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قائمــــــــة (ج)

٢٠٢١ ٢٠٢٢

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

٣٦٫٣٠٧٫٢٣٣ ٤٠٫٥٥٩٫٦٧٣ الربح للسنة - قائمة (ب)

يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة والتي قد يتم تحويلها الى قائمة الربح أو

            الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة

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

           فروقات ترجمة عمالت أجنبية         ١٤٧٫٢٤٤          ١٫٤٣٢٫٢٠١

١٤٧٫٢٤٤            ٨١٣٫٢٠٩        

يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة والتي لن يتم تحويلها الى قائمة الربح أو

            الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة

           (خسائر) بيع أدوات ملكية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

              الشامل - بالصافي بعد الضريبة        (٢٥٢٫٥٥٩)                          -

٢٫٧٣١٫٨٨٦ ٥١٫٨٢٤٫٤٥٢            التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية  بالقيمة العادلة

٢٫٧٣١٫٨٨٦ ٥١٫٥٧١٫٨٩٣              من خالل قائمة الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة

٣٩٫٨٥٢٫٣٢٨ ٩٢٫٢٧٨٫٨١٠      إجمالي الدخل الشامل الموحد - قائمة (د)

إجمالي الدخل الشامل الموحد العائد إلى :

٣٨٫٨٢٣٫٨٠٦ ٩١٫٧٨٤٫٨٣٤   مساهمي البنك

١٫٠٢٨٫٥٢٢ ٤٩٣٫٩٧٦   حقوق غير المسيطرين

٣٩٫٨٥٢٫٣٢٨ ٩٢٫٢٧٨٫٨١٠      اجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة (د)

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٤٦) جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

بنك األردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - األردن

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول



قائمــــــــــة (د)

إجمالــــــــــــيإجمالي حقوقإجمالي حقوقإحتياطـــي القيمةفروقات ترجمةمخاطـــــــــــــررأس المــــــــال

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

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــارللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

        ٤٨٦٫٠٦٤٫٩٧٦         ١٢٫٦٥٧٫٩٤٨        ٤٧٣٫٤٠٧٫٠٢٨       ١٧٦٫٠٣٢٫٣٦٢          (٣٫٩٧٩٫٣٢٤)        (١٣٫٠٠٩٫٦٨٥)           ٥٫٨٤٩٫٧٤٣          ٤٫١٠٢٫٠٢١                ٤٩٫٤٠٦      ١٠٤٫٣٦٢٫٥٠٥       ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الرصيد في بداية السنة 

                 ١٤٧٫٢٤٤                 ٧٣٫٧٣٩                   ٧٣٫٥٠٥               ١١٣٫٩٢٧                           -                (٢٣٫٩٥٤)                           -                          -                 (٨٫٢٣٤)                 (٨٫٢٣٤)                            -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

           ٤٠٫٥٥٩٫٦٧٣               ٤٢٠٫٢٣٧           ٤٠٫١٣٩٫٤٣٦          ٤٠٫١٣٩٫٤٣٦                           -                           -                           -                          -                          -                          -                            -الربح للسنة - قائمة (ب)

(خسائر) متحققة من بيع أدوات مالية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 
               (٢٥٢٫٥٥٩)                           -               (٢٥٢٫٥٥٩)              (٩٠٣٫٣٩٩)               ٦٥٠٫٨٤٠                           -                           -                          -                          -                          -                            -العادلة من خالل الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية 
           ٥١٫٨٢٤٫٤٥٢                           -           ٥١٫٨٢٤٫٤٥٢                           -          ٥١٫٨٢٤٫٤٥٢                           -                           -                          -                          -                          -                            -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة

           ٩٢٫٢٧٨٫٨١٠               ٤٩٣٫٩٧٦           ٩١٫٧٨٤٫٨٣٤          ٣٩٫٣٤٩٫٩٦٤          ٥٢٫٤٧٥٫٢٩٢                (٢٣٫٩٥٤)                           -                          -                 (٨٫٢٣٤)                 (٨٫٢٣٤)                            -إجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)

                            -                           -                             -           (٦٫١٤٣٫٨٨٤)                           -                           -                           -                          -                ٤٥٫١٩١           ٦٫٠٩٨٫٦٩٣                            -المحول إلى اإلحتياطيات

          (٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠)                           -          (٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠)         (٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠)                           -                           -                           -                          -                          -                          -                            -األرباح الوزعة *

