والمتوسطةلعمالء الشركات
للعميل التعثر  دوار،    احتمالية  (تسهيل  التسهيل  لطبيعة  باإلضافة  العميل  نشاط  له  ينتمي  الذي  االقتصادي  و/او    القطاع 

) باإلضافة الى نوع الضمانة وقيمتها، ويوفر Secured \Unsecuredمتناقص) كما يأخذ بعين االعتبار توفر ضمانات (
وطول عمر التسهيل       (year ١ LGD)احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر لسنة واحدة    (RiskCalc)استخدام نموذج  

(Long Run LGD)  االستر نسب  احتساب  الى  الناتجة (باإلضافة  نهاية  Recoveryداد  وحتى  االئتمان  فترة  طول   (
 .رهعم

على مستوى محفظة االفراد: تم افتراض نسبة الخسارة عند التعثر على مستوى المنتج بناء على دراسة للمعايير االقتصادية  -
   .على مستوى المنطقة و بالتوافق مع المعايير المطبقة في بنك االردن
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(بنفس    ٪١٠٠للعمالء الذين يتعاملون مع البنك مقابل تأمينات نقدية    ة الناتجة عن التعثر كصفرنسبة الخسارتم افتراض   -
عملة  عن  النظر  (بغض  الهاشمية  األردنية  المملكة  حكومة  قبل  من  الممنوحة/المكفولة  والتسهيالت  التسهيالت)  عملة 

 التسهيالت).
 

 ك: احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للودائع لدى البنو 
 Expected Default Frequency يسمى   ما  إلنتاج (LGD) التعثر  عن  الناتجة  والخسارة(PD) التعثر  احتمالية  احتساب  

 LGD التعثر  عن  الناتجة  الخسارة  إنتاج  يتم  ثم  من  لديها  بودائع  االحتفاظ  يتم  التي  للبنوك  التعثر  احتمالية  يعادل ما  وهي
 خالل  من  المتوقعة  الخسائر  احتساب   يتم  ثم  ومن  الوديعة  قيمة  كامل  بافتراض  التعثر  عند   الرصيد   ب  احتسا  يتم ذلك  وبعد 

 .اإلحصائية النماذج استخدام
 

  :احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للسندات 
 

 .المتوقعة  االئتمانيةالخسارة    الحتساب  تخضع  وال  األردنية  الحكومة  من  مكفولة  سندات  هي  السندات  لمحفظة  األكبر  الحصة -
 :يلي ما خالل من سندات  لل المتوقعة االئتمانية الخسارة معادلة مكونات احتساب يتم
 

 تم  التي البنوك تخص مالية بيانات بإدخال القيام تم حيث (LGD) التعثر عن الناتجة  والخسارة (PD) التعثر احتمالية
 التعثر من   يعادل احتمالية  ما  وهي Expected Default Frequency يسمى  ما  تنتج  العملية  تلك   ان  حيث  سنداتها  شراء
  السند  قيمة   بافتراض كامل  EADالتعثر  عند   الرصيد   احتساب  يتم  وبعد ذلك  LGD التعثر  عن  الناتجة  الخسارة  إنتاج  يتم  ثم

 .اإلحصائية النماذج استخدام خالل من (ECL) المتوقعة االئتمانية الخسارة احتساب يتم ثم ومن
 

 

  نظام تصنيف درجات مخاطر االئتمان الداخليInternal Credit Risk Rating: 
بحيث يتم تصنيف   Internal Risk Rating Systemيقوم بنك األردن بتطبيق نظام تصنيف درجات مخاطر داخلي  

الشركات   عمالء  مخاطر  والمتوسطةدرجات  الصغيرة  من    والشركات  قياس  درجة   ١٠-١بدرجات  كل  تعكس  وبحيث 
 مخاطر احتمالية التعثر المقابلة لها بالتالي التعرف على احتمالية تعثر العميل من خالل درجة المخاطر الخاصة به.

تشمل عملية تصنيف درجات مخاطر العميل دراسة وتحليل بيانات العمالء الكمية بحيث يتم تقييم األداء المالي للعميل 
Financial Analysis   (نسب وهوامش الربح، السيولة باإلضافة الى خدمة الدين وهيكل رأسمال النشاط) باإلضافة الى

(اإلدارة، وضع النشاط وعالقته مع البنك باإلضافة     Business Analysisالبيانات النوعية والتي تغطي نشاط العميل  
 ). القطاع االقتصاديالى مخاطر 

 

جدول   من  يتكون  المخاطر  درجات  بالعميل   ١٠قياس  المرتبطة  المخاطر  درجة  عن  (داخليا)  منها  كل  وتعبر  درجات 
كلما ارتفعت درجة مخاطر العميل انعكس ذلك على احتمالية تعثره بالتالي يترتب على ذلك فرض رقابة اكثر   انه  وبحيث

تعبر بشكل عام    ٦-١عميل علما ان الدرجات من  واتباع اجراءات اشد في إدارة االئتمان الممنوح لل على حساب العميل
حدوث    ٧عن مخاطر مقبولة نسبيا (بالتالي يدرج االئتمان الممنوح للعميل ضمن المرحلة األولى ) في حين تعكس الدرجة  

-٨ارتفاع جوهري في درجة مخاطر العميل (بالتالي يدرج ضمن المرحلة الثانية / تحت المراقبة) وأخيرا الدرجات من  
تعكس دخول العميل في حالة التعثر اي ضمن المرحلة الثالثة  ويصنف االئتمان الممنوح للعميل ضمن تصنيف غير  ١٠

 عامل.

 يوضح الجدول ادناه التصنيف الداخلي لدرجات مخاطر العمالء واحتمالية التعثر المقابلة لكل درجة تصنيف: 

 اخلينظام التصنيف الد  المرحلة األئتمانية  احتمالية التعثر 
 ٦-١  ديون عاملة –المرحلة األولى   ٪ ٤٬٢الى  ٪٠٬٠٠٨من 

 ٧  تحت المراقبة  –المرحلة الثانية   ٪١٥الى   ٪٦٬٥من 
 ١٠ -٨  غير عاملة –المرحلة الثالثة   ٪١٠٠

 
 

 : )Collective Basis( تجميعي احتساب درجة مخاطر العمالء والخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى 
  على مستوى محفظة األفراد فقد تم االعتماد على البيانات التاريخية لمحفظة االئتمان على أساس تجميعي لكل منتج، حيث

) التعثر  معدالت  احتساب  من  Observed Default Rateتم  الذاتي )  (االنحدار  االحصائي  النموذج  استخدام   خالل 
Autoregressive Model  تم تقسيم علما انه  االفراد  من منتجات محفظة ائتمان  تقييم معدالت التعثر لكل منتج  في   (

منتجات ائتمان االفراد إلى أربعة مجموعات وهي (القروض السكنية ، القروض الشخصية، قروض السيارات ، القروض 
رة بما فيها البطاقات االئتمانية) وهي ذات مخاطر ائتمانية متشابهة وتتشارك من حيث نوع المنتج االئتماني، نوعية الدوا

 الضمانات، سعر الفائدة واالستحقاق.
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 : Individual Basisاحتساب درجة مخاطر العمالء والخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى افرادي 

 من خالل تحديد تصنيف العميل حسب محفظة قطاع شركات الصغيرة والمتوسطةت والعلى مستوى محفظة الشركا :
من ثم دراسة معدل التعثر التاريخي  الشركات الصغيرة والمتوسطة) سواء شركات او Business Segmentاالعمال (
تتناسب ومعدل    (لخمس سنوات سابقة) وعليه يتم إعطاء العميل درجة مخاطر  Historical Default Dataللمحفظة  

وبالتالي تكون احتمالية التعثر للعميل ترجمة لمعدل التعثر   Segment Level Risk Ratingالتعثر التاريخي للمحفظة  
 التاريخي للمحفظة.

  بعد تحديد احتمالية التعثر للعميل على مستوى المحفظة يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للعميل على أساس افرادي
)individual Basis اي بحسب طبيعة التسهيالت الممنوحة للعميل/عمر االئتمان وتوفر الضمانات (اسوة بما ينطبق (

 ).لشركات الصغيرة والمتوسطةعلى جميع عمالء الشركات وا
 

 ) ٩حوكمة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم( : 
المالية الدولي على إجراءات الحوكمة المتبعة في تطبيق المعيار والتي تشمل منهجية بنك األردن في تطبيق معيار التقارير   -

تلخص أدوار اللجان والجهات المعنية في البنك في اعمال تطبيق المعيار واآلليات المتبعة في فحص البيانات المستخدمة 
 في تطبيق المعيار.

ارة االئتمانية المتوقعة (خسارة التدني) المرصودة  تشمل إجراءات الحوكمة دور التدقيق وتشمل دور التحقق من كفاية الخس -
من قبل البنك والتأكد من كفايتها على كل بيانات مالية والمراجعة الدورية والتأكد من صحة ودقة البيانات المتعلقة بتطبيق 

دوائر المعنية من خالل المعيار بهدف الـتأكد من تلبية متطلبات السلطات الرقابية ومراقبة وتقييم عملية التطبيق من قبل ال
تقارير دورية إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة الذي بدوره يعتمد النتائج وتقع على عاتقه مسؤولية الرقابة الفاعلة من  رفع

خالل تحديد أدوار اللجان والدوائر ووحدات العمل في البنك لضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية المناسبة 
 عمال االلتزام في تطبيق المعيار.أل

 :التغير في مخاطر االئتمان والمحددات التي يتبعها البنك في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 
 اعتماد نظام التصنيف الداخلي لمخاطر العمالء المعتمد من قبل بنك األردن باإلضافة الى قرارات لجنة االئتمان. -

ي في درجة مخاطر العميل يتم مقارنة درجة تصنيف العميل الحالية مع درجة تصنيف  لغايات تحديد حدوث تغيير جوهر
 twoرجتين(ر د حيث يعتبر تراجع تصنيف العميل بمقداكأساس من كل عام)    ١٢(بيانات شهر    السابق  العامالعميل في  

full grades  مر الذي يتطلب نقل العميل  يوم فأكثر األ  ٣٠) مؤشر على ارتفاع مخاطر العميل او (ظهور مستحقة) لمدة
 . Stage  ٢الى  Stage١من 

 لغاية ضبط عملية االنتقال للمطالبات االئتمانية بين المراحل تم وضع الضوابط التالية:
 يوم) منذ بداية التطبيق كمؤشر على وجود ارتفاع في مخاطر االئتمان. ٣٠اعتماد معيار (فترة وجود مستحقة  -١
يوم على مستوى الحساب يتم تصنيف جميع التسهيالت الممنوحة   ٥٩يوم ولغاية    ٣٠من  في حال وجود مستحقة أكثر   -٢

 .Stage ٢ للعميل ضمن المرحلة
) أقساط ٣لحين التزام العميل بسداد (  ٢ Stageالعميل المصنف تحت المراقبة تبقى جميع المنتجات الممنوحة له ضمن   -٣

وفي حال التزام العميل وانتقال تصنيفه إلى منتظم يتم معاملة  شهرية أو قسطين ربع سنويين أو قسط واحد نصف سنوي. 
 العميل حسب قاعدة عدد أيام المستحقة فقط. 

 

، وفي حال تصويب وضع الحساب يتم  ٣ Sageالعميل المصنف غير عامل تبقى جميع المنتجات الممنوحة له ضمن   -٤
كون تصنيف العميل سيصبح تحت المراقبة محول من غير عامل ويبقى بها حتى تحقق البند   ٢ Stageانتقال العميل إلى 

 . ٣رقم 
 السيناريوهات والمؤشرات االقتصادية

من نتيجة السيناريو   ٪٣٠سلبي +  من نتيجة السيناريو ال  ٪٣٠يتم توظيف أثر السيناريوهات االقتصادية وترجيح ما نسبته (
من نتيجة السيناريو األساسي)على النتيجة النهائية للخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى التسهيل/    ٪ ٤٠اإليجابي+  

األداة وتكون نتيجة الخسارة االئتمانية المتوقعة اخذا بعين االعتبار تاريخ االستحقاق لكل تسهيل والمرحلة التي تم تصنيف  
 ).Stage٣ & Stage٢ ,١ Stageعميل ضمنها (ال
 

سيناريو (أساسي، سلبي، ايجابي)   من أكثر واستخدام المتوقعة المستقبلية مل اقتصادية في التنبؤ باألحداثاتم اعتماد عدة عو
والشركات  وتلخصت تلك العوامل في اعتماد أثر التغير في الناتج القومي اإلجمالي وأداء السوق المالي (لمحفظة الشركات  

 ) والتغير في مؤشر أسعار المستهلكين وأداء السوق المالي (لمحفظة األفراد).الصغيرة والمتوسطة
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 ةالقتصادية في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعتوظيف أثر السيناريوهات ا
 

 
 
 
 

محفظة الشركات 
والتجارية 
 االئتمانية 

المالي   السوق  أداء  يضم  الذي  النموذج  هو  احصائيا  األنسب  انه  وجد  الذي  النموذج   Equityإن 
كمتغيرات مستقلة لها تأثير على نوعية االئتمان (المتغير التابع). كلما   GDPواجمالي الناتج المحلي  

 تغير واحد من هذه المتغيرات فإن هذا التغير سيؤثر بالتالي على نوعية االئتمان (سلبا او ايجابا).
)  تم اعتماد المتغيرات االقتصادية (أداء السوق  t-statisticsبناء على نتائج االختبار االحصائي ( 

المحلي    Equityمالي  ال الناتج  نوعية GDPواجمالي  في  التغير  لتحديد  األنسب  انهما  اظهرا  اذ   (
 االئتمان للعميل.

 

 
 االفراد  حفظةم

إن المؤشرات اإلقتصادية التي تم إعتمادها في عملية احتساب الخسارة االئتمانية هي مؤشر أسعار  
) أسعارCPI – Consumer Price Indexالمستهلك  ومؤشر   (  )  Stock Pricesاألسهم 

Proxies .كمؤشر يعكس وضع سوق العمالة :( 
البيانات  حسب  التعثر  معدالت  مع  ارتباطها  مدى  دراسة  تم  ان  بعد  المؤشرات  هذه  اختيار  تم  وقد 

 .التاريخية
  

 السندات

 (PD) التعثر خالل احتمالية من للسندات قعة المتو االئتمانية الخسارة معادلة مكونات احتساب يتم
 تم شراء   التي  البنوك  تخص  مالية  بيانات  بإدخال  القيام  تم  حيث  (LGD) التعثر  عن  الناتجة  والخسارة 
يعادل   ما  وهي Expected Default Frequency يسمى  ما  تنتج  العملية  تلك  ان  حيث  سنداتها
 الرصيد  احتساب  يتم  وبعد ذلك LGD التعثر  عن  الناتجة  الخسارة  إنتاج  يتم  ثم  التعثر من  احتمالية

كامل  EADالتعثر  عند   المتوقعة  االئتمانية   الخسارة  احتساب  يتم  ثم  ومن  السند   قيمة   بافتراض 
(ECL) اإلحصائية النماذج استخدام خالل من. 