        ٥٤٢٫٣٤٣٫٧٨٦         ١٣٫١٥١٫٩٢٤        ٥٢٩٫١٩١٫٨٦٢       ١٧٣٫٢٣٨٫٤٤٢         ٤٨٫٤٩٥٫٩٦٨        (١٣٫٠٣٣٫٦٣٩)           ٥٫٨٤٩٫٧٤٣          ٤٫١٠٢٫٠٢١                ٨٦٫٣٦٣      ١١٠٫٤٥٢٫٩٦٤       ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

         ٤٦٢٫٤٠٧٫٠٤٨            ٧٫٦٤٨٫٥٧١         ٤٥٤٫٧٥٨٫٤٧٧        ١٦٥٫٨١٤٫٧٣٥           (٦٫٠٩٢٫٢١٨)         (١٢٫٨٥٥٫٥٢١)            ٥٫٨٤٩٫٧٤٣           ٢٫٨٠٤٫٣٢٦                ٤٦٫٥٣٧         ٩٩٫١٩٠٫٨٧٥        ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الرصيد في بداية السنة قبل تعديل أثر تطبيق المعيار رقم (٢٩)

             ٧٫٨٠٥٫٦٠٠            ٣٫٩٨٠٫٨٥٥             ٣٫٨٢٤٫٧٤٥            ٣٫٨٢٤٫٧٤٥                           -                           -                           -                          -                          -                          -                            -أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٩)

        ٤٧٠٫٢١٢٫٦٤٨         ١١٫٦٢٩٫٤٢٦        ٤٥٨٫٥٨٣٫٢٢٢       ١٦٩٫٦٣٩٫٤٨٠          (٦٫٠٩٢٫٢١٨)        (١٢٫٨٥٥٫٥٢١)           ٥٫٨٤٩٫٧٤٣          ٢٫٨٠٤٫٣٢٦                ٤٦٫٥٣٧        ٩٩٫١٩٠٫٨٧٥       ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠الرصيد في بداية السنة المعدل بعد تطبيق أثر المعيار رقم (٢٩)
             ١٫٤٣٢٫٢٠١               ٧٣٠٫٠٣٧                 ٧٠٢٫١٦٤               ٩٠٢٫٨٦٦                           -              (١٥٤٫١٦٤)                           -                          -               (٢٣٫٢٦٩)               (٢٣٫٢٦٩)                            -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

           ٣٦٫٣٠٧٫٢٣٣               ٢٩٨٫٤٨٥           ٣٦٫٠٠٨٫٧٤٨          ٣٦٫٠٠٨٫٧٤٨                           -                           -                           -                          -                          -                          -                            -الربح للسنة - قائمة (ب)
أرباح متحققة من بيع أدوات مالية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية                (٦١٨٫٩٩٢)                           -               (٦١٨٫٩٩٢)                           -              (٦١٨٫٩٩٢)                           -                           -                          -                          -                          -                            -العادلة من خالل الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة
             ٢٫٧٣١٫٨٨٦                           -             ٢٫٧٣١٫٨٨٦                           -            ٢٫٧٣١٫٨٨٦                           -                           -                          -                          -                          -                            -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل - بالصافي بعد الضريبة

           ٣٩٫٨٥٢٫٣٢٨            ١٫٠٢٨٫٥٢٢           ٣٨٫٨٢٣٫٨٠٦          ٣٦٫٩١١٫٦١٤            ٢٫١١٢٫٨٩٤              (١٥٤٫١٦٤)                           -                          -               (٢٣٫٢٦٩)               (٢٣٫٢٦٩)                            -إجمالي الدخل الشامل - قائمة (ج)

                            -                           -                             -           (٦٫٥١٨٫٧٣٢)                           -                           -                           -           ١٫٢٩٧٫٦٩٥                ٢٦٫١٣٨           ٥٫١٩٤٫٨٩٩                            -المحول إلى اإلحتياطيات

          (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠)                           -          (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠)         (٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠)                           -                           -                           -                          -                          -                          -                            -األرباح الوزعة *

        ٤٨٦٫٠٦٤٫٩٧٦         ١٢٫٦٥٧٫٩٤٨        ٤٧٣٫٤٠٧٫٠٢٨       ١٧٦٫٠٣٢٫٣٦٢          (٣٫٩٧٩٫٣٢٤)        (١٣٫٠٠٩٫٦٨٥)           ٥٫٨٤٩٫٧٤٣          ٤٫١٠٢٫٠٢١                ٤٩٫٤٠٦      ١٠٤٫٣٦٢٫٥٠٥       ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     الرصيد في نهاية السنة

*    توزيعات األرباح
 -    تم بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٣١  آذار ٢٠٢٢ الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٣٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار أردني على مساهمين البنك أي ما نسبته ١٨% من رأس المال المدفوع بتاريخه .

 -    تم بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ١٩ نيسان ٢٠٢١ الموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار أردني على مساهمين البنك أي ما نسبته ١٢% من رأس المال المدفوع بتاريخه .

**  بموجب تعليمات السلطات الرقابية:

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

 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة ٢٥٫١٦٢٫١٣٥ دينار ال يمكن التصرف به كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ لقاء منافع ضريبية مؤجلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع اال بمقدار ما يتحقق منه فعالً ، إستناداً لتعليمات البنك المركزي األردني .

 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة ٢٢٧٫٥٩٨ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ يحظر التصرف به والناجمة عن أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع . 

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٤٦) جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

 -    يحظر 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 ٨١٣٫٤٣٧ دينار

       االردني رقم ٢٠١٨/١٣ بتاريخ ٦ حزيران ٢٠١٨.

بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - االردن

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

       كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ يحظر 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 ١٠/١/١٣٥٩ بتاريخ ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٨ وتعليمات البنك المركزي



قائمــــــــة (هـ)

٢٠٢١ ٢٠٢٢ ايضاح
دينـــــــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــــار

األنشطة التشغيلية :
٥١٫٨٩٣٫٩٨٩ ٦٠٫٩٣١٫٩٢٨   الربح قبل الضرائب - قائمة (ب)

تعديالت لبنود غير نقدية :
١٢و١٣        ١٠٫٧٤٢٫٤١٢             ١٠٫٥٠٠٫٣٨٧   استهالكات وإطفاءات
٣٦          ٦٫٤٢٥٫٢٧٢             ١٦٫٠٥٨٫١١٩   مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

(٨١٫٠٧٣) (٦٥٫٩١٣) ٣٣   (أرباح)  بيع ممتلكات ومعدات
(٧٧٫٣٨١) (٨٢٫٥٧٧) ٣٢   (أرباح) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة غير متحققة

(٣٫١٣٤٫٢٦٣) (٤٫١٠٦٫١٢٨) ٣١   تأثير تغير في أسعار الصرف
٤٨٣٫٢٨٤ ٩٤٣٫٢١٧ ١٨   مخصصات متنوعة

(٢٦٩٫٨٥٦) (١٦٠٫٩٥٧) ١٤   (المسترد من ) مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك
  فروقات عمالت أجنبية             (٤٠١٫٩٤٠)                 (٣٤٤٫٢١٢)

٧٥٫٠٢٨٫٩٩٤ ٧٤٫٢٢٥٫٣١٤      الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

التغير في الموجودات والمطلوبات :
(٢٫٧٧٩٫٩٢٠) (٢٣٫٦٣٨٫٥٢٢)   (الزيادة) في أرصدة مقيدة السحب

٢٨٢٫٠٠٠ ٨٨٫٣٤٢٫٠٠٠   النقص في االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)
(٣٦٫٣٦٧٫٣٣٨) (٣١٫٥٦٠٫٣٢٢)   (الزيادة) في تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

(٧٫٩٩٦٫١٨٣) ٢٫٣٩٣٫٨٩٩   النقص (الزيادة) في الموجودات األخرى
  (النقص ) الزيادة في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)       (٢٥٫٩٨٤٫٨٦٧)                  ٢٨٢٫٠٠٠

  الزيادة (النقص) في ودائع العمالء      ١٠٨٫٢٦٥٫١٥١              (١٫١٥٦٫٩٣٦)
(٧٫١٦٠٫٢٣٣) (٣٫٠٣٥٫٩٩٠)   (النقص) في تأمينات نقدية

(١٢٫٤٩٨٫٥٣٥) (١٦٫٢٦٢٫٢٧١)   (النقص) في أموال مقترضة 
٧٣٩٫٩٣٠ ٧١١٫٥٩٤   الزيادة في مطلوبات أخرى

   صافي التغير في الموجودات والمطلوبات       ٩٩٫٢٣٠٫٦٧٢          (٦٦٫٦٥٥٫٢١٥)
      صافي التدفقات النقدية من (االستخدامات النقدية) األنشطة التشغيلية قبل الضرائب  

٨٫٣٧٣٫٧٧٩ ١٧٣٫٤٥٥٫٩٨٦         ومخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع
(٥٢١٫١٨٠) (١٫٨٦٢٫٦٣٢) ١٨   مخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع

(١٨٫١٦١٫٤٢٨) (١٩٫٤١٣٫٧١٢) ١٩/ج   الضرائب المدفوعة
     صافي التدفقات النقدية من (اإلستخدامات النقدية في) األنشطة التشغيلية     ١٥٢٫١٧٩٫٦٤٢          (١٠٫٣٠٨٫٨٢٩)