  

شركة األردن  
 للتأجير التمويلي

االستثمار + الجزء  يتم احتساب الرصيد عند التعثر لقروض التأجير التمويلي إستناد الى (صافي 
 .) ٢+ ١غير المستغل من السقف للعمالء ضمن المرحلة 

محتويا على قيمة  RiskCalc) من خالل نظام  LGD( يتم احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر -
 .الضمان/العقار المأخوذ بعين االعتبار في جانب محفظة الشركات  

 .تم تطبيق نسب الخسارة عند التعثر على مستوى المنتج في جانب محفظة االفراد  -
فترة زمنية معينة في الدورة االقتصادية  اللربط احتمالية تعثر عمالء المحفظة باحتمالية التعثر خ -

PIT PD يث يتم اخضاعها للسناريوهات االقتصادية  وبناء عليه تم انتاج نتائج الخسارة  بح
 فراد . االئتمانية المتوقعة على مستوى العميل حسب تصنيفه ضمن محفظة الشركات او محفظة ااأل

  

شركة تفوق 
مارات تثلالس

 المالية

  االستغالل ان من غمرال على السقف اجمالي على بناء EAD التعثر عند  التعرض احتساب -
 .)العميل من مساهمة  وجود   دون لالستغالل حرية يوجد  ال (أي  أسهم بإيداع مربوط

 السوقية) وحسب الشركة (القيمة قبل من الواردة األسهم ضمانة لقيمة وفقا LGD ال احتساب -
 .االحتساب أنظمة

 ). ٥مخاطر ( درجة المحفظة في العمالء منح  -
  الدورة  في معينة زمنية  فترة خالل التعثر باحتمالية المحفظة عمالء تعثر احتمالية ربط -

 الخسارة انتاج عليه وبناء االقتصادية للسيناريوهات اخضاعها بحيث يتم PIT PD االقتصادية
 .المحفظة وعلى مستوى العميل مستوى على المتوقعة االئتمانية

  

الودائع لدى 
 البنوك 

 Expected يسمى ما إلنتاج LGD التعثر عن الناتجة والخسارة PD التعثر احتمالية احتساب
Default Frequency  من لديها بودائع  االحتفاظ يتم التي  للبنوك التعثر احتمالية ما يعادل وهي 

 ذلك  وبعد  LGD التعثر عن الناتجة الخسارة إنتاج يتم ثم
 الخسائر احتساب يتم ثم ومن الوديعة قيمة كامل ض بافترا التعثر عند  الرصيد  ب احتسا يتم

 .اإلحصائية استخدام النماذج خالل من المتوقعة
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   والتطورات الناجمة عنها، قام البنك باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير منذ بدء الجائحة   ١٩نتيجة لجائحة كوفيد
خالل العام الحالي  وقد قام البنك باستئناف العمل على قياس اثر الجائ  ٢٠٢٠خالل العام   وعلى النحو   ٢٠٢١حة ايضاً 

 التالي:
 

 هيكلة التسهيالت وتأجيل األقساط عمالً بتعليمات البنك المركزي األردني بأخذ التدابير الالزمة لمواجهة األزمة . -
ذلك من خالل قيام  قياس المخاطر المتوقعة للقطاعات االقتصادية للعمالء كافة على مستوى مجموعة بنك األردن ، حيث تم   -

البنك المركزي األردني باصدار تعليمات تقيس أثر أزمة كورونا على محافظ البنك لتقييم الوضع المتوقع من األزمة وذلك  
   من خالل تقسيم درجات تأثر العمالء/القطاعات إلى ثالث درجات وكما يلي:

  .شهور ٣ - ٢الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي  : العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون  شديد التأثر) ١
 .شهور ٦العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي  : متوسط التأثر) ٢
 .شهور ٩ العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي : منخفض التأثر) ٣

 
االفراد من حيث مجموعة مؤشرات كما هو   /وعلى ضوء ذلك قامت مراكز األعمال بدراسة عمالئها الشركات والتجارية  

 موضح ادناه: 
 محفظة الشركات والتجارية: )١

المالي  قامت دوائر االعمال لكل من الشركات والتجارية بدراسة مجموعة من المؤشرات منها التدفقات النقدية ، الوضع  
بدرجات تأثر العمالء ، وقامت دائرة مخاطر محافظ االئتمان بادراج تلك الفئة من   االقتصادي لتزويدنا  للعميل والنشاط 

) إلى  مخاطرها  درجة  ورفع   ، الثالثة  المرحلة  ضمن  (٨العمالء  إلى  تعثرها  واحتمالية  احتساب  ٪ ١٠٠)  إلى  وصوال   (
 عميل .الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل قطاع / 

 
 محفظة االفراد:  )٢

، وقامت دائرة مخاطر محافظ االئتمان بإدراج  قامت ادارة الخدمات المصرفية لالفراد بدراسة العمالء و القطاعات المتأثرة
االئتمانية  ) وصوالً إلى احتساب الخسائر  ٪١٠٠تلك الفئة من العمالء ضمن المرحلة الثالثة ، ورفع احتمالية تعثرها إلى (

 المتوقعة لكل عميل.
   نتائج التقييم في نهاية العام الماضي    مع  ممقارنته و  ٢٠٢١عام  ال  خاللكذلك األمر تم اعادة تقييم أثر األزمة على العمالء

 .المالية القوائمما تم قياسه عند بدء الجائحة والخروج بحجم الخسائر االئتمانية المتوقعة و التي تم عكسها على و ٢٠٢٠
 

  تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة كما في ذلك التاريخ وبالنظر إلى
التطور السريع للوضع الحالي، أخذ البنك في االعتبار تأثير التقلب العالي في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند تحديد  

االقتصادية لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقد انعكس هذا التقلب من خالل التعديل في   شدة واحتمالية السيناريوهات
  ، السيناريوهات  بناء  االئتمان،  وطرق  دورة  مؤشر  لعوامل  اإلحصائي  التوزيع  من  المستخدمة  المستقبلية  العوامل  تحديد 

التاريخية القابلة للمال العوامل  من  عدد  تستمد من  يمكن أن  أو  والتي  عوائد المخاطر ونمو االئتمان والهوامش  مثل  حظة 
 االفتراضات االئتمانية وكذلك النظرة المستقبلية. 

 
 

   هذا وقد قام البنك بتحديث عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في إحتساب إحتمالية التعثر لتعكس التطور الناتج من جائحة
)، والتي تم تحديدها من التوزيعات اإلحصائية لعوامل  Moody’s(  شركة موديز) وذلك بالتنسيق مع  ١٩كورونا (كوفيد  

 يقوم البنك بإجراء الدراسة والمراجعة الدورية لهذه العوامل والسيناريوهات بشكل مستمر. ومؤشر دورة االئتمان. 
 
 

   وعية والكمية عند  على العوامل الن  )١٩-كوفيد (اضافة لذلك، أولت إدارة بنك األردن اهتماما خاصا بتأثير فيروس كورونا
تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر في القطاعات التي يحتمل تأثرها. وقد أدى 
ذلك إلى خفض تصنيف بعض التعرضات االئتمانية واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة ومخصصات تدني القيمة على  

 ات القوائم المالية الموحدة.النحو المبين في إيضاح
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  ثانياً :  االفصاحـات الكميـة :
 أ) مخاطر االئتمان /٤٣(

ــص  ــات لمخاطر االئتمان (بعد مخصـ ــائر االئتمانية المتوقعةالتعرضـ ــمانات ومخففات   الخسـ والفوائد المعلقة وقبل الضـ
 المخاطــــر االخرى) .

 

 تتكون الضمانات ومخففات مخاطر االئتمان مقابل التعرضات االئتمانية الواردة أعاله مما يلي :
تحوطاً ألي مخاطر بهذا الخصوص والمتمثلة في الضمانات النقدية والعينية  إستيفاء الضمانات المناسبة وتوثيقها بشكل سليم   -

مثل سندات الرهن العقاري ورهن السيارات واآلليات واالسهم هذا باإلضافة إلى الكفاالت والمشتقات اإلئتمانية الملزمة 
 لجميع األطراف والقابلة للتنفيذ قانونياً لدى جميع المحاكم ذات اإلختصاص .

 

نظام تصنيف إئتماني لعمالء البنك واإلعتماد على التصنيف اإلئتماني الصادر عن مؤسسات التصنيف العالمية بخصوص  -
 البنوك والشركات .

التقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة مخاطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لإلئتمان الممنوح  -
 أوالً بأول . 

لكافة العقود والمستندات المعززة للضمانات وقابلية تنفيذها ضمن اإلنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة   التدقيق القانوني -
 ألعمال البنك. 

 المشتقات المالية والتي تخفف من مخاطر السوق. -

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
ــ دينــ ــ   ــار ـــــــــ   ار ـــــــــــدينــ

 ةالموحد بنود داخل قائمة المركز المالي   
 أرصدة لدى بنوك مركزية ٣٠٠٫٢٥٨٫٨٢٨  ٢٨٣٫٠١٦٫٩٥٦
 ومؤسسات مصرفيةأرصدة لدى بنوك  ١٣٦٫٠٠٢٫١٨٠  ١٩٠٫٧٢٢٫٣٣٠
 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ٨٩٫٢٤٩٫٤٧٧  ٨٩٫٥٢٥٫٥٦٧

٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣  - 
ــامل   من خاللموجودات مالية  أدوات الدين   –قائمة الدخل الشـ
 بالقيمة العادلة

 التسهيالت االئتمانية : ١٫٤٨٦٫١١٤٫٦٩٣  ١٫٤٦٦٫٧٣٩٫٠٩٨
 لالفــــــراد  ٥٤٩٫٧٥٦٫٢١٩  ٥١٠٫٩٣٤٫٣٩٥
 القروض العقارية ٢٦٢٫١٦٠٫٧٤٥  ٢٤٧٫٣٥١٫٧٣١
 الشركات ٤٦٨٫٠٧٢٫٢٦٤  ٥٢٧٫٤٢٦٫٥٤٩
 الشركات الكبرى ٢٥٣٬٨٠٤٬٥٤٩  ٣١٩٫١٧٧٫٥٦٦
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٢١٤٬٢٦٧٬٧١٥  ٢٠٨٫٢٤٨٫٩٨٣
 للحكومة والقطاع العام ٢٠٦٫١٢٥٫٤٦٥  ١٨١٫٠٢٦٫٤٢٣
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أسناد وسندات وأذونات) ٣٨٣٫٨٣٠٫١٢٠  ٣٤٨٫٤٥٤٫٩٦٩

٢٫٣٩٥٫٤٥٥٫٢٩٨  ٢٬٤٠٣٬٨٠٣٬٣٨٣  
 بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة   

 كفاالت ٨٨٫١٠٤٫٦١٨  ١٠٤٫٠٨٩٫٥٥٣
 اعتمادات ٢٦٫٥٦٦٫٦٨٤  ٥٢٫٢١٥٫٥٥٨
 قبوالت ١٣٫٩٢٥٫٧٩٤  ١٨٫٥٨٩٫٥٨٨
 سقوف تسهيالت مباشرة وغير مباشرة غير مستغلة ٣١٩٫٥٧٤٫٦٧٠  ٢٨٤٫٨٠٤٫٦٧١

 االجمالـــــي ٢٫٨٤٣٫٦٢٧٫٠٦٤  ٢٬٨٦٣٬٥٠٢٬٧٥٣



بنك االردن 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي :

فئة التصنيف حسب 
تعليمات (٤٧/٢٠٠٩)

اجمالي قيمة التعرض
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)
مستوى احتمالية 
(PD)الخسارة

التصنيف وفق مؤسسات 
التصنيف الخارجي

التعرض عند التعثر 
(EAD) بالمليون دينار

متوسط الخسارة عند التعثر 
%(LGD)

٠٫٠٠%٠٫٠١Aaa٥٦٠٬٤٦٤٬٥٥٥%                        -       ٥٦٠٬٣٧٦٬٣٣٥عامل ١

٣٢٫٢٥%Aa٣١٠٤٬٤١١٬٦٣٧ - ٠٫٠٢٨Aa١% - ٠٫٠١%١٠٬٠٦٩       ١٠٦٬٢٠٧٬١٥٤عامل ٢

٣٩٫٦٦%A٣١٨٤٬٦٥٣٬٢٨٥ - ٠٫١A١% - ٠٫٠٢٠%٢٩٬٥٧٨       ٢٠٣٬٠٩٥٬٨٨٠عامل ٣

٣٧٫٤٢%Baa٣٣٣٠٬٧٣٧٬٣٨٤ - ٠٫١٥٠Baa١% - ٠٫٩٠%١٠٢٬٩٥٣       ٣٣٣٬٥٩٠٬٤٨٩عامل ٤

٤٥٫٣٠%Ba٣٣٣٢٬٤٦٤٬٦٨٤ - ١٫٣٠٠Ba١% - ٠٫٣١٠%٦٢٣٬١٨٦       ٣٣٩٬٦٩١٬٩١٠عامل ٥

٤٢٫١١%B٣٤١٨٬١٢٠٬٤٩٧ - ٤٫٢٠٠B١% - ٠٫٨٨٠%١٬٠٢١٬١١٩       ٤٢٣٬٥٥٥٬٠١٠عامل ٦

٤٧٫٨٥%Caa٣٤٦٬٨٣١٬١٩٣ - ٣٥٫٢٧٠Caa١% - ٢٫٧٩٠%٢٨٬٦٥٥٬٦٠١         ٤٧٬٥٤١٬٤٢٨عامل ٧

٦٥٫٢٢%٨٢٤٬٧٣٩٬٤٩٣-٤٫٨٤%٤٬٥٤٢٬٧٥٣       ٨٥٤٬٥٧٣٬٧٨٩عامل غير مصنف

تعرضات غير عاملة

٥٩٫٧٨%١٠٠Default٩٢٠٬٨١٠%٩٢١٬٠١٠٧٣٨٬٨٣٣غير عاملة٨

٦٢٫٩٢%١٠٠Default٣٬٠٨٢٬٩١٦%٣٬٠٨٢٬٩٢٧١٬٠٠٤٬٩٠٣غير عاملةغير مصنفة

٦٣٫١٥%١٠٠Default٢٠٬٧٣٥٬١١٩%١٩٬٩١٥٬٦٧٥١٩٬٨٣٦٬٠٤٦غير عاملة٩

٦٢٫٢٦%١٠٠Default٤٬٢٤٧٬٣٧٩%٤٬٢٢٠٬٧٤٦٢٬٧٠٦٬٧٣٩غير عاملةغير مصنفة

٧١٫٢٤%١٠٠Default٦٧٬٩٤١٬٤٩٢%٦٧٬٩٣٧٬٧٣٦٦٣٬٢٨٣٬٢٢٦غير عاملة١٠

٦٣٫٩٣%١٠٠Default٤٥٬٩٦٠٬٢٤٦%٤٥٬٨٧٥٬٣٤٧٤٤٬٤٠٣٬٣٦٦غير عاملةغير مصنفة

٣٬٠١٠٬٥٨٥٬٤٣٦١٦٦٬٩٥٨٬٣٧٢٢٬٩٤٥٬٣١٠٬٦٩٠المجموع

فئة التصنيف حسب 
تعليمات (٤٧/٢٠٠٩)

اجمالي قيمة التعرض
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)
مستوى احتمالية 
(PD)الخسارة

التصنيف وفق مؤسسات 
التصنيف الخارجي

التعرض عند التعثر 
(EAD) بالمليون دينار

متوسط الخسارة عند التعثر 
%(LGD)

٠٫٠٠%٠٫٠١٥Aaa٥٢٥٬٩٢٩٬٧٧٠%                        -       ٥٣٣٬٧٦٥٬٥٥٣عامل ١

٢٤٫٢٧%Aa٣١٣٩٬٢٢١٬٦٧٣ - ٠٫٠١٠Aa١% - ٠٫٠٢٨%٩٬٢٥١       ١٣٨٬٦٠٣٬٥٤٥عامل ٢

٣٧٫٩٦%A٣٢١٤٬٤٦٩٬٣٣٥ - ٠٫٠٣A١% - ٠٫١٥٠%٥٩٬٣٨٤       ٢٢٦٬٣٤٦٬٦٨٨عامل ٣

٣٢٫١٦%Baa٣٢٩٦٬٦٥٥٬٨٠٧ - ٠٫١٥٠Baa١% - ١٫٠٠%١٩٠٬١٦٧       ٢٨٨٬١١٦٬٦٠٩عامل ٤

٢٧٫٥٥%Ba٣٤١٧٬٢١١٬١٦٤ - ٠٫٥٠Ba١% - ٢٫٥٠%٨٧٥٬٩٢١       ٤٣١٬٩٧٣٬٨٦٨عامل ٥

٢٠٫٥١%B٣٤٦٥٬٣٧٥٬٧٢٩ - ١٫٩٠B١% - ١٢%٢٬٥٧١٬٤٠٢       ٤٣٣٬٠٢٢٬٠٦٧عامل ٦

٢٣٫١٩%Caa٣١٧٬٩٢٨٬٩٥٠ - ٦٫٥٠Caa١% - ٣٣%١٠٬٠٦٢٬٠٤٧         ١٧٬٣١١٬٢٩٤عامل ٧

٣١٫٣٢%٧٧٦٬٤٨٩٬١٢٥-٢٫٦٥%٨٠٧٬٢٨٥٬٣٩٩٩٬٨٣٤٬٧٠٤عامل غير مصنف

تعرضات غير عاملة

٧٥٫٤٧%١٠٠Default٣٬٢١٨٬٦٥٣%٣٬٢٢١٬١١٨٢٬٤٦٠٬٣٠١غير عاملة٨

٣٣٫٠٢%١٠٠Default٢٬٥٧٣٬٥٤٩%٢٬٣٨٦٬٩٠٧١٬٣٢٢٬٠٢٠غير عاملةغير مصنفة

٥٥٫٦٠%١٠٠Default١٦٬٦٢٧٬٨٦٨%١٦٬٣٩٥٬٥٠٦١٦٬٢٩٧٬١٨٧غير عاملة٩

٢١٫٥١%١٠٠Default٢٬٣١٢٬١١٣%٢٬٣١١٬٠٥٦١٬٨٦٥٬٣٥٨غير عاملةغير مصنفة

٦٠٫٣٨%١٠٠Default٦٩٬٣٦٨٬١٩١%٦٩٬٣٦٧٬١١٥٦٤٬٦٦١٬٢٧٠غير عاملة١٠

٥٦٫٤٦%١٠٠Default٤٤٬٧٦٣٬٣٩٦%٤٤٬٧٩٩٬٤٣٤٤١٬٤٠٦٬٥٩٨غير عاملةغير مصنفة

٣٬٠١٤٬٩٠٦٬١٥٩١٥١٬٦١٥٬٦١٠٢٬٩٩٢٬١٤٥٬٣٢٣المجموع

 - ٨٥ - 

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 -  تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت األرصدة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وسندات الخزينة وأي موجودات لها تعرضات إئتمانية .

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

اجمالي قيمة الضماناتأخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية

                    ١١٧٬٦٦٣                 ٣٠٠٬٣٧٦٬٤٩١                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٣٠٠٬٣٧٦٬٤٩١ارصدة لدى بنوك مركزية

                        ٥٬١٩٤                 ١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                      ٣٢٬٥٢٣                   ٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -                ٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية:

              ٤٤٬٢٠٦٬٣٠٣                 ٤٩٤٬٢٢٧٬٨٥٢             ٩٩٬٧٣٤٬٦٧٠                            -          ٤٢٬٠٤٨٬٦٧٩               ٣٩٬٥٠٥٬١١٨                           -                        ١٦         ١٨٬١٨٠٬٨٥٧              ٥٩٣٬٩٦٢٬٥٢٢لألفراد

                ٩٬٠٣٧٬٩٧٨                   ٤٩٬٢٩٠٬٢٠١           ٢٢١٬٩٠٨٬٥٢٢                            -          ١١٬٢٥٢٬٢١٣             ٢١٠٬٣١٥٬٥٣٤                           -                           -              ٣٤٠٬٧٧٥              ٢٧١٬١٩٨٬٧٢٣القروض العقارية

                                     -                            -للشركات

              ٦٦٬٤٤٦٬٣٦١                 ٢٥٦٬٧٩٧٬٦١٥             ٦٣٬٤٥٣٬٢٩٥                            -            ١٬٨٧١٬١٧٢               ٣٥٬٨٦١٬٤٣١                ٦٦٬٤٢٠         ١٠٬٤٣٣٬٦٠٦         ١٥٬٢٢٠٬٦٦٦              ٣٢٠٬٢٥٠٬٩١٠الشركات الكبرى

(SME's) ٣٨٬٧٦٨٬١٦٢                 ١٥٩٬٠٧٠٬٣١١             ٩٣٬٩٦٥٬٥٦٦                            -            ٦٬٥٤٠٬٧٦٥               ٧٥٬٧٨٥٬٧٣٣                   ٢٬١٩٤              ٤٢٧٬٣٧٩         ١١٬٢٠٩٬٤٩٥              ٢٥٣٬٠٣٥٬٨٧٧المؤسسات الصغيرة و المتوسطة              

                    ١٧٢٬١٨٢                 ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٢٠٦٬٢٩٧٬٦٤٧للحكومة و القطاع العام

سندات و اسناد و أذونات:

                    ٤٧٧٬٠٨٠                 ٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

            ١٥٩٬٢٦٣٬٤٤٦             ٢٬٠٧٥٬٦٥٦٬٦٩١           ٤٧٩٬٠٦٢٬٠٥٣                            -          ٦١٬٧١٢٬٨٢٩             ٣٦١٬٤٦٧٬٨١٦                ٦٨٬٦١٤         ١٠٬٨٦١٬٠٠١         ٤٤٬٩٥١٬٧٩٣          ٢٬٥٥٤٬٧١٨٬٧٤٤المجموع

                ٧٬٢٤٩٬١١٣                   ٨٥٬٥٧٨٬٠٥٧               ٩٬٧٧٥٬٦٧٤                            -                 ٣٥٬٨٨٦                 ٥٬٦٢٠٬٨٧٤                           -                ١٨٬٤٦٤           ٤٬١٠٠٬٤٥٠                ٩٥٬٣٥٣٬٧٣١الكفاالت المالية

                      ٣٦٬٩٨٥                   ٤٠٬١١٤٬٧٩٣                  ٤١٤٬٦٧٠                            -                            -                      ٨٠٬٦٥٩                           -                           -              ٣٣٤٬٠١١                ٤٠٬٥٢٩٬٤٦٣اإلعتمادات المستندية والقبوالت

                    ٤٠٨٬٨٢٨                 ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨اإللتزامات االخرى

           ١٦٦٬٩٥٨٬٣٧٢            ٢٬٥٢١٬٣٣٣٬٠٣٩         ٤٨٩٬٢٥٢٬٣٩٧                            -         ٦١٬٧٤٨٬٧١٥           ٣٦٧٬١٦٩٬٣٤٩                ٦٨٬٦١٤        ١٠٬٨٧٩٬٤٦٥        ٤٩٬٣٨٦٬٢٥٤         ٣٬٠١٠٬٥٨٥٬٤٣٦المجموع الكلي

 - ٨٦ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد الضمانات
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

اجمالي قيمة الضماناتأخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية

                      ٩٠٬٤٨٨                 ٢٨٣٬١٠٧٬٤٤٤                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٢٨٣٬١٠٧٬٤٤٤ارصدة لدى بنوك مركزية

                        ٣٬٩٠٦                 ١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                      ٣٨٬٤٣٣                   ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -                ٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية باقيمة العادلة من خالل قائمة 
                    ٢١٢٬٢٠٤                   ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -                ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣الدخل الشامل - أدوات دين

                               -التسهيالت االئتمانية:

              ٤٤٬٦١٩٬٦٣٣                 ٤٦٠٬٩٨٥٬٦١٨             ٩٤٬٥٦٨٬٤١٠                            -          ٤٦٬٣٤٧٬٣٣٣               ٢٨٬٤٣٠٬٠٨٨                           -           ٣٬٢١٠٬٠٩١         ١٦٬٥٨٠٬٨٩٨              ٥٥٥٬٥٥٤٬٠٢٨لألفراد

              ١٠٬٠٨٧٬٦٥٢                   ٢٣٬٧١٦٬٨٣٦           ٢٣٣٬٧٢٢٬٥٤٧                            -          ١٤٬٣٣٩٬٦٨٦             ٢١٨٬٧٣٢٬٥٥٢                           -                           -              ٦٥٠٬٣٠٩              ٢٥٧٬٤٣٩٬٣٨٣القروض العقارية

                               -للشركات

              ٥٣٬٨٩١٬١٤٤                 ٢٩٧٬٩٨٧٬٢٤٦             ٧٥٬٠٨١٬٤٦٤                            -            ٢٬٤٠٣٬٠٦١               ٤٦٬١٥٤٬٠٧٢                ٦٦٬٤٢٠         ١٠٬٤٧٧٬٢٧٥         ١٥٬٩٨٠٬٦٣٦              ٣٧٣٬٠٦٨٬٧١٠الشركات الكبرى

(SME's) ٣٢٬٧٨٩٬٠٣٩                 ١١٥٬٧١٨٬٠٢٨           ١٢٥٬٣١٩٬٩٩٤            ٩٬٥٠٠٬٠٠٠            ٩٬٦٩٤٬٢٥٤               ٩٥٬٣٨٥٬٧٢٥                   ٢٬١٩٤              ٧٠٣٬٤٩٧         ١٠٬٠٣٤٬٣٢٤              ٢٤١٬٠٣٨٬٠٢٢المؤسسات الصغيرة و المتوسطة              

                    ٣٣٨٬٠٨٧                 ١٨١٬٠٩٨٬١٩٥                  ٢٦٦٬٣١٥                            -                            -                                 -                           -                           -              ٢٦٦٬٣١٥              ١٨١٬٣٦٤٬٥١٠للحكومة و القطاع العام

سندات و اسناد و أذونات:

                    ٦٩٩٬٨٧١                 ٣٤٩٬١٥٤٬٨٤٠                               -                            -                            -                                 -                           -                           -                           -              ٣٤٩٬١٥٤٬٨٤٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

            ١٤٢٬٧٧٠٬٤٥٧             ٢٬٠١٧٬٤٠٢٬٩٠٦           ٥٢٨٬٩٥٨٬٧٣٠            ٩٬٥٠٠٬٠٠٠          ٧٢٬٧٨٤٬٣٣٤             ٣٨٨٬٧٠٢٬٤٣٧                ٦٨٬٦١٤         ١٤٬٣٩٠٬٨٦٣         ٤٣٬٥١٢٬٤٨٢          ٢٬٥٤٦٬٣٦١٬٦٣٦المجموع

                ٧٬٩٥٣٬٣٥٧                 ١٠٠٬٨٣٣٬٦٥٠             ١١٬٢٠٩٬٢٦٠                            -                 ٨٤٬١٦٢                 ٦٬٧٢٣٬٢٨٥                           -                   ٨٬٥٠٠           ٤٬٣٩٣٬٣١٣              ١١٢٬٠٤٢٬٩١٠الكفاالت المالية

                    ١٣٠٬٧٥٤                   ٦٩٬٨٢٧٬٧٨٦               ١٬١٠٨٬١١٤                            -                            -                    ١٧٤٬٩١٣                           -                           -              ٩٣٣٬٢٠١                ٧٠٬٩٣٥٬٩٠٠اإلعتمادات المستندية والقبوالت

                    ٧٦١٬٠٤٢                 ٢٨٤٬٤٨٢٬٩٣١               ١٬٠٨٢٬٧٨٢                            -                            -                 ١٬٠٧٣٬٦٤٣                           -                           -                   ٩٬١٣٩              ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣اإللتزامات االخرى

           ١٥١٬٦١٥٬٦١٠            ٢٬٤٧٢٬٥٤٧٬٢٧٣         ٥٤٢٬٣٥٨٬٨٨٦           ٩٬٥٠٠٬٠٠٠         ٧٢٬٨٦٨٬٤٩٦           ٣٩٦٬٦٧٤٬٢٧٨                ٦٨٬٦١٤        ١٤٬٣٩٩٬٣٦٣        ٤٨٬٨٤٨٬١٣٥         ٣٬٠١٤٬٩٠٦٬١٥٩المجموع الكلي

 - ٨٧ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٠

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد الضمانات
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة: 

أخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية
اجمالي قيمة 
الضمانات

التسهيالت االئتمانية:

               ٤٠٬٠٣٦٬٣٤٩       ٣٦٬٦٤٣٬١٢١      ٥٬٩٩٤٬٣٠٩              -        ٧٨٬١١٤      ٥٬٨٤٣٬١١٧                     -             -        ٧٣٬٠٧٨           ٤٢٬٦٣٧٬٤٣٠لألفراد

                 ٨٬٦٧٦٬٧٧٤       ١٠٬٦٨٤٬٠٣٧          ٧٢١٬٣٠٨              -                   -         ٧٢١٬٣٠٨                     -             -                   -           ١١٬٤٠٥٬٣٤٥القروض العقارية

                         -للشركات

               ٤٦٬٠٩٢٬٦٠٧       ٤٢٬٣١٦٬٢٠٩      ٣٬٧٧٨٬٢٩٩              -        ٤٢٬٥٠٥      ٣٬٦٦٩٬٣٧٤           ٦٦٬٤٢٠             -                   -           ٤٦٬٠٩٤٬٥٠٨الشركات الكبرى
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

(SME's)٣٠٬١٥٢٬٨٤٦       ٢٠٬١٣٧٬٢١٤    ١٠٬٥٩٧٬٨٦٩              -      ٧٤٤٬٦٥٩      ٩٬٤٨٤٬٧٠٢             ٢٬١٩٤             -      ٣٦٦٬٣١٤           ٣٠٬٧٣٥٬٠٨٣               

                                 -                         -                      -              -                   -                      -                     -             -                   -                             -للحكومة و القطاع العام

           ١٢٤٬٩٥٨٬٥٧٦    ١٠٩٬٧٨٠٬٥٨١   ٢١٬٠٩١٬٧٨٥              -     ٨٦٥٬٢٧٨   ١٩٬٧١٨٬٥٠١          ٦٨٬٦١٤             -     ٤٣٩٬٣٩٢        ١٣٠٬٨٧٢٬٣٦٦المجموع

                 ٧٬٠١٣٬٦٩٥       ١٠٬٨١٢٬٩٠١          ١٦٧٬٩٩٤              -        ١١٬٣٠٩         ١٥٦٬٦٨٥                     -             -                   -           ١٠٬٩٨٠٬٨٩٥الكفاالت المالية

           ١٣١٬٩٧٢٬٢٧١    ١٢٠٬٥٩٣٬٤٨٢   ٢١٬٢٥٩٬٧٧٩              -     ٨٧٦٬٥٨٧   ١٩٬٨٧٥٬١٨٦          ٦٨٬٦١٤             -     ٤٣٩٬٣٩٢        ١٤١٬٨٥٣٬٢٦١المجموع الكلي

 - ٨٨ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات
صافي التعرض بعد 

الضمانات
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة: 

أخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية
اجمالي قيمة 
الضمانات

التسهيالت االئتمانية:

               ٣٦٬١٣٣٬٤٣٠       ٣١٬٦١١٬٠٨٧      ٦٬٥٣٠٬٨٨٥              -        ٧٤٬١٦٥      ٦٬٣٩٦٬٠٩٤                     -             -        ٦٠٬٦٢٦           ٣٨٬١٤١٬٩٧٢لألفراد

                 ٩٬١٦٤٬١٢٧       ١٢٬١١٥٬٧٠٤          ٢٣٨٬٢٢٠              -                   -         ٢٣٨٬٢٢٠                     -             -                   -           ١٢٬٣٥٣٬٩٢٤القروض العقارية

للشركات

               ٤٣٬٤٦٠٬٣٤٤       ٣٨٬٨٢٦٬٢٤٦      ٤٬٤٩٦٬٩٨٥        ٤١٬٢٤٥      ٤٬٣٨٩٬٣٢٠           ٦٦٬٤٢٠             -                   -           ٤٣٬٣٢٣٬٢٣١الشركات الكبرى
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

(SME's)٣١٬٦٢٤٬٢١٥       ١٣٬٨٣٩٬٢٦٣    ١٩٬١٥٤٬١٣٢              -   ١٬١٨٠٬٧٨٧    ١٧٬٥١٩٬٤٣٤             ٢٬١٩٤     ٣٬٠٢٦      ٤٤٨٬٦٩١           ٣٢٬٩٩٣٬٣٩٥               

                         -                      -                   -                             -للحكومة و القطاع العام

           ١٢٠٬٣٨٢٬١١٦      ٩٦٬٣٩٢٬٣٠٠   ٣٠٬٤٢٠٬٢٢٢              -  ١٬٢٩٦٬١٩٧   ٢٨٬٥٤٣٬٠٦٨          ٦٨٬٦١٤    ٣٬٠٢٦     ٥٠٩٬٣١٧        ١٢٦٬٨١٢٬٥٢٢المجموع

                 ٧٬٦٢٩٬٥٦٧       ١١٬٥٦٥٬٨٤٦                 ٦٢٠              -                   -                 ٦٢٠                     -             -                   -           ١١٬٥٦٦٬٤٦٦الكفاالت المالية

           ١٢٨٬٠١١٬٦٨٣    ١٠٧٬٩٥٨٬١٤٦   ٣٠٬٤٢٠٬٨٤٢              -  ١٬٢٩٦٬١٩٧   ٢٨٬٥٤٣٬٦٨٨          ٦٨٬٦١٤    ٣٬٠٢٦     ٥٠٩٬٣١٧        ١٣٨٬٣٧٨٬٩٨٨المجموع الكلي

 - ٨٩ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٠

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات
صافي التعرض بعد 

الضمانات
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

(ECL)



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

١ -  الديون المجدولة :

هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطــار التسهيــالت االئتمانية غير العــاملة بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ،

 وقد بلغ مجموعها ٥٫٢٥٨٫٢٦٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ )(٨٬٠٦٩٫٩٥٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠) .

٢ -   الديون المعاد هيكلتها :

يقصد بأعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل االقساط أو إطالة عمر التسهيــالت االئتمانية أو تأجيل بعض االقساط أو تمديد فترة السمــاح ،وتم تصنيفها 

كديون تحت المراقبة ، وقد بلغ مجموعها ١٢٦٫١٩٢٫٤٦٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ (٧٤٫٠٧٥٬٩٥١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠) .

٣ -  سندات وأسناد وأذونات :

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية :

ضمن الموجوداتضمن الموجودات المالية  

المالية بالتكلفــةبالقيمة  العادلة مندرجةمؤسسة

االجمالـــــــــــــــــيالمطفـــــــــــــــأةخالل قائمة الدخل الشاملالتصنيفالتصنيفنوع التصنيف

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

٧٬٨٣٤٬٩٦٧               ٧٬٨٣٤٬٩٦٧                        -Moody'sA٣سندات بنوك أجنبية خارجية

٧٢٠٬٤١٧                  ٧٢٠٬٤١٧                        -Moody'sAa٣سندات بنوك أجنبية خارجية

٢٢٬٠٩١٬١٥٠            ٢٢٬٠٩١٬١٥٠                        -Moody'sBa٣سندات شركات اجنبية خارجية

٢٣٥٬٢٢٨٬٠٠٧          ٢٣٥٬٢٢٨٬٠٠٧                        -Moody'sB١سندات حكومة أردنية

٢٠٬٦٦٠٬٠١١            ٢٠٬٦٦٠٬٠١١                        -Moody'sB١أذونات حكومة أردنية

٧٬١٠٦٬١٩٩               ٧٬١٠٦٬١٩٩                        -Moody'sB٢سندات بنوك أجنبية خارجية

٢٨٬٩٧٧٬٢٨١            ٢٨٬٩٧٧٬٢٨١                        -Moody'sB٢سندات حكومات خارجية

٦١٬٦٨٩٬١٦٨            ٦١٬٦٨٩٬١٦٨                        -Moody'sNRسندات غير مصنفة 

٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠                        -االجمالي

يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها سواًء ما زالت مصنفة تحت المراقبة أو حولت إلى عاملة . 