األنشطة االستثمارية :
(٨٣٫٠٣١٫٦٨٩) (٨٥٫٩٠٣٫٠٠٦)   (شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٤٧٫٨٧٩٫٣٢٩ ٢٣٣٫١٧٧٫٥٩٩   استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
  (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل               (٩٤١٫٦١٠)                 (٢٧٠٫٦٢٦)

  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل               ٩٤١٫٢٢٣             ٢٤٫٩٣٧٫٧٧١
(٢٣٢٫٨٠٦) (١٢٣٫٩١١)   التغير في المشتقات مالية

(٤٫٣٥٧٫١٧١) (٢٫٣٦٠٫٦٤٣)   (شراء) ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات 
١٩٤٫٧٤٤ ١٢٦٫٤٥٣   المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(٢٫٦٢٣٫٦٦٤) (٩٠٨٫٧٦٥) ١٣   (شراء) موجودات غير ملموسة 
     صافي التدفقات النقدية من (اإلستخدامات النقدية في) األنشطة االستثمارية     ١٤٤٫٠٠٧٫٣٤٠          (١٧٫٥٠٤٫١١٢)

األنشطة التمويلية :
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية              ١٤٧٫٢٤٤               ١٫٤٣٢٫٢٠١

(٢٤٫٤٧٩٫١٤٣) (٣٥٫٨٦٦٫٣٦٤)   أرباح موزعة على المساهمين 
(٢٣٫٠٤٦٫٩٤٢) (٣٥٫٧١٩٫١٢٠)      صافي (اإلستخدامات النقدية في) األنشطة التمويلية

٣٫١٣٤٫٢٦٣ ٤٫١٠٦٫١٢٨ ٣١   تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
(٤٧٫٧٢٥٫٦٢٠) ٢٦٤٫٥٧٣٫٩٩٠      صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكمه
٤١٢٫٩١٨٫١٩٦ ٣٦٥٫١٩٢٫٥٧٦ ٣٨   النقد وما في حكمه في بداية السنة

٣٦٥٫١٩٢٫٥٧٦ ٦٢٩٫٧٦٦٫٥٦٦ ٣٨      النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (٤٦) جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.

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 

 
 

 معلومات عامة - ١
المملكة االردنية الهاشـــمية  –إن البنك شـــركة مســـاهمة عامة اردنية مركزها الرئيســـي في عمان   -

طبقاً الحكام قانون الشـــركات    ١٩٦٠آذار   ٣) بتاريخ  ١٩٨٣تحت رقم (  ١٩٦٠تأســـس خالل عام  
ــنة    ٣٣رقم  ــمال مقداره   ١٩٦٢لسـ ــهم بقيمة    ٧٠ألف دينار أردني موزع على    ٣٥٠برأسـ ألف سـ

مرات كان آخرها اســـمية مقدارها خمســـة دنانير للســـهم الواحد، وقد تم زيادة رأس مال البنك عدة  
ــان   ٩بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ   ، حيث تقرر رفع رأس  ٢٠١٦نيسـ

 ١٣٫٧٠٢٫٨٥٨مليون دينار وذلك عن طريق رـسملة    ٢٠٠مليون دينار إلى   ١/١٥٥مال البنك من  
ة   ــمـل اري ورســ اطي اإلختـي ار من اإلحتـي دورة ، و  ٣١٫١٩٧٫١٤٢ديـن اح الـم ار من األرـب د تم  ديـن ـق

 .٢٠١٦نيسان  ١٩إستكمال كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال بتاريخ 
        

ــاـطه من خالل مركزه وفروعه    - ــرفـية والـمالـية المتعلـقة بنشــ يقوم البـنك بتـقديم جميع األعـمال المصــ
ــطين وعددها (٨٣(  وعددها داخل المملكة نك في مملكة وفرع الب ) فرع١٨) فرعاً وفروعه في فلس

وشــركة    اســوري -والشــركات التابعة له في ســورية واألردن (بنك األردن  وفرعاً بالعراق    البحرين
 تفوق لإلستثمارات المالية وشركة األردن للتأجير التمويلي).