 - ٩٠ - 



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٤ - توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي

 أ.   التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

داخل المملكةالبند
دول الشرق األوسط 

اجمالياجماليدول أخرىامريكاأفريقياآسياأوروبااألخرى

                    ٢٨٣٬٠١٦٬٩٥٦           ٣٠٠٬٢٥٨٬٨٢٨                                  -                        -                       -                       -                     -      ١٣١٬٠٦٢٬٠٦٧          ١٦٩٬١٩٦٬٧٦١أرصدة لدى بنوك مركزية

                    ١٩٠٬٧٢٢٬٣٣٠           ١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠                                  -          ٧٤٬٢٨١٬٦٣٠                       -            ٢٬٣٦٢٬٢٦٠       ٤٣٬٠٠٣٬٦٨٢        ١٦٬٣٥٤٬٦٠٨                          -أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                      ٨٩٬٥٢٥٬٥٦٧             ٨٩٬٢٤٩٬٤٧٧                                  -                        -                       -                       -                     -             ٢٨١٬٩٨٤            ٨٨٬٩٦٧٬٤٩٣ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                ١٬٤٦٦٬٧٣٩٬٠٩٨        ١٬٤٨٦٬١١٤٬٦٩٣                                  -                        -           ٧٬٠٢٠٬٨١٨                       -       ١٧٬٩٦٧٬٦١١      ٣٨٤٬٤٠١٬٨٨٢       ١٬٠٧٦٬٧٢٤٬٣٨٢التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

                    ٣٤٨٬٤٥٤٬٩٦٩           ٣٨٣٬٨٣٠٬١٢٠                                  -                        -                       -                       -                     -        ٨٨٬٠١٨٬٤٧٢          ٢٩٥٬٨١١٬٦٤٨ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
                     -                      -                          -الشامل - قيمة العادلة

-                       -                       -                        -                                  
-                           ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣                      

٢٬٣٩٥٬٤٥٥٬٢٩٨٢٬٤٠٣٬٨٠٣٬٣٨٣                                  -١٬٦٣٠٬٧٠٠٬٢٨٤٦٢٠٬١١٩٬٠١٣٦٠٬٩٧١٬٢٩٣٢٬٣٦٢٬٢٦٠٧٬٠٢٠٬٨١٨٧٤٬٢٨١٬٦٣٠االجمالي / للسنة الحالية
                    ١٠٤٬٠٨٩٬٥٥٣             ٨٨٬١٠٤٬٦١٨                                  -                ١٠٦٬٣٣٨                ٧٣٬١٨٣            ٦٬٤٥٢٬٧٨٧         ٦٬٠١٠٬٦٧٣        ١٤٬٢٥٣٬٠٦٢            ٦١٬٢٠٨٬٥٧٥الكفاالت المالية

                      ٥٢٬٢١٥٬٥٥٨             ٢٦٬٥٦٦٬٦٨٤                                  -                        -                ٧٦٬٦٥٢                       -                     -          ٩٬٣٣٣٬٨٦٥            ١٧٬١٥٦٬١٦٧اإلعتمادات المستندية
                      ١٨٬٥٨٩٬٥٨٨             ١٣٬٩٢٥٬٧٩٤                                  -                        -                       -                       -                     -                 ١٬٤٣٩            ١٣٬٩٢٤٬٣٥٥قبوالت

                    ٢٨٤٬٨٠٤٬٦٧١           ٣١٩٬٥٧٤٬٦٧٠                                  -                        -                       -                       -       ١٤٬٧٦٠٬٦١٠        ٦٣٬١٣١٬٩٩٠          ٢٤١٬٦٨٢٬٠٧٠السقوف غير المستغلة

٢٬٨٤٣٬٦٢٧٬٠٦٤٢٬٨٦٣٬٥٠٢٬٧٥٣                                  -١٬٩٦٤٬٦٧١٬٤٥١٧٠٦٬٨٣٩٬٣٦٩٨١٬٧٤٢٬٥٧٦٨٬٨١٥٬٠٤٧٧٬١٧٠٬٦٥٣٧٤٬٣٨٧٬٩٦٨المجموع الكلي

ب.  توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩):

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المجموعمستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فردي
               ٢٬٠٥٧٬٧٦٣٬١١٧    ١٬٩٦٤٬٦٧١٬٤٥١           ٩٬١٤٩٬٨٣٢          ٢٦٬١٥٥٬٨١٠     ١٠٤٬٠٥٢٬٤٨٩      ٦٧١٬٣٩٢٬٦٢٠       ١٬١٥٣٬٩٢٠٬٧٠٠داخل المملكة

                  ٦٤٤٬١٠٦٬٦٥٢        ٧٠٦٬٨٣٩٬٣٦٩              ٨٣٠٬٤٧٤            ١٬١٥٣٬٢٠٠         ٧٬٤٧٤٬٣٨٤      ١٥١٬٣٢٩٬٤٠٦          ٥٤٦٬٠٥١٬٩٠٥دول الشرق األوسط األخرى

                    ١٧٬٥٣٧٬٤١٥          ٨١٬٧٤٢٬٥٧٦                       -                       -                     -                      -            ٨١٬٧٤٢٬٥٧٦أوروبا

                    ١٢٬٨٧٢٬٥٤٤            ٨٬٨١٥٬٠٤٧                       -                       -                     -                      -              ٨٬٨١٥٬٠٤٧أسيا

                            ٧٣٬٥٨٤            ٧٬١٧٠٬٦٥٣                       -                       -                     -                      -              ٧٬١٧٠٬٦٥٣إفريقيا

                  ١٣١٬١٤٩٬٤٤١          ٧٤٬٣٨٧٬٩٦٨                       -                       -                     -                      -            ٧٤٬٣٨٧٬٩٦٨أمريكا

                                  -                        -                       -                       -                     -                      -                          -دول أخرى

١٬٨٧٢٬٠٨٨٬٨٤٩٨٢٢٬٧٢٢٬٠٢٦١١١٬٥٢٦٬٨٧٣٢٧٬٣٠٩٬٠١٠٩٬٩٨٠٬٣٠٦٢٬٨٤٣٬٦٢٧٬٠٦٤٢٬٨٦٣٬٥٠٢٬٧٥٣المجموع

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 - ٩١ - 

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان -	األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 أ.		التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

زراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند
سياحة ومطاعم ومرافق 

اجمالياجماليحكومة وقطاع عامأفرادأسهمعامة

                ٢٨٣٬٠١٦٬٩٥٦       ٣٠٠٬٢٥٨٬٨٢٨                        -                        -                                     -                           -                    -                        -                       -                       -      ٣٠٠٬٢٥٨٬٨٢٨أرصدة لدى بنوك مركزية
                ١٩٠٬٧٢٢٬٣٣٠       ١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠                        -                        -                                     -                           -                    -                        -                       -                       -      ١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
                  ٨٩٬٥٢٥٬٥٦٧         ٨٩٬٢٤٩٬٤٧٧                        -                        -                                     -                           -                    -                        -                       -                       -        ٨٩٬٢٤٩٬٤٧٧ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

-                          -                       -                       -                        -                    -                           -                                     -                        -                    -                           ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣                  

             ١٬٤٦٦٬٧٣٩٬٠٩٨    ١٬٤٨٦٬١١٤٬٦٩٣    ٢٠٦٬١٢٥٬٤٦٥    ٥٤٨٬٦٧٦٬٩٧١                   ١٢٬٨٦٨٬١٢٦         ٨٢٬٥٥٧٬٤٠٣    ٨٬١٩٨٬٣٠٩     ٢٨٤٬٨٣٠٬٧٥٧   ٢٠٥٬١٠٩٬٨٠٣   ١٢٤٬٠١١٬١٠٤        ١٣٬٧٣٦٬٧٥٥التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

٣٤٨٬٤٥٤٬٩٦٩       ٣٨٣٬٨٣٠٬١٢٠    ٢٦٥٬١٥٠٬٤٤٢                    -                                     -         ٢٤٬٩٩٨٬٦٣٧       ٢٬٨٣٣٬٨٢٦     ١٣٬٤٠٩٬٢٣٠        ٧٧٬٤٣٧٬٩٨٥                

٦١٦٬٦٨٥٬٢٢٥١٣٧٬٤٢٠٬٣٣٤٢٠٧٬٩٤٣٬٦٢٩٢٨٤٬٨٣٠٬٧٥٧٨٬١٩٨٬٣٠٩١٠٧٬٥٥٦٬٠٤٠١٢٬٨٦٨٬١٢٦٥٤٨٬٦٧٦٬٩٧١٤٧١٬٢٧٥٬٩٠٧٢٬٣٩٥٬٤٥٥٬٢٩٨٢٬٤٠٣٬٨٠٣٬٣٨٣االجمالي / للسنة الحالية

                ١٠٤٬٠٨٩٬٥٥٣         ٨٨٬١٠٤٬٦١٨                        -        ٣٬٢٨٥٬٦٣٢                           ٤٦٬٩٨٨         ١٢٬٣٧٦٬٠٩٥        ١٥٣٬٢٦٣       ١٦٬٣٢٩٬٠١٩     ٢٩٬٩٩٨٬٣١٦       ٧٬٦٠٦٬٦٤٣        ١٨٬٣٠٨٬٦٦٢الكفاالت المالية

                  ٥٢٬٢١٥٬٥٥٨         ٢٦٬٥٦٦٬٦٨٤                        -                        -                                     -           ٢٬٤٦٧٬٧٦٠                    -              ١١٬٢٨٩       ٤٬٥٠٤٬٦٨٥     ١٦٬٨٤٤٬٧٥٢          ٢٬٧٣٨٬١٩٨اإلعتمادات المستندية

                  ١٨٬٥٨٩٬٥٨٨         ١٣٬٩٢٥٬٧٩٤                        -                        -                                     -                           -    ٤٬٢٧٥٬٢٩٤              ٥١٬١٩٥       ٧٬٤٠٠٬٥٣٩       ٢٬١٩٧٬٣٢٧                  ١٬٤٣٩قبوالت

                ٢٨٤٬٨٠٤٬٦٧١       ٣١٩٬٥٧٤٬٦٧٠                ٥٬١٣٨      ٦٥٬٨١٨٬٦٥١                         ٨٥٧٬٣٩١         ٢٥٬٦٨٧٬٢٤٤        ٨٦٤٬٨٧٣       ١٠٬٧٠١٬١٢٠   ١١٣٬٨٠٦٬٣٤٠     ٥١٬١١٠٬١٨٧        ٥٠٬٧٢٣٬٧٢٦السقوف غير المستغلة

٦٨٨٬٤٥٧٬٢٥٠٢١٥٬١٧٩٬٢٤٣٣٦٣٬٦٥٣٬٥٠٩٣١١٬٩٢٣٬٣٨٠١٣٬٤٩١٬٧٣٩١٤٨٬٠٨٧٬١٣٩١٣٬٧٧٢٬٥٠٥٦١٧٬٧٨١٬٢٥٤٤٧١٬٢٨١٬٠٤٥٢٬٨٤٣٬٦٢٧٬٠٦٤٢٬٨٦٣٬٥٠٢٬٧٥٣المجموع الكلي

 ب.      توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩):

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فرديالبند

                 ٦٨١٬٥٠٥٬٤٢٧       ٦٨٨٬٤٥٧٬٢٥٠        ١٤٩٬٥٥١                        -       ١٬١٣٥٬٠٩٠                       -      ٦٨٧٬١٧٢٬٦٠٩مالي

                 ٢٤٨٬٦٥٤٬٣٦٥       ٢١٥٬١٧٩٬٢٤٣        ٢٣٣٬٧٣١                        -     ٢٦٬٠٦٥٬٧٦٠           ٣٥١٬٠٠١      ١٨٨٬٥٢٨٬٧٥١صناعي

                 ٤٣٣٬٨٣٢٬٩٢٥       ٣٦٣٬٦٥٣٬٥٠٩    ٢٬٨٣٩٬١٩٦            ٢٤٥٬٧٩٠     ٤٦٬٦٥٧٬٥٧٣           ٣٥٩٬٨٥٥      ٣١٣٬٥٥١٬٠٩٥تجارة

                 ٣١٣٬٩٠٥٬٠٣٤       ٣١١٬٩٢٣٬٣٨٠    ٣٬٥٢٦٬٣٠٨       ١٣٬٦٦٤٬٧٧٧     ١٩٬١٧٩٬٤٧٧   ٢٢٥٬٩٦٥٬٧٥٢        ٤٩٬٥٨٧٬٠٦٦عقارات

                   ١٠٬٤٩٦٬٢٧٨         ١٣٬٤٩١٬٧٣٩          ١٥٬٢٠٩              ١٠٬٧٩٠       ٣٬٠٤٥٬٦٠٨             ٦٨٬٥٩٥        ١٠٬٣٥١٬٥٣٧زراعة

                 ١٤٤٬٥٨٣٬٧٥٨       ١٤٨٬٠٨٧٬١٣٩        ٤٩٦٬٩٧٣                        -     ١٥٬٢٠٢٬٧٠١             ٢١٬٠٦٥      ١٣٢٬٣٦٦٬٤٠٠سياحة ومطاعم ومرافق عامة

                   ١٢٬٦٤١٬٠٥٨         ١٣٬٧٧٢٬٥٠٥                    -                        -                       -                       -        ١٣٬٧٧٢٬٥٠٥أسهم

                 ٥٩٠٬٩٣٥٬١٨٧       ٦١٧٬٧٨١٬٢٥٤    ٢٬٧١٩٬٣٣٨       ١٣٬٣٨٧٬٦٥٣           ٢٤٠٬٦٦٤   ٥٩٥٬٩٥٥٬٧٥٨          ٥٬٤٧٧٬٨٤١أفراد

                 ٤٢٦٬٩٤٨٬٧٢١       ٤٧١٬٢٨١٬٠٤٥                    -                        -                       -                       -      ٤٧١٬٢٨١٬٠٤٥حكومة وقطاع عام

             ٢٬٨٦٣٬٥٠٢٬٧٥٣  ٢٬٨٤٣٬٦٢٧٬٠٦٤   ٩٬٩٨٠٬٣٠٦     ٢٧٬٣٠٩٬٠١٠  ١١١٬٥٢٦٬٨٧٣  ٨٢٢٬٧٢٢٬٠٢٦ ١٬٨٧٢٬٠٨٨٬٨٤٩المجموع

 - ٩٢ - 

ثانيا:	االفصاحات الكمية 
٥	-	توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

المجموع



      بنك االردن
    (شركة مساهمة عامة محدودة)   

   (عمان - األردن)     
   اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   ٦ - التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها

إجمالي قيمة 
التعرض

التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها

إجمالي قيمة 
التعرض

التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها

نسبة التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك مركزية

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

٢٧٫٨٧%          ٧٩٬٧٩٧٬٧٦٠          ١٣٬٦٣١٬٦٦١       ١٤٤٬٣١٢٬٦٤٠               ٦٦٬١٦٦٬٠٩٩     ١٤٢٬٠١٤٬٤٠٢   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

٢٧٫٨٧%         ٧٩٬٧٩٧٬٧٦٠         ١٣٬٦٣١٬٦٦١      ١٤٤٬٣١٢٬٦٤٠              ٦٦٬١٦٦٬٠٩٩    ١٤٢٬٠١٤٬٤٠٢   المجموع

٣٢٫١٣%            ٧٬٢١٩٬٣٥٢                 ٣٠٬٩٧٨         ١٠٬٩٨٠٬٨٩٥                 ٧٬١٨٨٬٣٧٤       ١١٬٤٩٠٬٧١٢   الكفاالت المالية

٢٢٫٩٤%                 ١٨٬٢٧٣                      ١٨٬٢٧٣               ٧٩٬٦٧٢   االعتمادات المستندية

-٩٫٢٠%                (٣٧٬٢٥٣)                     (٣٧٬٢٥٣)             ٤٠٤٬٩٨١   القبوالت

٦٦٫٩٨%          ١١٬٤٥٣٬٣١٠               ١١٬٤٥٣٬٣١٠       ١٧٬٠٩٨٬٩٩٦   السقوف غير المستغلة

٣٠٫١٦%         ٩٨٬٤٥١٬٤٤٢         ١٣٬٦٦٢٬٦٣٩      ١٥٥٬٢٩٣٬٥٣٥              ٨٤٬٧٨٨٬٨٠٣    ١٧١٬٠٨٨٬٧٦٣   المجموع الكلي

مستوى فرديمستوى تجميعي مستوى فردي
مستوى 
المجموعتجميعي

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك مركزية

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

     ١٥٦٬٩٦٨٬٨٦٩                 -       ١٢٤٬٩٥٨٬٥٧٦            ٣٬٣٣٠٬٠٥٣          ٢٨٬٦٨٠٬٢٤٠         ١٦٬٣٤٨٬٥٣٧               ١٠٬٠٦٥٬١٤٩          ٦٬٢٨٣٬٣٨٨   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

    ١٥٦٬٩٦٨٬٨٦٩                 -      ١٢٤٬٩٥٨٬٥٧٦           ٣٬٣٣٠٬٠٥٣         ٢٨٬٦٨٠٬٢٤٠        ١٦٬٣٤٨٬٥٣٧              ١٠٬٠٦٥٬١٤٩         ٦٬٢٨٣٬٣٨٨   المجموع

          ٧٬١٣٧٬٦٣٨                 -           ٧٬٠١٣٬٦٩٥                           -               ١٢٣٬٩٤٣                 ٩٤٬٢٨٣                        ٩٬٧٤٦               ٨٤٬٥٣٧   الكفاالت المالية

                 ٣٬٦١٤                 -                           -                           -                   ٣٬٦١٤                   ٢٬٥٥٠                                -                 ٢٬٥٥٠   اإلعتمادات المستندية

                 ١٬١١٦                 -                           -                           -                   ١٬١١٦                     (٥٢٢)                                -                   (٥٢٢)   القبوالت

             ١١٣٬٩١٤                 -                           -                   ٦٬٢٧٤               ١٠٧٬٦٤٠                 ٦٩٬٣٤١                                -               ٦٩٬٣٤١   اإللتزامات األخرى

    ١٦٤٬٢٢٥٬١٥١                 -      ١٣١٬٩٧٢٬٢٧١           ٣٬٣٣٦٬٣٢٧         ٢٨٬٩١٦٬٥٥٣        ١٦٬٥١٤٬١٨٩              ١٠٬٠٧٤٬٨٩٥         ٦٬٤٣٩٬٢٩٤   المجموع الكلي

   ب.  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

   أ .    إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 - ٩٣ - 

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

البند

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي الخسائر 
التي تم تعديل 
تصنيفها من 
المرحلة الثانية

إجمالي  الخسائر التي 
تم تعديل تصنيفها من 

المرحلة الثالثة

إجمالي الخسائر 
التي تم تعديل 
تصنيفها

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية



      بنك االردن
    (شركة مساهمة عامة محدودة)   

   (عمان - األردن)     
   اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   ٦ - التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها

إجمالي قيمة 
التعرض

التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها

إجمالي قيمة 
التعرض

التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها

نسبة التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك مركزية

١٫٢٤%                   ١٬٢٧٠               ١٠٢٬٨٥١               ١٠٢٬١٤٨                   (١٠١٬٥٨١)                         -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

-٧٫٢٥%        (١٦٬٠٥٢٬٧٤٠)          ٢٩٬٣٦١٬٤٢٥       ١٣٧٬٩٦٢٬٢٩١             (٤٥٬٤١٤٬١٦٥)       ٨٣٬٤٢٥٬٠٤٣   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

٠٫٠٠%                           -                           -                           -                                -                         -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

-٧٫٢٥%       (١٦٬٠٥١٬٤٧٠)         ٢٩٬٤٦٤٬٢٧٦      ١٣٨٬٠٦٤٬٤٣٩            (٤٥٬٥١٥٬٧٤٦)      ٨٣٬٤٢٥٬٠٤٣   المجموع

-٢٢٫٦٩%          (٣٬٤٣٥٬٢٥٢)               ٢٠٨٬٨٦٣         ١١٬٥٦٦٬٤٦٦               (٣٬٦٤٤٬١١٥)          ٣٬٥٧٥٬٦٣٠   الكفاالت المالية

-٤٩٥٣٫٥٥%          (٣٬٤٤٦٬٤٣٣)                           -                           -               (٣٬٤٤٦٬٤٣٣)               ٦٩٬٥٧٥   االعتمادات المستندية

-٨٢٫٦٥%              (٨٠٤٬٠١٤)                           -                           -                   (٨٠٤٬٠١٤)             ٩٧٢٬٨٠٥   القبوالت

١٠٫٧٢%            ٢٬٥٤٦٬٨٠٩                           -                           -                 ٢٬٥٤٦٬٨٠٩       ٢٣٬٧٦١٬٤٦٠   السقوف غير المستغلة

-٨٫١١%       (٢١٬١٩٠٬٣٦٠)         ٢٩٬٦٧٣٬١٣٩      ١٤٩٬٦٣٠٬٩٠٥            (٥٠٬٨٦٣٬٤٩٩)    ١١١٬٨٠٤٬٥١٣   المجموع الكلي

مستوى فرديمستوى تجميعي مستوى فردي
مستوى 
المجموعتجميعي

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   أرصدة لدى بنوك مركزية

                 ١٬٠٥١                 -                   ١٬٠٥١                           -                           -                   ١٬٣٢٣                        ١٬٧٥٤                   (٤٣١)   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                         -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                         -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

     ١٣٦٬٢٠٣٬٣١١                 -       ١٢٠٬٣٨٢٬١١٤            ٥٬٤٥٢٬٣٦٨          ١٠٬٣٦٨٬٨٢٩         ٢٧٬١٥١٬٧١٣               ٢٧٬٤٨٠٬٥٧٠            (٣٢٨٬٨٥٧)   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

                         -                 -                           -                           -                           -                           -                                -                         -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

    ١٣٦٬٢٠٤٬٣٦٢                 -      ١٢٠٬٣٨٣٬١٦٥           ٥٬٤٥٢٬٣٦٨         ١٠٬٣٦٨٬٨٢٩        ٢٧٬١٥٣٬٠٣٦              ٢٧٬٤٨٢٬٣٢٤           (٣٢٩٬٢٨٨)   المجموع

          ٧٬٦٧٩٬٧٦٦                 -           ٧٬٦٢٩٬٥٦٧                           -                 ٥٠٬١٩٩                 ٥٩٬٩٦٤                    ١٢٣٬٩٩٧              (٦٤٬٠٣٣)   الكفاالت المالية

                    ١٣٩                 -                           -                           -                      ١٣٩                (٤٠٬٣٩٠)                                -              (٤٠٬٣٩٠)   اإلعتمادات المستندية

                 ٤٬٢٣٢                 -                           -                           -                   ٤٬٢٣٢                  (٥٬٧٣٥)                                -                (٥٬٧٣٥)   القبوالت

             ١٠٩٬٧٨٣                 -                           -                   ٥٬٦١٧               ١٠٤٬١٦٦                     (٨٦٦)                                -                   (٨٦٦)   اإللتزامات األخرى

    ١٤٣٬٩٩٨٬٢٨٢                 -      ١٢٨٬٠١٢٬٧٣٢           ٥٬٤٥٧٬٩٨٥         ١٠٬٥٢٧٬٥٦٥        ٢٧٬١٦٦٬٠٠٩              ٢٧٬٦٠٦٬٣٢١           (٤٤٠٬٣١٢)   المجموع الكلي

   ب.  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

   أ .    إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :
 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

 - ٩٤ - 

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

البند

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي  التعرضات 

التي تم تعديل 
تصنيفها من 
المرحلة الثانية

إجمالي  التعرضات 
التي تم تعديل تصنيفها 
من المرحلة الثالثة

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

- ٩٥ - 

 ب   مخاطر الســوق : /٤٣
 االفصاحات الوصفية :

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار هي المخاطر التي تنشأ نتيجة تذبذب في  
الـسوق مثل (أـسعار الفائدة وأـسعار العمالت وأـسعار األـسهم) وتنـشأ مخاطر الـسوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة في أـسعار  

فقاً لســياســات وإجراءات محددة ومن خالل لجان  الفائدة، والعمالت، واالســتثمار في األســهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر و
 ة :تتضمن كل من المخاطر التاليمتخصصة ومراكز العمل المعنية، و

 

 مخاطر أسعار الفائدة. -
 مخاطر أسعار الصرف. -
 مخاطر التغير في أسعار األسهم. -

   

هي مخاطر تعرض المراكز داخل وخارج القوائم المالية الموحدة للبنك  للخسائر نتيجة لتقلب األسعار في  مخاطر السوق:    -
. وهي تشمل المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة ، وعن تقلب أسعار األسهم في محافظ اإلستثمار سواء لغرض  السوق  

 اإلتجار أو التداول .
 
 

 تنشأ مخاطر السوق من :  
 غيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واإلقتصادية في األسواق . الت  -
 تقلبات أسعار الفائدة .   -
 تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعاً وشراًء .  -
 تقلبات أسعار العمالت األجنبية .   -
 الفجوات في إستحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير .  -
 المراكز غير المغطاة . حيازة   -

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
، يتعرض  األخرى    المالية  الموجوداتتنجم مخاطر أســعار الفائدة  عن احتمال تأثير التغيرات في أســعار الفائدة على قيمة  

ــعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حســــب  اآلجال الزمنية البنك لمخاطر أســ
المتعددة أو إعادة مراجعة أســعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أســعار 

ــتراتيجـية إدارة المـخاطر التي تتوالـها لجـنة الموجودات والمطلوـبات ،   الفواـئد على الموجودات والمطلوـبات من خالل اســ
ــة التحو ـــياســ ط الـمالي لـكل من الموجودات الـمالـية والمطلوـبات الـمالـية كلـما دـعت الـحاـجة إلى ذـلك ، وهو  ويتبع البـنك ســ

  التحوط المتعلق بمخاطر مستقبلية متوقعة .
 

ية مخاطر أـسعار الفائدة باالضـافة الى توفير نظام لمراقبة االختالف  اـس نياريوهات لقياس حـس يقوم البنك بوضـع وتحليل ـس
ــعير   ــتحقاق  في تاريخ اعادة التســ ــبط وتخفيض المخاطر ومراعاة المخاطر المقبولة وموازنة آجال اســ ــمن ضــ بما يضــ

 الموجودات مع المطلوبات، وكذلك فجوات الفوائد والتحوط السعارها .
 
 

  العمالت األجنبية : مخاطر 
البنك ســياســة مدروســة في  وتنشــأ هذه المخاطر عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلب أســعار صــرف العمالت ويتبع 

 إدارة مراكزه بالعمالت االجنبية .
 

وتتضـــمن الســـياســـة االســـتثمارية للبنك مجموعة من الضـــوابط التي تحد من مثل هذا النوع من المخاطر وتتولى وحدة  
 مخاطر السوق مراقبتها ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :

 

 نهائياً ويتم فوراً تصفية أي جزء يتجاوز الحد االقصى الي عمله .يمنع تجاوز السقوف   -
 يتعين على كل متعامل اغالق المركز فوراً بمجرد وصول الخسارة فيه الى الحد االقصى المسموح به .  -
وإغالق المراكز في حـال وجود أ  - اً  ة المراكز المفتوحـة يومـي ل ومراقـب ار تحلـي ــتثـم ة واالســ ي تجـاوز تتولى دائرة الخزيـن

 للسقوف أو حدود الخسارة أو ارتفاع المخاطر بناءاً على تحركات السوق.
 
 
 
 
 
 
 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ٩٦ - 
 

 : فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية الرئيسية لدى البنك 
 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول  ٣١

 ـةــــــــــوع العملــــــــــن ٢٠٢١  ٢٠٢٠
ــ دينــ ــ دينــ  ــار ـــــــــــ   ــار ـــــــــــ

 دوالر أمريكي (٢٨٫٧٣٨٫٤٥٠)  ٩٫٦٠٢٫٦٠١
 جنيه إسترليني ١٦٫٧٥٨٫٨٦٤  )٤٦٣٫٦٤٤(

 يورو ٩٦٨٫٠٤٨  ٩٥٣٫٦٤٤
 ين ياباني ١٫٢٥٠  ٤٫٤١٧

 عمالت أخرى (١٦٫٣٠٥٫١١٥)  )٣٦٫٥٣٠٫١١٨(
(٢٦٫٤٣٣٫١٠٠)  (٢٧٫٣١٥٫٤٠٣)  

 
 األسهممخاطر أسعار 

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في االسهم.  يعمل البنك على إدارة هذه المخاطر عن 
طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية.  معظم استثمارات األسهم التي يملكها البنك مدرجة 

 بورصة عمان.في 
 

 إدارة مخاطر السوق
تبع البنك سـياسـات مالية وإسـتثمارية الدارة المخاطر المختلفة ضـمن اسـتراتيجية محددة وهنالك لجنة الدارة الموجودات  ي

والمطلوبات في البنك تتولى رقابة وـضبط المخاطر واجراء التوزيع االـستراتيجي االمثل لكل من الموجودات والمطلوبات  
رجها ، وكذلك فقد تم تأســيس وحدة مخاطر الســوق ورفدها بالكوادر البشــرية  ســواًء في قائمة المركز المالي الموحد أو خا

 المؤهلة واألنظمة االلية يُناط بها مهام إدارة هذا النوع من المخاطر ضمن االسس التالية:
  

 اعداد منظومة من السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والبنك المركزي.  -
ســياســة إلدارة مخاطر الســوق واعتمادها من قبل مجلس االدارة وتطبيقها على أرض الواقع والتي تضــمنت أســس  اعداد    -

 تعريف وقياس ومراقبة هذا النوع من المخاطر.
 ) لمراقبة مخاطر االستمرارية في أسواق رأس المالي العالمية واألسواق النقدية وتبادل العمالت.Reuters(ٌ تطبيق نظام -
 د آلية إلدارة السقوف االستثمارية المحلية والخارجية.إعدا  -
 تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق من خالل:  -

 

   ) القيمة المعرضة للمخاطرVAR.( 
   تحليل نقطة األساس )Basis Point.( 
   اختبار األوضاع الضاغطة  . (Stress Testing) 
   ) تقارير وقف سقف الخسارة(Stop Loss Limit. 
   تقارير التركزات االستثمارية على مستوى (التوزيع الجغرافي،والقطاع االقتصادي، العملة،األداة. 
   .مراقبة السقوف االستثمارية 
   ــتثمارية على مســــتوى (المراكز المالية المفتوحة، األســــهم المحلية والعالمية ــندات المحلية    مراقبة العمليات االســ و الســ

 ).والعالمية
 

 رفع التقارير الدورية إلى لجنة االستثمار، ولجنة إدارة المخاطر / مجلس اإلدارة.  -



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

االفصاحات الكمية :
١  -  مخاطر أسعار الفائدة :

حساسية ايراد الفائدةالتغير (زيادة) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
                       -           (٥٧٤٬٧٦٩)٢٪دوالر أمريكي
                       -            ٢٣٣٥٬١٧٧٪جنيه استرليني

                       -              ٢١٩٬٣٦١٪يورو
                       -                      ٢٢٥٪ين ياباني

                       -           (٣٢٦٬١٠٢)٢٪عمالت أخرى

حساسية ايراد الفائدةالتغير (نقص) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
                       -            ٢٥٧٤٬٧٦٩٪دوالر أمريكي
                       -           (٣٣٥٬١٧٧)٢٪جنيه استرليني

                       -             (١٩٬٣٦١)٢٪يورو
                       -                    (٢٥)٢٪ين ياباني

                       -            ٢٣٢٦٬١٠٢٪عمالت أخرى

حساسية ايراد الفائدةالتغير (زيادة) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
ـ            ٢١٩٢٬٠٥٢٪دوالر أمريكي
ـ               (٩٬٢٧٣)٢٪جنيه استرليني

ـ              ٢١٩٬٠٧٣٪يورو
ـ                      ٢٨٨٪ين ياباني

ـ           (٧٣٠٬٦٠٢)٢٪عمالت أخرى

حساسية ايراد الفائدةالتغير (نقص) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
ـ           (١٩٢٬٠٥٢)٢٪دوالر أمريكي
ـ                ٢٩٬٢٧٣٪جنيه استرليني

ـ             (١٩٬٠٧٣)٢٪يورو
ـ                    (٨٨)٢٪ين ياباني

ـ            ٢٧٣٠٬٦٠٢٪عمالت أخرى

 - ٩٧ - 

٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١ 

٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠ 



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢  -  مخاطر العمــــالت :

االثر على الزيادة في سعر صرف
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالعملة بنسبة (نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
                       -  (١٬٤٣٦٬٩٢٣)٥٪دوالر أمريكي
                       -       ٥٨٣٧٬٩٤٣٪جنيه استرليني

                       -         ٥٤٨٬٤٠٢٪يورو
                       -                 ٥٦٣٪ين ياباني

                       -     (٨١٥٬٢٥٦)٥٪عمالت أخرى

االثر على الزيادة في سعر صرف
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالعملة بنسبة (نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
                       -       ٥٤٨٠٬١٣٠٪دوالر أمريكي
                       -        (٢٣٬١٨٢)٥٪جنيه استرليني

                       -         ٥٤٧٬٦٨٢٪يورو
                       -              ٥٢٢١٪ين ياباني

                       -  (١٬٨٢٦٬٥٠٦)٥٪عمالت أخرى

٣  -  مخاطر التغير بأسعار االسهم :

االثر على 
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالتغير في المؤشرالمؤشـــــــــــر

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
              ٢٥٣٬٦٢٤           ٥٥٬٠١٩٪بورصة عمان

              ٣٨٤٬٨٩١               -٥٪بورصة فلسطين

االثر على 
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالتغير في المؤشرالمؤشـــــــــــر

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
              ٢٢٩٬٣٨١           ٥١٬٦٤٤٪بورصة عمان

              ٢٧٠٬٥٨٩               -٥٪بورصة فلسطين

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

 - ٩٨ - 



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 التركز في مخاطر العمالت االجنبية

إجمالـــــــــــيأخـــــــــرىين يابانييوروجنيه استرلينيدوالر أمريكيالعملـــــــــــة
دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبنــــــــــــــــــــــــــــــــد

موجودات :
        ١٨٠٬٦٢٢٬٨١٥          ٥٧٬٠٣٠٬٧٠٢                         -         ٥٬١٩٣٬٣١٣           ٩٦٦٬٩١٦       ١١٧٬٤٣١٬٨٨٤نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

        ١٣٦٬٢٨٣٬٤٨٢            ٩٬٥٨٦٬٨٦٩               ٢٩٬٨٩٦       ١٧٬٠٦٢٬٠٣٠     ٢٦٬٠٥٠٬٣٤٩         ٨٣٬٥٥٤٬٣٣٨أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
            ٢٬٨٢٤٬٦٢٣                  ٦٠٬١٦٢                         -                         -                       -           ٢٬٧٦٤٬٤٦١موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل 

        ٤٣٢٬٩٥٨٬١٨٣        ١٧٥٬٤٩٣٬٤٠٨                         -              ٤٣٬٥٣٤       ١٬٠٥١٬٣٠٤       ٢٥٦٬٣٦٩٬٩٣٧تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
        ١٣٧٬١٢٠٬٠٥٩            ٤٬٩٠٥٬٠٨٠                         -         ٣٬٧٢٦٬٦٦٤                       -       ١٢٨٬٤٨٨٬٣١٥موجودات مالية (بالتكلفة المطفأة )