 
  ٣٠) بتاريخ  ٦٤٥مجلس إدارة البنك في جلسته رقم ( قبل تم إقــــرار القوائــــم الماليــــة الموحدة من  -

 وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين والبنك المركزي األردني. ٢٠٢٣كانون الثاني 
 
 أهم السياسات المحاسبية :   - ٢

 أسس إعداد القوائم المالية الموحدة 
ــبة الدولية      ــادرة عن مجلس معايير المحاسـ تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك وفقاً للمعايير الصـ

ــيرات التـقارير الـمالـية اـلدولـية المنبثـقة عن مجلس مـعايير  ــادرة عن لجـنة تفســ ــيرات الصــ والتفســ
 تم إعتمادها من البنك المركزي األردني. كماالمحاسبة الدولية 

 
من قبل   اعتمادهية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم الفروقات األساس إن

 يلي:   ما في تتمثلالبنك المركزي األردني  
 

  رقم   األردني  المركزي   البنك  لتعليمات   وفقا  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مخصصات   تكوين  يتم  -
ووفقاً لتعليمات   ٢٠١٨حزيران    ٦)" تاريخ  ٩(  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار) "تطبيق  ٢٠١٨/ ١٣(

 : يلي  فيما  تتمثل  الجوهرية  الفروقات   أن  ،   أشد   البنك أيهماالتي يعمل فيها    البلدانالسلطات الرقابية في  
 
 معالجة    بحيث بكفالتها    أواألردنية    الحكومة  عن  الصادرة  الدين  أدوات   تستثنى  التعرضات تتم 

 االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية.  
 

  نتائج    اإلئتمانية  التعرضات مقابل    اإلئتمانيةالخسائر    إحتساب   عند يتم مقارنة    وفقا   اإلحتساب فإنه 
األردني    مع)  ٩(  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار المركزي  البنك  (تعليمات  ) ٢٠٠٩/ ٤٧رقم 
 .ويتم إعتماد النتائج األشد  حدا على مرحلة لكل  ٢٠٠٩ون األول كان ١٠تاريخ 
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يتم تعديل مخيص الخسائر االئتماكية المتوقعة لألخذ بعين االرتبار الترتيبات الخاصة مع البنك   •
 المركزي )ان وجدت(. 

 
ً  للعمعء  الممنوحة  العاملة  غير االئتماكية  التسهيعت   رلى  والعموالت   الفوائد   تعليق  يتم -   لتعليمات   وفقا

 . أيهما أشد   البلدان التي يعمل فيها البنك  في  الرقابية   السلنات   لتعليمات   ووفقا  ارردكي  المركزي  البنك
 
ضمن  - الموحد  المالي  المركز  قائمة  في  لديون  وفاءا  للبنك  ملكيتها  آلت  التي  الموجودات  تظهر 

أو القيمة العادلة أيهما أقلز ويعاد تقييمها في  موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك  
تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل إفراديز ويتم قيد أية تدكي في قيمتها كخسارة في قائمة اررباا  
أو الخسائر  والدخل الشامل الموحد وال يتم تس يل الزيادة كإيراد حيث يتم أخذ الزيادة العحقة في 

الخسا أو  اررباا  تم  قائمة  الذي  التدكي  قيمة  يت اوز  الذي ال  الحد  إلى  الموحد  الشامل  ئر  والدخل 
  . تشرين ارول   10بتاريخ    10/ 3/ 16234موجب تعميم البنك المركزي رقم  بهذا وتس يلف سابقاً 

لقاء ديون شرينة اإلبقاء رلى    أوقف احتساب المخيص التدري ي لقاء العقارات المستملكة   2022
المرصودة إزاء العقارات المستملكة المخالفة رحكا  قاكون البنوك ورلى ان يتم فقط  المخييات  

 . العقارات المخالفة التي يتم التخلص منها تحرير المخيص المرصود مقابل أي من
 
  الخارجية   االستثمارات   بعض   مقابل  الموحدة  المالية  البياكات   في  إضافية  مخييات   احتساب   يتم -

 . ضمن الخسائر االئتماكية المتوقعة الم اورة الدول بعض  في للبنك
 

ان صافي محيلة الفروقات بين متنلبات البنك المركزي ارردكي والمعايير الدولية للتقارير المالية   -
 تتمثل في قيا  البنك برصد مخييات إضافية ليتماشى مع هذ  المتنلبات. 

 
تم إرداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ز باستثناء الموجودات المالية والمنلوبات  -

المالية بالقيمة العادلة من خعل الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خعل الدخل  
ة بتاريخ القوائم المالية الموحدة. كما تظهر  الشامل اآلخر والمشتقات المالية التي تظهر بالقيمة العادل

 بالقيمة العادلة الموجودات والمنلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.  
 