          ١٦٬٤٩٤٬٣٥٠            ٩٬٣٦٧٬٥١١                      ٤٠            ١٥١٬١٩٢               ٤٬٠٥٤           ٦٬٩٧١٬٥٥٣موجودات أخرى
       ٩٠٦٬٣٠٣٬٥١٢       ٢٥٦٬٤٤٣٬٧٣٢              ٢٩٬٩٣٦      ٢٦٬١٧٦٬٧٣٣    ٢٨٬٠٧٢٬٦٢٣      ٥٩٥٬٥٨٠٬٤٨٨     اجمالي الموجودات

مطلوبات :
          ٣٢٬٤٩٢٬٤٩٩            ٣٬٠٧١٬٣٨٤                         -         ١٬٩٣٥٬٥٢٥               ٣٬٤٦٦         ٢٧٬٤٨٢٬١٢٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

        ٦٨١٬٢٥٢٬٢٨٢        ٢١٥٬٤٢٩٬٥٠٢               ٢٨٬٠١٢       ٢٠٬٨١٤٬٨٦٨     ١١٬٠٢٣٬٦٥٩       ٤٣٣٬٩٥٦٬٢٤١ودائع العمالء
          ٢٩٬٨٩٥٬٧١٥            ٦٬٧٠١٬٠٦٠                    ٦٧٤         ٢٬٤٨٠٬٠٧٧           ٢٦٤٬٥٥١         ٢٠٬٤٤٩٬٣٥٣تأمينات نقدية

        ١٨٩٬٩٧٨٬٤١٩          ٤٧٬٥٤٦٬٩٠١                         -             (٢١٬٧٨٥)             ٢٢٬٠٨٣       ١٤٢٬٤٣١٬٢٢٠مطوبات أخرى
       ٩٣٣٬٦١٨٬٩١٥       ٢٧٢٬٧٤٨٬٨٤٧              ٢٨٬٦٨٦      ٢٥٬٢٠٨٬٦٨٥    ١١٬٣١٣٬٧٥٩      ٦٢٤٬٣١٨٬٩٣٨     اجمالي المطلوبات

        (٢٧٬٣١٥٬٤٠٣)        (١٦٬٣٠٥٬١١٥)                ١٬٢٥٠           ٩٦٨٬٠٤٨    ١٦٬٧٥٨٬٨٦٤       (٢٨٬٧٣٨٬٤٥٠)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لسنة ٢٠٢١
         ٦١٬٩٣٠٬٤٦٤           ٥٬٢٤٨٬٤٦٦              ١٣٬٤٨٤        ٩٬٧١٦٬١٢٨                       -        ٤٦٬٩٥٢٬٣٨٦التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٢١

إجمالـــــــــــيأخـــــــــرىين يابانييوروجنيه استرلينيدوالر أمريكيالعملـــــــــــة
دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبنــــــــــــــــــــــــــــــــد

       ٨٧٢٬٩٩٣٬١٥٦       ٢٣٦٬٤١٩٬٠٩٤              ٣٥٬٨٢٢      ٤٨٬٥١٦٬٣٠٠    ١٠٬٩٥٤٬٥٧٧      ٥٧٧٬٠٦٧٬٣٦٣اجمالي الموجودات
       ٨٩٩٬٤٢٦٬٢٥٦       ٢٧٢٬٩٤٩٬٢١٢              ٣١٬٤٠٥      ٤٧٬٥٦٢٬٦٥٦    ١١٬٤١٨٬٢٢١      ٥٦٧٬٤٦٤٬٧٦٢اجمالي المطلوبات

        (٢٦٬٤٣٣٬١٠٠)        (٣٦٬٥٣٠٬١١٨)                ٤٬٤١٧           ٩٥٣٬٦٤٤         (٤٦٣٬٦٤٤)          ٩٬٦٠٢٬٦٠١صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لسنة ٢٠٢٠ 
         ٩٠٬١١٠٬٠٣٨           ٥٬٧٤٦٬٢٠٠            ٤٢٠٬٧١٩        ٨٬٣٣٥٬٦٥٧                       -        ٧٥٬٦٠٧٬٤٦٢التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٢٠ 

 - ٩٩ - 

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠



                
بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)
(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ـ  فجوة إعادة تسعير الفائدة 
   يتم التصنيف على أساس فترات اعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق 

عناصر أكثر من سنةأكثر من ٦ شهور أكثر من ٣ شهورمن شهر
المجمـــــــــوعبدون فائدةأكثر من (٣) سنواتالى ٣ سنواتالى سنةالى ٦ شهورلغاية (٣) شهورأقل من شهرللسنــــــــــــة ٢٠٢١

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــارالموجــــــــــــــــــودات
       ٣٨٢٬٠٣٥٬٤٦٠       ٢٨٦٬٤٠٠٬٤٦٠       ١٠٬٦٣٥٬٠٠٠                      -                        -                      -                      -      ٨٥٬٠٠٠٬٠٠٠نقد وارصدة لدى البنوك المركزية

       ٢٢٥٬٢٥١٬٦٥٧         ٦٠٬٠٨٠٬٨٧١                        -     ٤٣٬٩٧٥٬٦٤٩      ٤٤٬٩٩١٬٨٤٤          ٢٨١٬٩٨٤          ٢٨١٬٩٨٤      ٧٥٬٦٣٩٬٣٢٥أرصدة و إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
         ٧٧٬٣٩٧٬٦٥٠         ٧٧٬٣٩٧٬٦٥٠                        -                      -                        -                      -                      -                       -موجودات مالية بالقيمة العادلة

    ١٬٤٨٦٬١١٤٬٦٩٣                          -     ١٣٨٬٩٨٨٬١٧٠   ١٢٩٬٣٣١٬٦٨٦    ٢٤٠٬٦٣٦٬٧٩٤   ١٢٧٬١٤٠٬٠٣٥   ٥٤٥٬٠١٠٬٣١٢    ٣٠٥٬٠٠٧٬٦٩٦تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 
       ٣٨٣٬٨٣٠٬١٢٠                          -       ٤٥٬١٤٣٬٤٠٧   ١٠٥٬٩٦٣٬٦٧٠      ٨٢٬٣٧٥٬٨٨٤    ٥٩٬٦٣٢٬٠٠٩     ٨٧٬١١٦٬١٣٠        ٣٬٥٩٩٬٠٢٠موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

         ٥٩٬٦٦٣٬٩٨٦         ٥٩٬٦٦٣٬٩٨٦                        -                      -                        -                      -                      -                       -ممتلكات ومعدات - بالصافي 
           ٨٬٠١٢٬٠٠٠           ٨٬٠١٢٬٠٠٠                        -                      -                        -                      -                      -                       -موجودات غير ملموسة

         ٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩         ٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩                        -                      -                        -                      -                      -                       -موجودات ضريبية مؤجلة
         ٩٣٬٣٤٢٬١٨٣         ٩٣٬٣٤٢٬١٨٣                        -                      -                        -                      -                      -                       -موجودات اخرى

٢٧٩٬٢٧١٬٠٠٥   ٣٦٨٬٠٠٤٬٥٢٢  ١٨٧٬٠٥٤٬٠٢٨ ٦٣٢٬٤٠٨٬٤٢٦  ٤٦٩٬٢٤٦٬٠٤١     مجموع الموجودات  ٢٬٧٤٠٬٢٠٤٬٤٤٨     ٦٠٩٬٤٥٣٬٨٤٩   ١٩٤٬٧٦٦٬٥٧٧  

المطلوبــــــــــــــــات 
         ٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨           ٨٬٤٩٦٬٩٧١                        -     ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧                        -          ٢٨٢٬٠٠٠       ٣٬٨٨٢٬٠٠٠      ٣٠٬١٩٧٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    ١٬٩٠٨٬٠٣٠٬٦٤٠       ٧٦٧٬١٦٢٬٠٧٢       ٤٤٬٤٢٦٬٥٧٥     ٦٨٬٧٧٢٬٧٧٠    ١٤٦٬١١٣٬١٠٠    ٧٧٬٠٦٩٬١١٣     ٩٤٬٠٧٧٬٨٤٤    ٧١٠٬٤٠٩٬١٦٦ودائع عمالء
       ١١٢٬٦٥٩٬٠٧٦         ٤٧٬٦٩٢٬٠٦٦         ١٬٢٥٨٬٤٢٠              ٧٬٢٤٥        ٢٬١١٥٬٠٠٩          ٣٥٠٬٠٩٣       ١٬٩٠٤٬٥٦٣      ٥٩٬٣٣١٬٦٨٠تأمينات نقدية

           ٥٬١٥٦٬٢٣٣           ٥٬١٥٦٬٢٣٣                        -                      -                        -                      -                      -                       -مخصصات متنوعة
         ٢٠٬٠٥٥٬٤٩٤         ٢٠٬٠٥٥٬٤٩٤                        -                      -                        -                      -                      -                       -مخصص ضريبة الدخل

         ٧٢٬١٣٩٬٣٢٧         ٣٠٬١٧٧٬٥٩٣         ٨٬٨٨٣٬٤٤٧     ٢٦٬١٦١٬٢٣٧        ٣٬٢٠٢٬٦٤٩      ١٬٦٩٠٬٤١٠       ١٬٦٣٨٬٨٨٢           ٣٨٥٬١٠٩أموال مقترضة
                ٥١٬٨٧١                ٥١٬٨٧١                        -                      -                        -                      -                      -                       -مطلوبات ضريبية مؤجلة

         ٤٢٬٢٥٠٬٩٩٣         ٤٢٬٢٥٠٬٩٩٣                        -                      -                        -                      -                      -                       -مطلوبات اخرى
١٤٥٬٨٧٩٬١١٩   ١٥١٬٤٣٠٬٧٥٨    ٧٩٬٣٩١٬٦١٦ ١٠١٬٥٠٣٬٢٨٩  ٨٠٠٬٣٢٢٬٩٥٥     مجموع المطلوبات   ٢٬٢٥٤٬١٣٩٬٤٧٢     ٩٢١٬٠٤٣٬٢٩٣      ٥٤٬٥٦٨٬٤٤٢  

١٣٣٬٣٩١٬٨٨٦   ٢١٦٬٥٧٣٬٧٦٤  ١٠٧٬٦٦٢٬٤١٢ ٥٣٠٬٩٠٥٬١٣٧ (٣٣١٬٠٧٦٬٩١٤)فجوة إعادة تسعير الفائدة  ٤٨٦٬٠٦٤٬٩٧٦    (٣١١٬٥٨٩٬٤٤٤)   ١٤٠٬١٩٨٬١٣٥      

للسنــــــــــــة ٢٠٢٠
٤٠٩٬٢٤٨٬٥٠٠   ٢٢٠٬٧٣١٬٢٥١  ١٥٨٬٦٧٨٬١١٩ ٥٣٥٬٥٥٨٬١١٨  ٦٦٩٬١٩٨٬٣٠٤إجمالي الموجودات  ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧     ٥٣١٬١٤٠٬٣٤٩   ١٨٧٬٨٥٩٬٣٤٦  
٤٠٩٬٢٤٨٬٥٠٠   ٢٢٠٬٧٣١٬٢٥١  ١٥٨٬٦٧٨٬١١٩ ٥٣٥٬٥٥٨٬١١٨  ٦٦٩٬١٩٨٬٣٠٤إجمالي المطلوبات  ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧     ٥٣١٬١٤٠٬٣٤٩   ١٨٧٬٨٥٩٬٣٤٦  

      ٤٦٢٬٤٠٧٬٠٤٨    (٣٢٧٬٣٥٥٬٤٧٧)  (١٤٥٬٦٦٣٬٣١٨)   ٩٣٬١١٨٬١٩٤     ١٥٬٩٤٤٬٧١٦    ٤٤٬٤٧٧٬٤٦٤ ٤٨٤٬٥٤٩٬٠٢٥  ٢٩٧٬٣٣٦٬٤٤٤فجوة إعادة تسعير الفائدة

 - ١٠٠ - 



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

مخاطر السيولة 
أوالً : ويلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومه) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية الموحدة:

اكثر منأكثر من سنةأكثر من ٦ شهورأكثر من ٣ شهورأكثر من شهر
المجمــــــــــــوعبدون استحقاق٣ سنواتالى ٣ سنواتالى سنةالى ٦ شهورولغاية ٣ شهورلغاية شهر٣١ كانــــــــــــــون االول ٢٠٢١

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
المطلوبات 
          ٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨       ٨٬٤٩٦٬٩٧١                    -       ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧                    -           ٢٨٢٬٠٠٠      ٣٬٨٨٢٬٠٠٠      ٣٠٬١٩٧٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    ١٬٩٠٨٬٠٣٠٬٦٤٠                       -    ٤٢٠٬٠٤٠٬١١٨    ٣٥٣٬٠٧٢٬٤١٢    ٢٦١٬٣٩٨٬٨١٥    ١٨٧٬٩٣٣٬٣٦٥  ٢١٠٬٢٣٧٬٤١٧    ٤٧٥٬٣٤٨٬٥١٣ودائع عمالء
        ١١٢٬٦٥٩٬٠٧٦                       -         ١٬٢٥٨٬٤٢٠                ٧٬٢٤٥         ٢٬١١٥٬٠٠٩           ٣٥٠٬٠٩٣      ١٬٩٠٤٬٥٦٣    ١٠٧٬٠٢٣٬٧٤٦تأمينات نقدية

          ٧٢٬١٣٩٬٣٢٧                       -         ٩٬٨١٧٬٨٠٠       ٣٨٬٧٤٥٬٨٩٥       ١١٬٣٠٠٬٤١٩        ٥٬٩١٠٬٣٧٩      ٤٬٤٢٧٬٧٤٩        ١٬٩٣٧٬٠٨٥أموال مقترضة
            ٥٬١٥٦٬٢٣٣       ٥٬١٥٦٬٢٣٣                         -                         -                         -                        -                      -                        -مخصصات متنوعة

          ٢٠٬٠٥٥٬٤٩٤       ٣٬٦٢٥٬٠٣١                         -                         -            ٨٥٨٬١١٤        ٩٬٠٥٦٬٤٤٩                      -        ٦٬٥١٥٬٩٠٠مخصص ضريبة الدخل
                 ٥١٬٨٧١             ٥١٬٨٧١                         -                         -                         -                        -                      -                        -مطلوبات ضريبية مؤجلة

          ٤٢٬٢٥٠٬٩٩٣     ٣٠٬٧٤٩٬٦٤٧                         -            ١٤٥٬٦٧٠         ٢٬٢٣٨٬٨٨٤        ٢٬٧٨١٬٨٤٨      ١٬١٦٣٬٢٦٣        ٥٬١٧١٬٦٨١مطلوبات أخرى 
   ٢٬٢٥٤٬١٣٩٬٤٧٢    ٤٨٬٠٧٩٬٧٥٣    ٤٣١٬١١٦٬٣٣٨    ٤٤٢٬٩٠٩٬٠٨٩    ٢٧٧٬٩١١٬٢٤١    ٢٠٦٬٣١٤٬١٣٤ ٢٢١٬٦١٤٬٩٩٢   ٦٢٦٬١٩٣٬٩٢٥     مجموع المطلوبات 

   ٢٬٧٤٠٬٢٠٤٬٤٤٨  ١٨٨٬٦٩٢٬٤٥٤    ٦٥٧٬٠٣٥٬٨٢٤    ٥١٢٬٠٤٢٬٤٤٦    ٢٨٣٬٠٩٧٬٨٠٢    ٢٠٩٬٩٩٠٬٠٨٨ ٢٣٩٬١٥٩٬٠٤٢   ٦٥٠٬١٨٦٬٧٩٢     مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

اكثر منأكثر من سنةأكثر من ٦ شهورأكثر من ٣ شهورأكثر من شهر
المجمــــــــــــوعبدون استحقاق٣ سنواتالى ٣ سنواتالى سنةالى ٦ شهورولغاية ٣ شهورلغاية شهر٣١ كانــــــــــــــون االول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
المطلوبات 
          ٧٠٬٧٦٢٬٣٥٤       ٩٬٩٤٥٬٤٨٧                         -       ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧                         -                        -      ٢٬٩٦١٬٠٠٠        ٦٬٩١٨٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    ١٬٩٠٩٬١٨٧٬٥٧٦     ٤٩٬٥٥٥٬٣٨٤    ٦٤٢٬٥٨٣٬١٥٦    ٢٤٤٬٦٩٠٬٨٠٩    ٣٠٤٬٠٦٥٬٢٠١    ١٣٦٬٣٤٦٬٣٥١  ١٩٧٬٢٤٩٬٩٣٠    ٣٣٤٬٦٩٦٬٧٤٥ودائع عمالء
        ١١٩٬٨١٩٬٣٠٩                       -              ٢٢٬٥٢١         ١٬٦٧٧٬١٤٧         ٨٬٣٨١٬٣٣٩           ٥١٤٬٣٣١          ٢٥٥٬٦٤٧    ١٠٨٬٩٦٨٬٣٢٤تأمينات نقدية

          ٨٤٬٥٨٢٬٣٢٦                       -         ٣٬٧٢٠٬٥٤١       ٥٤٬١٥٢٬٤٢٣       ١١٬٩٩١٬٣٩٠        ٤٬٢٦٣٬٥٦٠    ١٠٬٢٢٢٬٩٥٤           ٢٣١٬٤٥٨أموال مقترضة
            ٥٬٣٠٢٬١٥٠       ٥٬٣٠٢٬١٥٠                         -                         -                         -                        -                      -                        -مخصصات متنوعة

          ١٩٬٨٨١٬٨٦٦       ١٬٧٥٣٬٦٤١                         -                         -         ١٬١٥٥٬٦٣٧      ١١٬٩٧٠٬٧٩٦      ١٬٤٧٠٬٠٠٠        ٣٬٥٣١٬٧٩٢مخصص ضريبة الدخل
                 ٤٨٬٩٤٦             ٤٨٬٩٤٦                         -                         -                         -                        -                      -                        -مطلوبات ضريبية مؤجلة

          ٤٠٬٤٢٢٬٤١٢     ٢٧٬١٣٥٬٤١١         ١٬٨٥٨٬٨٠٧            ٧٠٧٬٨٢٠         ٢٬٨٩٦٬٢٤٨        ٢٬١١٧٬٩٧٤      ٢٬٢٩٤٬١٥٠        ٣٬٤١٢٬٠٠٢مطلوبات أخرى 
   ٢٬٢٥٠٬٠٠٦٬٩٣٩    ٩٣٬٧٤١٬٠١٩    ٦٤٨٬١٨٥٬٠٢٥    ٣٥٢٬١٦٦٬٠٦٦    ٣٢٨٬٤٨٩٬٨١٥    ١٥٥٬٢١٣٬٠١٢ ٢١٤٬٤٥٣٬٦٨١   ٤٥٧٬٧٥٨٬٣٢١     مجموع المطلوبات 

   ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧  ١٨٢٬٣٥٧٬٨٩٠    ٥٥٢٬٥٥٣٬٢٦٦    ٦٦٩٬٠٤٦٬٩٨٦    ١٤٦٬٧٢٢٬٩١٠    ١٨٨٬٣١٩٬٥٧٠ ١٦٦٬١١٤٬٣٩٩   ٨٠٧٬٢٩٨٬٩٦٦     مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

 - ١٠١ - 



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  ثانياً :  يلخص الجدول أدناه استحقاقات المشتقات المالية على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم المالية الموحدة:

 -     المشتقات المالية/ المطلوبات التي يتم تسويتها باإلجمالي وتشمل :

االجمالـــــيمن ٣ أشهر لغاية سنةلغاية ٣ أشهراالجمالـــــيمن ٣ أشهر لغاية سنةلغاية ٣ أشهر

دينــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار  المشتقات للمتاجرة

مشتقات العمالت:

(١٦٬٠٥٧٬٢١٣)(١٬٠٠١٬١٩٠)(١٥٬٠٥٦٬٠٢٥)(٤١٬٧٨٨٬٩٩٨)(٤٬٥١٢٬٢٨٦)(٣٧٬٢٧٦٬٧١٢)  تدفق خارج

٣٧٬٢٢٥٬٠١١٤٬٥٥٨٬٥٣٩٤١٬٧٨٣٬٥٥٠١٤٬٨٠٩٬٠٣٢١٬٠٠٩٬٩٢٧١٥٬٨١٨٬٩٥٩  تدفق داخل

(٢٣٨٬٢٥٤)٨٬٧٣٧(٢٤٦٬٩٩٣)(٥٬٤٤٨)٤٦٬٢٥٣(٥١٬٧٠١)     المجمـــوع

  ثالثاً :  نسبة تغطية السيولة   

بنــود خارج قائمة المركز المالي الموحدة :

أكثـــر مــــنمـــــن سنـــــــــة

المجمـــــــــــــوع(٥) سنـــواتلغاية (٥) سنواتلغــــــاية سنـــــة

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

       ٤٠٬٥٢٩٬٤٦٣                     -                    -      ٤٠٬٥٢٩٬٤٦٣  االعتمادات والقبوالت

     ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨                     -                    -    ٣١٩٬٩٨٣٬٤٩٨  السقوف غير المستغلة

       ٩٥٬٣٥٣٬٧٣١                     -         ٩٬٥٩٢٬٣١٦      ٨٥٬٧٦١٬٤١٥  الكفاالت

       ١٥٬٥٧٨٬٩٥٩          ٥٬١٠٠٬١٢٩         ٧٬٨٦٣٬٥٦٧         ٢٬٦١٥٬٢٦٣  عقود إيجار تشغيلية

             ٤٤٠٬٦٣٦                     -                    -            ٤٤٠٬٦٣٦  التزامات رأسمالية

    ٤٧١٬٨٨٦٬٢٨٧        ٥٬١٠٠٬١٢٩     ١٧٬٤٥٥٬٨٨٣   ٤٤٩٬٣٣٠٬٢٧٥     المجمـــوع

أكثـــر مــــنمـــــن سنـــــــــة

المجمـــــــــــــوع(٥) سنـــواتلغاية (٥) سنواتلغــــــاية سنـــــة

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

       ٧٠٬٩٣٥٬٩٠٠                     -                    -      ٧٠٬٩٣٥٬٩٠٠  االعتمادات والقبوالت

     ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣                     -                    -    ٢٨٥٬٥٦٥٬٧١٣  السقوف غير المستغلة

     ١١٢٬٠٤٢٬٩١٠                     -            ٨٩٢٬٥٣٢    ١١١٬١٥٠٬٣٧٨  الكفاالت

       ١٥٬٥٢٣٬٤٢٣          ٥٬٧٨٩٬٩٦٩         ٧٬٦٥٢٬٣١٦         ٢٬٠٨١٬١٣٨  عقود إيجار تشغيلية

          ١٬١٢٥٬٩١٢                     -                    -         ١٬١٢٥٬٩١٢  التزامات رأسمالية

    ٤٨٥٬١٩٣٬٨٥٨        ٥٬٧٨٩٬٩٦٩       ٨٬٥٤٤٬٨٤٨   ٤٧٠٬٨٥٩٬٠٤١     المجمـــوع

 - ١٠٢ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

٣١ كانــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٠

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٠

   بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة ١٩٦٫٧% كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢١، كما بلغت نسبة تغطية السيولة ١٩٥٫١% كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ (١٩٦٫٨% كما في ٣١ كانون األول 
(٢٠٢٠



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة ات حول القوائم المالية اإليضاح

 

- ١٠٣ - 

 التحليل القطاعـــي  - ٤٤
 معلومات عن أنشطة البنك:   - ١

 

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقاً للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل المدير التنفيذي  
 التالية:وصانع القرار الرئيسي لدى البنك وذلك من خالل القطاعات الرئيسية 

 

ــابات  - ــمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات  األفراد:حســ يشــ
 أخرى.

 

ابات المؤـسـسات: يـشمل متابعة الودائع والتـسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصـرفية األخرى الخاصـة بالعمالء   - حـس
 المؤسسات.من 

 

 البنك.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال   الخزينة: -
 

ــاطة   - ــابها وأمانة  المالية:خدمات الوس ــهم لمحفظة العمالء ولحس ــراء وبيع االس ــمل هذا القطاع تقديم خدمات ش يش
األولية.االستثمار واالستشارات المالية وكذلك خدمة الحفظ األمين وادارة االصدارات  



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

-    فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

٢٠٢١٢٠٢٠أخـــرىالوساطة الماليةالخزينــــــــةالمؤسســـــاتاالفـــــــــراد
دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

       ١٥٣٬٤٨٢٬٥٦٠       ١٣٩٬٣٤٥٬٩٣٨        ١٬٩٢٠٬٣٤٩          ٢٨١٬١٧٦          ٢٤٬١٤٦٬٦٠٠    ٥١٬٣٧٢٬١٣٣        ٦١٬٦٢٥٬٦٨٠  إجمالي اإليرادات
        (٣١٬٨٦٨٬٩١٣)        (١٦٬٠٥٨٬١١٩)-                 (٦٤٥)                  ١٩٬٧٩٣  (١٥٬١١٣٬٠٣٢)            (٩٦٤٬٢٣٥)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ١٢١٬٦١٣٬٦٤٧      ١٢٣٬٢٨٧٬٨١٩       ١٬٩٢٠٬٣٤٩         ٢٨٠٬٥٣١         ٢٤٬١٦٦٬٣٩٣   ٣٦٬٢٥٩٬١٠١       ٦٠٬٦٦١٬٤٤٥  نتائج أعمال القطاع
        (٦٩٬٥٤٠٬٠٦٩)        (٧١٬٣٩٣٬٨٣٠)       (٨٬٧٧٩٬٥٩٥)         (٢١٤٬٤٣٥)           (٢٬٢١٦٬٠٠٦)  (١٧٬٥١٧٬٢٩٦)       (٤٢٬٦٦٦٬٤٩٨)  المصاريف األخرى

         ٥٢٬٠٧٣٬٥٧٨         ٥١٬٨٩٣٬٩٨٩       (٦٬٨٥٩٬٢٤٦)            ٦٦٬٠٩٦          ٢١٬٩٥٠٬٣٨٧    ١٨٬٧٤١٬٨٠٥        ١٧٬٩٩٤٬٩٤٧  الربح قبل الضرائب 
        (١٦٬٦٠٦٬٥١٦)        (١٥٬٥٨٦٬٧٥٦)            ٦٤٨٬٥٢٧           (٢٧٬٨٢٠)           (٥٬٩٠٧٬٨٦٢)    (٤٬٥٠٩٬٤٨٢)         (٥٬٧٩٠٬١١٩)  ضريبة الدخل

        ٣٥٬٤٦٧٬٠٦٢        ٣٦٬٣٠٧٬٢٣٣      (٦٬٢١٠٬٧١٩)            ٣٨٬٢٧٦         ١٦٬٠٤٢٬٥٢٥   ١٤٬٢٣٢٬٣٢٣       ١٢٬٢٠٤٬٨٢٨     صافي ربح السنة

  معلومات أخرى
           ٦٬٨٧٧٬٠٩٣           ٤٬٣٥٧٬١٧١        ١٬٥٤٤٬١٢٤--         ٢٧١٬٩٩٧          ٢٬٥٤١٬٠٥٠  مصاريف رأسمالية 
           ٩٬٢٥٤٬٩٣٨         ١٠٬٥٠٠٬٣٨٧        ٤٬١١٩٬٠٨٧            ١٧٬٣٩١                  ١٨٬٤٩٣         ٢٣٤٬٤٢٢          ٦٬١١٠٬٩٩٤  استهالكات وإطفاءات
  ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧  ٢٬٧٤٠٬٢٠٤٬٤٤٨   ١٦١٬١٥٩٬٢٠٨      ١٬٢٧١٬٤٧٦   ٧٠٥٬٢١٨٬٦٦٠١٬٠٦٩٬٧٦١٬٧٣٧     ٨٠٢٬٧٩٣٬٣٦٧     إجمالي الموجودات
  ٢٬٢٥٠٬٠٠٦٬٩٣٩  ٢٬٢٥٤٬١٣٩٬٤٧٢     ٥٢٬٧٤١٬٨٩٩      ١٬٢٨٣٬٩٢٧      ٣٤٢٬٦٤٠٬٣٩٦١٣٥٬٦٦٩٬٩٣٧ ١٬٧٢١٬٨٠٣٬٣١٣     إجمالي المطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

             ١٨٣٬٣٧٧٬٢٤٠         ٣٣٬٧١١٬٦٥٦١٦١٬٢١٢٬٠١٨          ٣٢٬٩٦٩٬٣٠٣                ١٤٩٬٦٦٥٬٥٨٤        ١٢٨٬٢٤٢٬٧١٥             إجمالي اإليرادات

         ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧      ٢٬٧٤٠٬٢٠٤٬٤٤٨       ٨٣٧٬٧٩٥٬٥٧٠             ١٬٨٧٤٬٦١٨٬٤١٧٨٨٥٬٦٥٤٬٨٩٧     ١٬٨٥٤٬٥٤٩٬٥٥١          مجموع الموجودات

           ٦٬٨٧٧٬٠٩٣             ٤٬٣٥٧٬١٧١            ١٬٠٩٧٬٧٧٠                  ١٬٣٧٨٬٠١٧           ٥٬٧٧٩٬٣٢٣                ٢٬٩٧٩٬١٥٤المصروفات الرأسمالية

 - ١٠٤ - 

المجمــــــــــــــــــــــــوع

٢  -  معلومات عن التوزيع الجغرافي
يمثل هذا اإلفصاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه في فلسطين والشركات التابعة.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصروفاته الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعخــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــــةداخــــــــــــــــل المملكـــــــــــــــة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٤٥ ـ  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :

        يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

المجمـــــــــــــوعأكثـــــر من سنــــةلغايــــة سنـــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

الموجودات :

         ٣٨٢٬٠٣٥٬٤٦٠           ١٠٬٦٣٥٬٠٠٠         ٣٧١٬٤٠٠٬٤٦٠نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

         ١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠                         -         ١٣٦٬٠٠٢٬١٨٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           ٨٩٬٢٤٩٬٤٧٧           ٤٣٬٩٧٥٬٦٤٩           ٤٥٬٢٧٣٬٨٢٨إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           ١٥٬٢٣٤٬٤٢٣                         -           ١٥٬٢٣٤٬٤٢٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة   

           ٦٢٬١٦٣٬٢٢٧           ٦٢٬١٦٣٬٢٢٧                         -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

     ١٬٤٨٦٬١١٤٬٦٩٣         ٨٩٥٬٢٥٦٬٥٦٦         ٥٩٠٬٨٥٨٬١٢٧تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

         ٣٨٣٬٨٣٠٬١٢٠         ١٥١٬١٠٧٬٠٧٧         ٢٣٢٬٧٢٣٬٠٤٣موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

           ٥٩٬٦٦٣٬٩٨٦           ٥٩٬٦٦٣٬٩٨٦                         -ممتلكات ومعدات - بالصافي

             ٨٬٠١٢٬٠٠٠             ٨٬٠١٢٬٠٠٠                         -موجودات غير ملموسة

           ٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩           ٢٤٬٥٥٦٬٦٩٩                         -موجودات ضريبية مؤجلة

           ٩٣٬٣٤٢٬١٨٣           ٦٨٬١٠٣٬٩٧٧           ٢٥٬٢٣٨٬٢٠٦موجودات أخرى 

    ٢٬٧٤٠٬٢٠٤٬٤٤٨    ١٬٣٢٣٬٤٧٤٬١٨١    ١٬٤١٦٬٧٣٠٬٢٦٧     مجموع الموجودات

المطلوبات :

           ٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨           ٥٠٬٩٣٧٬٨٦٧           ٤٢٬٨٥٧٬٩٧١ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

     ١٬٩٠٨٬٠٣٠٬٦٤٠         ٧٧٣٬١١٢٬٥٣٠     ١٬١٣٤٬٩١٨٬١١٠ودائع عمالء

         ١١٢٬٦٥٩٬٠٧٦             ١٬٢٦٥٬٦٦٤         ١١١٬٣٩٣٬٤١٢تأمينات نقدية

             ٥٬١٥٦٬٢٣٣             ٥٬١٥٦٬٢٣٣-مخصصات متنوعة

           ٢٠٬٠٥٥٬٤٩٤             ٣٬٦٢٥٬٠٣١           ١٦٬٤٣٠٬٤٦٣مخصص ضريبة الدخل

           ٧٢٬١٣٩٬٣٢٧           ٤٨٬٥٦٣٬٦٩٥           ٢٣٬٥٧٥٬٦٣٢أموال مقترضة

                  ٥١٬٨٧١                  ٥١٬٨٧١-مطلوبات ضريبية مؤجلة

           ٤٢٬٢٥٠٬٩٩٣           ٣٠٬٨٩٥٬٣١٧           ١١٬٣٥٥٬٦٧٦مطلوبات أخرى 

    ٢٬٢٥٤٬١٣٩٬٤٧٢       ٩١٣٬٦٠٨٬٢٠٨    ١٬٣٤٠٬٥٣١٬٢٦٤     مجموع المطلوبات

       ٤٨٦٬٠٦٤٬٩٧٦       ٤٠٩٬٨٦٥٬٩٧٣          ٧٦٬١٩٩٬٠٠٣     الصافـــــــــي

 - ١٠٥ - 

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

        تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :

        يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

المجمـــــــــــــوعأكثـــــر من سنــــةلغايــــة سنـــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

الموجودات :

         ٣٤٩٬٥٣٧٬٩٨٩           ١٠٬٦٣٥٬٠٠٠         ٣٣٨٬٩٠٢٬٩٨٩نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

         ١٩٠٬٧٢٢٬٣٣٠                         -         ١٩٠٬٧٢٢٬٣٣٠أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           ٨٩٬٥٢٥٬٥٦٧           ٨٨٬٩٦١٬٥٧٢                ٥٦٣٬٩٩٥إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           ١٥٬١٥٧٬٠٤٢                         -           ١٥٬١٥٧٬٠٤٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة   

           ٨٤٬٥٢٦٬٤١٠           ٨٤٬٥٢٦٬٤١٠                         -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

     ١٬٤٦٦٬٧٣٩٬٠٩٨         ٧٦٠٬٣٣٧٬٢٩٨         ٧٠٦٬٤٠١٬٨٠٠تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

         ٣٤٨٬٤٥٤٬٩٦٩         ٢٨٨٬٢١٩٬٦٠٩           ٦٠٬٢٣٥٬٣٦٠موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

           ٥٣٬٩٩٣٬٥٩٤           ٥٣٬٩٩٣٬٥٩٤                         -ممتلكات ومعدات - بالصافي

             ٦٬٨٧٢٬٤٤٥             ٦٬٨٧٢٬٤٤٥                         -موجودات غير ملموسة

           ٢١٬٨٠٨٬٣٩٩           ٢١٬٨٠٨٬٣٩٩                         -موجودات ضريبية مؤجلة

           ٨٥٬٠٧٦٬١٤٤           ٧٣٬٤٤٦٬٧٧٣           ١١٬٦٢٩٬٣٧١موجودات أخرى 

    ٢٬٧١٢٬٤١٣٬٩٨٧    ١٬٣٨٨٬٨٠١٬١٠٠    ١٬٣٢٣٬٦١٢٬٨٨٧     مجموع الموجودات

المطلوبات :

           ٧٠٬٧٦٢٬٣٥٤           ٦٠٬٨٨٣٬٣٥٤             ٩٬٨٧٩٬٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

     ١٬٩٠٩٬١٨٧٬٥٧٦         ٩٣٦٬٨٢٩٬٣٤٩         ٩٧٢٬٣٥٨٬٢٢٧ودائع عمالء

         ١١٩٬٨١٩٬٣٠٩             ١٬٦٩٩٬٦٦٨         ١١٨٬١١٩٬٦٤١تأمينات نقدية

             ٥٬٣٠٢٬١٥٠             ٥٬٣٠٢٬١٥٠                             -مخصصات متنوعة

           ١٩٬٨٨١٬٨٦٦             ١٬٧٥٣٬٦٤١           ١٨٬١٢٨٬٢٢٥مخصص ضريبة الدخل

           ٨٤٬٥٨٢٬٣٢٦           ٥٧٬٨٧٢٬٩٦٤           ٢٦٬٧٠٩٬٣٦٢أموال مقترضة

                  ٤٨٬٩٤٦                  ٤٨٬٩٤٦                             -مطلوبات ضريبية مؤجلة

           ٤٠٬٤٢٢٬٤١٢           ٢٩٬٧٠٢٬٠٣٨           ١٠٬٧٢٠٬٣٧٤مطلوبات أخرى 

    ٢٬٢٥٠٬٠٠٦٬٩٣٩    ١٬٠٩٤٬٠٩٢٬١١٠    ١٬١٥٥٬٩١٤٬٨٢٩     مجموع المطلوبات

       ٤٦٢٬٤٠٧٬٠٤٨       ٢٩٤٬٧٠٨٬٩٩٠       ١٦٧٬٦٩٨٬٠٥٨     الصافـــــــــي

 - ١٠٦ - 

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٠



بنك االردن
(شركة مساهمة عامة محدودة)

(عمان - األردن)
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٤٦ - مستويات القيمة العادلة

أ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

 المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) .