 إن الدينار ارردكي هو رملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك. -
 
ئم المالية الموحدة للم مورة حسب التعليمات اليادرة والنماذج تم ررض االفياحات حول القوا -

 . المنلوبة من قبل البنك المركزي ارردكي
 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في ارداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي   -

بإستثناء أثر    2021كاكون ارول    31في  تم إتبارها في ارداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية  
تنبيق معايير التقارير المالية الدولية ال ديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية  

أ(. باإلضافة إلى    -3والواردة في اإليضاا )   2022التي بدأت في أو بعد ارول من كاكون الثاكي  
الخسائر اإلئتماكية المتوقعة والموضحة في االيضاحات    التحسينات التي تمت رلى كماذا إحتساب 

 حول القوائم المالية الموحدة.
 
 أسس توحيد القوائم المالية 
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة لف والخاضعة لسينرتف وتتحقق   -

السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك السينرة رندما يكون للبنك القدرة رلى الحكم في  
للحيول رلى منافع من أكشنتها ز ويتم استبعاد المعامعت واررصدة وااليرادات والميروفات  

 فيما بين البنك والشركات التابعة .
تهـا ز تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة لها والخاضعة لسينر -

وتتحقق السينرة رندما يكون للشركة السينرة رلى الشركة المستثمر فيها وتكون الشركة معرضة  
لعوائد متغيرة أو تمتلك حقوق لقاء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويتمكن البنك من استخدا  

 سلنتف رلى الشركة المستثمر فيها بما يؤثر رلى رائداتها . 
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م مدى سينرتف رلى الشركة المستثمر فيها اذا كاكت الوقائع والظروف تشير الى وجود  يعيد البنك تقيي  -
 تغييرات رلى رناصر السينرة المذكورة أرع  .

 
رندما تكون حقوق التيويت لدى البنك اقل من حقوق ارغلبية في الشركة المستثمر  فيها ز ويتمتع   -

يمتلك حقوق تيويت كافية تمنحها القدرة العملية   البنك بالسلنة رلى الشركة المستثمر فيها رندما
رلى توجيف اركشنة ذات اليلة بالشركة المستثمر فيها من جاكب واحد. ينظر البنك في جميع الوقائع  
والظروف ذات الععقة رند قيامها بتقييم ما إذا كاكت حقوق التيويت التي يملكها كافية لكي تمنحف  

 يها ا  ال ز ويشمل ذلك :السلنة رلى الشركة المستثمر ف
 

ح م ما يملكف البنك من حقوق تيويت مقابل ح م ما يملكف حملة حقوق التيويت اآلخرين وتوزيعها   •
 فيما بينهم .

 حقوق التيويت المحتملة المملوكة للبنك .  •
 الحقوق الناشئة من جراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى .  •
الشركة قادرة او غير قادرة في الوقت الحالي رلى توجيف  أي وقائع او ظروف أخرى تشير الى ان   •

اركشنة ذات اليلة حين يقتضي ارمر اتخاذ القرار . بما في ذلك أكماط التيويت في اجتمارات  
 المساهمين السابقة.

 
بية  يتم إرداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفال الفترة المالية للبنك بإستخدا  كفال السياسات المحاس -

المتبعة في البنكز إذا كاكت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف رن تلك المتبعة في البنك  
فيتم إجراء التعديعت العزمة وال وهرية رلى القوائم المالية للشركات التابعة لتتنابق مع السياسات 

 المحاسبية المتبعة في البنك. 
 
طر رمل الشركات التابعة والتي تتبع المعايير الدولية للتقارير  تم إظهار الفروقات بين السياسات وأ -

 . المالية دون اخذ بعين االرتبار تعديل البنك المركزي االردكي وتم تتبعها في القوائم المالية الموحدة
 

 الشركات التابعة التالية: 2022كانون األول  31يمتلك البنك كما في  
 

 تاريخ التملك 

مكان 

 عملها 

طبيعة عمل 

 الشركة

نسبة ملكية  

 اسم الشركة  راس المال المدفوع  البنك 

   ٪   

 شركة تفوق لعستثمارات المالية مليون دينار أردكي  3.5 100 وساطة مالية رمان 2006آذار  23

   اسوري -بنك االردن  مليون ليرة سورية 3000 49 أرمال ميرفية  سورية 2008آيار  17

 شركة ارردن للتأجير التمويلي مليون دينار أردكي 20 100 تأجير تمويلي  رمان 2011تشرين ارول  24
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  : كما يلي 2021و 2022إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة لألروا  
 

 

 

يتم توحيد كتائج رمليات الشركات التابعة في قائمة الربح والخسارة الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ  

الذي ي ري فيف فعلياً اكتقال سينرة البنك رلى الشركات التابعةز ويتم توحيد كتائج رمليات الشركات التابعة 

التي تم التخلص منها في قائمة الربح والخسارة الموحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد 

 البنك فيف السينرة رلى الشركات التابعة. 

 

 وتتحقق السينرة رندما يكون للبنك: 

 

 القدرة رلى السيـنرة رلى المنشأة المستثَمر بها .  •

الحق في العوائد المتغيرةز النات ة من ارتباطاتها مع المنشآة المستثَمر  تتعرض للعوائد المتغيرةز أو لها   •

 بها .

 لها القدرة رلى استعمال سلنتها للتأثير رلى روائد المنشأة المستثَمر بها.  •

 

الحقائق    أشارت  إن  ال  أ   بها  المستثمر  الشركات  رلى  يسينر  كان  إذا  ما  بشأن  تقدير   البنك  ويعيد 

 يرات رلى واحد أو أكثر من كقاط تحقق السينرة المشار إليها أرع .والظروف أن ثمة تغ 

 

وفي حال اكخفضت حقوق تيويت البنك رن أغلبية حقوق التيويت في أي من الشركات المستثمر بهاز   

فيكون لف القدرة رى السينرة رندما تكفي حقوق التيويت لمنح البنك القدرة رلى توجيف أكشنة الشركة  

ليلة من جاكب واحد. ويأخذ البنك في االرتبار جميع الحقائق والظروف رند تقدير ما إذا كان  التابعة ذات ا

للبنك حقوق تيويت في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحف القدرة رلى السينرة من ردمها. ومن بين تلك  

 الحقائق والظروف: 

 

 التيويت ارخرى.ح م حقوق تيويت التي يملكها البنك بالنسبة لح م وتوزيع حقوق  •

 حقوق التيويت المحتملة التي يحوز رليها البنك وأي حائزي حقوق تيويت أخرين أو أطراف أخرى.  •

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية ارخرى .  •

لتوجيف  • يترتب رليف ز مسؤولية حالية  أو ال  للبنك ز  يترتب  أكف  إلى  أية حقائق وظروف إضافية تشير 

اليلة وقت اتخاذ القرارات المنلوبةز بما في ذلك كيفية التيويت في اجتمارات الهيئات    اركشنة ذات 

 العامة السابقة. 

 2022للعــــــــــــــــــام  2022 كانـــــــــــــون األول 31 

ــ م الشركــــــــــــاس  المصاريف إجمالي  اإليرادات إجمالي  المطلوبات إجمالي  الموجوداتإجمالي  ة ـــــــــ

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  

 229.070 361.568 417.588 6.269.613 شركة تفوق لعستثمارات المالية

 2.382.314 3.206.308 64.163.007 82.145.495 ا سوري -بنك االردن 

 656.781 1.723.006 4.638.775 31.689.644 شركة ارردن للتأجير التمويلي

 2021للعــــــــــــــــــام  2021 كانـــــــــــــون األول 31 

ــ م الشركــــــــــــاس  المصاريف إجمالي  اإليرادات إجمالي  المطلوبات إجمالي  الموجوداتإجمالي  ة ـــــــــ

 دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  دينـــــــــــار  

 228,000 300,505 1,366,254 7,085,780 شركة تفوق لعستثمارات المالية

 1,586,327 2,171,596 52,123,757 69,137,668 ا سوري -بنك االردن 

 542,714 1,635,761 4,351,323 30,335,963 التمويليشركة ارردن للتأجير 
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 رندما يفقد البنك السينرة رلى أي من الشركات التابعةز يقو  البنك بــ: 

 
 إلغاء االرتراف بموجودات الشركة التابعة )بما فيها الشهرة( ومنلوباتها؛ •
 القيمة الدفترية ري حية غير مسينر رليها؛ إلغاء االرتراف ب  •
 إلغاء االرتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية؛ •
 إلغاء االرتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛  •
 إلغاء االرتراف بالقيمة العادلة ري استثمار محتفظ بف؛  •
 الربح والخسارة؛إلغاء االرتراف بأي فائض أو ر ز في قائمة  •
إرادة تينيف بحقوق ملكية البنك المقيدة سابقًا في الدخل الشامل ارخر إلى قائمة الربح والخسارة أو  •

 اررباا المدورة كما هو معئم.
 

يتم إرداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفال الفترة المالية للبنك بإستخدا  كفال السياسات المحاسبية المتبعة  
لبنكز وإذا كاكت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف رن تلك المتبعة في البنك فيتم إجراء في ا

 التعديعت العزمة رلى القوائم المالية للشركات التابعة لتتنابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك . 
 