      

 دينــــــــــــار اردني

الموجودات المالية / المطلوبات المالية
٣١ كانون األول

٢٠٢١
٣١ كانون األول

٢٠٢٠
مستوى القيمة
العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم
والمدخالت المستخدمة

مدخالت هامة
غير ملموسة

العالقة بين 
المدخالت الهامة
غير الملموسة 
والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

المستوى االول                    ٣٢٬٨٨٣             ١٠٠٬٣٨٤اسهم متوفر لها اسعار سوقية
 االسعار المعلنة في 
ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

المستوى الثاني                 ١٢٤٬١٥٩             ١٣٤٬٠٣٩اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
 قوائم مالية صادرة عن 

الشركات

ال ينطبقال ينطبقالسعر المحددالمستوى األول           ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠       ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠حق استالم بالقيمة العادلة

          ١٥٬١٥٧٬٠٤٢      ١٥٬٢٣٤٬٤٢٣المجموع
  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

المستوى االول              ٩٬٩٩٩٬٣٩١       ١٢٬٧٧٠٬٣٠٤اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 
ال ينطبقينطبقاالسواق المالية

المستوى الثاني           ٤٩٬١٨٢٬٥٥٦         ٣٬٧٤٠٬٢٦٦اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 قوائم مالية صادرة عن 
الشركات او مدخالت 

السوق التي يمكن 
ال ينطبقينطبقمالحظتها

المستوى الثالث                         -       ٤٥٬٦٥٢٬٦٥٧اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 أساليب تقييم باستخدام 
مدخالت ال تعتمد على 
ينطبقينطبقمعلومات السوق المتاحة

          ٥٩٬١٨١٬٩٤٧      ٦٢٬١٦٣٬٢٢٧المجموع

المستوى االول            ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣                     -سندات مالية متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 
ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

          ٢٥٬٣٤٤٬٤٦٣                     -المجموع

المستوى االول                          --عقود آجلة عمالت أجنبية
 االسعار المعلنة في 
ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

          ٩٩٬٦٨٣٬٤٥٢      ٧٧٬٣٩٧٬٦٥٠إجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:

المستوى االول                  ٢٣٨٬٢٥٤                 ٥٬٤٤٨عقود آجلة عمالت أجنبية
 االسعار المعلنة في 
ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

                ٢٣٨٬٢٥٤                ٥٬٤٤٨المجموع

     لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام ٢٠٢١ .

     تم أتباع أسلوب المضاعفات لتقييم إستثمار البنك في أسهم خارجية في أسواق غير نشطة والمصنفة ضمن المستوى الثالث بمقارنتها بنتائج شركات مماثلة تعمل في نفس مجال الشركة المستثمر بها       

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك

مستوى القيمة 

العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني٢٨٣٬١٢١٬١٤٢     ٣٠٠٬٣٩٤٬٠٢٥٢٨٣٬١٠٧٬٤٤٤     ٣٠٠٬٣٧٦٬٤٩١أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني١٩٠٬٧٤٨٬٧٤٩     ١٣٦٬٠٢٣٬٠٦٢١٩٠٬٧٢٦٬٢٣٦     ١٣٦٬٠٠٧٬٣٧٤ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني٩٠٬٨١٨٬١٥١       ٩١٬٢٤٨٬٧٢٣٨٩٬٥٦٤٬٠٠٠       ٨٩٬٢٨٢٬٠٠٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٬٥٣٠٬١٧٩٬٧١٢١٬٤٦٥٬١٨٦٬٤٠٧  ١٬٥٢٥٬٩٦٣٬٦٠٧قروض وكمبياالت وأخرى المستوى الثاني١٬٤٦٩٬١٠٣٬٩٠٩ 

المستوى الثاني٣٥٣٬٧٨٢٬٦٦٣     ٣٨٩٬٠٤١٬٢١٨٣٤٩٬١٥٤٬٨٤٠     ٣٨٤٬٣٠٧٬٢٠٠موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

٢٬٤٣٥٬٩٣٦٬٦٧٢٢٬٤٤٦٬٨٨٦٬٧٤٠٢٬٣٧٧٬٧٣٨٬٩٢٧٢٬٣٨٧٬٥٧٤٬٦١٤مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة -

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني٩٣٬٧٩٥٬٨٣٨٩٣٬٩٣٦٬٤٧٠٧٠٬٧٦٢٬٣٥٤٧٠٬٩٠٦٬٦٤٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني١٬٩٠٨٬٠٣٠٬٦٤٠١٬٩١١٬٠٦٨٬٣٣٢١٬٩٠٩٬١٨٧٬٥٧٦١٬٩١٤٬٥٢٦٬١٤٣ودائع عمالء

المستوى الثاني١١٢٬٦٥٩٬٠٧٦١١٢٬٦٥٦٬٦٤٤١١٩٬٨١٩٬٣٠٩١١٩٬٨٢١٬٣٢٥تامينات نقدية

٢٬١١٤٬٤٨٥٬٥٥٤٢٬١١٧٬٦٦١٬٤٤٦٢٬٠٩٩٬٧٦٩٬٢٣٩٢٬١٠٥٬٢٥٤٬١٠٨مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقاً لنماذج تسعير متفق عليها و التي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها .

مستوى القيمة 

العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

المستوى الثاني٧٣٬١٤٠٬٦٩١١١٧٬٩٤٤٬٦٨٤٦٨٬٠٦٧٬٣٠٥١١٤٬٤٨٥٬٩١٤موجودات أخرى

٧٣٬١٤٠٬٦٩١١١٧٬٩٤٤٬٦٨٤٦٨٬٠٦٧٬٣٠٥١١٤٬٤٨٥٬٩١٤

توضح البنود أعاله القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي يتم تحديدها على أساس أسعار أدوات مالية مشابهة في سوق غير نشط.

٣١ كانون االول ٣١٢٠٢٠ كانون االول ٢٠٢١

 - ١٠٧ - 

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

القيمـــة العادلــــــة

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 .

٣١ كانون االول ٣١٢٠٢٠ كانون االول ٢٠٢١

ج  -		الموجودات والمطلوبات غير المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي تكشف عنها القيمة العادلة في القوائم المالية:



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ١٠٨ - 

 إدارة رأس المـال: - ٤٧

 مكونات رأس المال :
 
 رأس المال المدفوع :  -

) مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد ، ويحتفظ ١/٢٠٠أسهم عادية تتكون من (يتكون رأس مال بنك األردن من  
برأس المال واإلحتياطيات القانونية واألرباح المدورة لمواجهة النمو في عمليات البنك ، وتلبية متطلبات التفرع المحلي 

 واإلقليمي . 
 
 رأس المال التنظيمي :   -

) ألغراض تحقيق  IIIة رقابية بموجب متطلبات السلطات الرقابية وكذلك متطلبات بازل (يعتبر رأس المال التنظيمي أدا
  ، السوق  ومخاطر  والمرجحة  الخطرة  للموجودات  التنظيمي  المال  رأس  نسبة  ومدى  المال  رأس  كفاية  على  الرقابة 

 :  (III)حسب متطلبات بازل ويتكون رأس المال التنظيمي  
  

المدورة ، بنود الدخل الشامل المتراكم ، االحتياطيات المعلنة ، حقوق األقلية واالرباح المرحلية   األسهم العادية ،األرباح  -
 بعد طرح الضريبة والتوزيعات المتوقعة وتطرح التعديالت الرقابية.

 
 متطلبات الجهات الرقابية : 

دينار وكذلك نسبة كفاية رأس المال  ) مليون  ١٠٠تلزم تعليمات السلطات الرقابية بأن يكون الحد األدنى لرأس المال (
ولغايات تصنيف البنك ضمن الفئة األولى فيجب ان ال تقل حسب تعليمات البنك المركزي األردني  ٪١٢أن ال تقل عن 

مصنف ضمن بنوك ذات األهمية  ٪١٤نسبة كفاية رأس المال عن   فإن نسبة كفاية    D-SIBS، وفي حال كان البنك 
، + رأس المال المطلوب من البنوك المهمة محليا حسب الفئة التي ينتمي لها ٪١٤رأس المال يجب ان ال تقل عن (

العادلة   األسهم  حملة  حقوق  نسبة  تقل  ال  أن  ويحب   ، الميزانية (الرفع   CET١البنك)  وخارج  داخل  الموجودات  إلى 
 .٪٤المالي) فيجب أن ال تقل عن 

 
 هداف إدارة رأس المال : تحقيق أ

تهدف إدارة البنك إلى تحقيق أهداف إدارة رأس المال من خالل تنمية أعمال البنك وتحقيق فائض في األرباح التشغيلية  
من خالل وذلك  واإليرادات والتشغيل األمثل لمصادر األموال المتاحة بما يحقق النمو المستهدف في حقوق المساهمين  

 واألرباح المدورة.  ٪٢٠المتحققة واإلحتياطي االختياري بواقع األرباح من  ٪١٠الجباري بواقع في االحتياطي ا النمو
 

  



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ١٠٩ - 

 إن رأس المال التنظيمي ونسبة كفاية رأس المال وفقاً للمنهج المعياري هي كما يلي:   -
  بآالف الدنانيــــر   بآالف الدنانيــــر 

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
  دينـــــــــــــــار   دينـــــــــــــــار 

    
 :)١CETبنود رأس المال االساسي لحملة األسهم العادية (   

 رأس المال المكتتب به والمدفوع  ٢٠٠٫٠٠٠   ٢٠٠٬٠٠٠ 
 اإلحتياطي القانوني  ١٠٤٫٣٦٣   ٩٩٬١٩١ 

 اإلحتياطي اإلختياري  ٤٩   ٤٧ 
 إحتياطيات أخرى ٥٫٨٥٠   ٥٬٨٥٠ 

 احتياطي القيمة العادلة   )٣٫٩٧٩(  (٦٬٠٩٢) 
 األرباح المدورة  ١٣٨٫٧٧٩   ١٤٠٬٥٦١ 

 حقوق األقلية في رؤوس أموال الشركات التابعة  ٤٫٤٩١   ٣٬٢٣٦ 
 التعديالت الرقابية على رأس المال   يطرح : )٤٥٫٥٧٩(  (٤١٬٥٣٦) 
 ) CET١األساسي لحملة األسهم العادية (مجموع رأس المال  ٤٠٣٫٩٧٤  ٤٠١٬٢٥٧

    
 بنود رأس المال اإلضافي    
 
 

 ٧٬٤٠٥  

  
 

٢٫٤٤١ 

 رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين المدرجة في المرحلة
من مجموع الموجودات  ٪١٫٢٥بما ال يزيد عن  (١ stage)األولى 

 المرجحة بالمخاطر
 إحتياطي المخاطر المصرفية ٤٫١٠٢   ٢٬٨٠٤ 

 مجموع رأس المال اإلضافي    ٦٫٥٤٣   ١٠٬٢٠٩ 
    

 مجموع رأس المال التنظيمي ٤١٠٫٥١٧   ٤١١٬٤٦٦ 

    
 بالمخاطرمجموع الموجودات المرجحة  ٢٫١٣٧٫٧١١   ٢٬١٥٦٬٧١٨ 

 نسبة كفاية رأس المال التنظيمي (٪)  ٪١٩٫٢٠  ٪١٩٫٠٨
 ) (٪)CET١نسبة رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ( ٪١٨٫٩٠  ٪١٨٫٦٠
 نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى (٪) ٪١٨٫٩٠  ٪١٨٫٦٠

 



 بنــــك االردن 
 (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 الموحدة اإليضاحات حول القوائم المالية 

  

- ١١٠ - 

 ارتباطات والتزامات محتملة  - ٤٨
 ارتباطات والتزامات ائتمانية :   -أ  

٢٠٢١  ٢٠٢٠  
  دينـــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار 

 مستندية:  اعتمادات ٢٦٫٥٨٧٫٤٥٩  ٥٢٫٣٠٨٫٤٥٠
    

 قبوالت ١٣٫٩٤٢٫٠٠٤  ١٨٫٦٢٧٫٤٥٠
 كفاالت :    

 دفع  - ٣١٫٥٨٦٫٤٦٧  ٣٥٫٢٥٧٫٥٢٤
 حسن تنفيذ   - ٣٩٫٦١٦٫٤٣٨  ٤٦٫٨٠٥٫٦٠٤
 أخرى  - ٢٤٫١٥٠٫٨٢٦  ٢٩٫٩٧٩٫٧٨٢

٢٨٥٫٥٦٥٫٧١٣ 
 

٣١٩٫٩٨٣٫٤٩٨ 
ــرة بالتكلفة المطفأة وغير  ــهيالت ائتمانية مباشـ ــقوف تسـ سـ

 مباشرة غير مستغلة
 لمجمــــــوع ا ٤٥٥٫٨٦٦٫٦٩٢  ٤٦٨٫٥٤٤٫٥٢٣

 

ــب وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - ــائر االئتمانية المتوقعة المحتس  على) ٩بلغ مخصــص الخس
ار    ٧٫٦٩٤٫٩٢٦البنود ـخارج ـقائـمة المركز الـمالي (الغير مموـلة) مبلغ   ةديـن ـــن   ـكانون األول   ٣١المنتهـية في    للســ

  ).٢٠٢٠كانون األول  ٣١دينار كما في  ٨٫٨٤٥٫١٥٣(مبلغ   ٢٠٢١
 

 التزامات تعاقدية : -ب  
٢٠٢١  ٢٠٢٠  

  دينـــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار 
 عقود شراء ممتلكات ومعدات* ٤٤٠٬٦٣٦  ١٫١٢٥٫٩١٢
 عقود ايجار تشغيلية ورأسمالية** ١٥٫٥٧٨٫٩٥٩  ١٥٫٥٢٣٫٤٢٣
 المجمـــوع  ١٦٬٠١٩٬٥٩٥  ١٦٫٦٤٩٫٣٣٥

 
 هذه االلتزامات خالل أقل من سنة .*   تستحق 

 
 تستحق هذه اإللتزامات في فترة تتراوح ما بين السنة والعشر سنوات. **

 
 القضايا المقامة على البنك  -ج  

هنالك قـضايا مقامة على البنك البطال مطالبات البنك على الغير ولفك رهونات عقارية وللمطالبة بالعطل والـضرر  
ــيكات ،   ــرف شـ ــايا  قيم ويبلغ مجموعولوقف صـ   ٢٠٢١كانون االول  ٣١دينار كما في    ٨٬٩٩٣٬٤٠٤ هذه القضـ

دينار كما في نهاية الســـنة الســـابقة) وفي رأي االدارة ومحامي البنك فإنه لن يترتب على البنك أية  ٧٫٩١٠٫٢٩٧(
  ٢٠٢١كانون األول  ٣١  دينار كما في  ٧٦٤٫٣٨٥ البالغ  مبالغ مادية لقاء هذه القضـايا عدا المخصـص المرصـود و

ــايا التي   ٨٣٢٫٤٣٥(مقابل   ــابقة) ، علماً بأن المبالغ التي قد يدفعها البنك لقاء القضـ ــنة السـ دينار كما في نهاية السـ
الموحد أو يتم قيدها على المخصـص المأخوذ عند   الربح أو الخسـارةفصـلت أو تم تسـويتها ودياً يتم قيدها في قائمة  

 دفعها .
 

 