 البنك في حقوق الملكية في الشركة التابعة. تمثل حقوق غير المسينرين ذلك ال زء غير المملوك من قبل 
 

 معلومات القطاعات 
او خدمات   منت ات  تقديم  في  معا  تشترك  التي  والعمليات  الموجودات  من  يمثل م مورة  االرمال  قناع 

للتقارير  خاضعة لمخاطر وروائد تختلف رن تلك المتعلقة بقنارات ارمال اخرى   والتي يتم قياسها وفقاً 
 . لها من قبل المدير التنفيذي وصاكع القرار الرئيسي لدى البنك التي يتم استعما

 
القناع ال غرافي يرتبط في تقديم منت ات او خدمات في بيئة اقتيادية محددة خاضعة لمخاطر وروائد 

 .  تختلف رن تلك المتعلقة بقنارات تعمل في بيئات اقتيادية اخرى
 

 صافي ايرادات الفوائد 
يتم إثبات إيرادات وميروفات الفوائد ل ميع اردوات المالية باستثناء تلك المينفة كمحتفظ بها للمتاجرة   

فوائد "كـ  "  صافي إيرادات الفوائد " في    الربح أو الخسارةأو تلك المقاسة أو المحددة بالقيمة العادلة من خعل  
كما تُدرج الفوائد .  باستخدا  طريقة الفائدة الفعالة  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة"  فوائد مدينة "و"  دائنة

ضمن حركة القيمة  الربح أو الخسارة الموحدة  رلى اردوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خعل قائمة  
   .العادلة خعل الفترة 

 
داة المالية خعل العمر هو السعر الذي يتم خيم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأل معدل الفائدة الفعال 

أو  المالي  لألصل  الدفترية  القيمة  إلى صافي  ز  أقير  لفترة  ز  اإلقتضاء  رند  ز  أو  المالية  لألداة  المتوقع 
 .كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراراة جميع الشروط التعاقدية لألداة.  المنلوبات المالية

 
د من خعل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال رلى القيمة الدفترية  ميروفات الفوائ  /تُحتسب إيرادات الفوائد   

أي رلى أسان التكلفة المنفأة لألصل المالي قبل التسوية  )اإلجمالية للموجودات المالية غير المتدكية إئتماكياً  
ت وبخيوص الموجودا.  أو إلى التكلفة المنفأة للمنلوبات المالية(  ري مخيص خسارة ائتماكية متوقعة

المالية المتدكية إئتماكياً ز تُحتسب إيرادات الفوائد من خعل تنبيق معدل الفائدة الفعال رلى التكلفة المنفأة  
إئتماكياً   المتدكية  المالية  اإلئتمان  )للموجودات  منف مخيص خسائر  الدفترية منروحاً  القيمة  إجمالي  أي 

تم ارستحواذ رليها وهي متدكية إئتماكياً ز فإن أما بخيوص الموجودات المالية التي كشأت أو  (.  المتوقعة
معدل الفائدة الفعال يعكال الخسائر اإلئتماكية المتوقعة في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استعمها  

 .من ارصل المالي
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قائمة   الفوائد في  إيرادات وميروفات  الموحدةتتضمن  الخسارة  أو  الفعال من   الربح  ال زء  أيًضا  للبنك 

.  تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المينفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة

ادات الفوائد ز يُدرج أيضاً  وبخيوص تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة حول مياريف وإير

ال زء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المحددة ز وتدرج كذلك تغيرات القيمة العادلة للمخاطر  

 .المحددة للبند المتحوط لف في إيرادات وميروفات الفوائد 

 

 صافي إيرادات العموالت 

يت زأ من معدل   ال  الرسو  التي تشكل جزءً يتضمن صافي إيرادات وميروفات العموالت رسوًما غير  

للبنك    ةالموحد   الربح أو الخسارةكما تتضمن العموالت المدرجة في هذا ال زء من قائمة  .  الفائدة الفعال  

العموالت المفروضة رلى خدمة القرض ز ورموالت رد  االستخدا  المتعلقة بالتزامات القروض رندما  

 . إلى ترتيب محدد لإلقراض ورموالت التمويل المشترك للقروض  يكون من غير المحتمل أن يؤدي ذلك

 

 . تُحتسب مياريف رموالت فيما يتعلق بالخدمات رند استع  الخدمات 

 

العقود مع العمعء التي ينتج رنها ارتراف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا صلف بالمعيار الدولي للتقارير  

بال زء الذي يخص المعيار الدولي  ز في هذ     (15) أو  (  9) المالية رقم   بالعموالت  يتم االرتراف  الحالة 

 (. 15) وال زء المتبقي يتم االرتراف بف حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (  9)للتقارير المالية رقم  

 

 صافي إيرادات المتاجرة 

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

للمتاجرة بها  المحتفظ  المالية  الكاملة رصول  .  والمنلوبات  العادلة  القيمة  حركة  البنك ررض  اختار  لقد 

 .ومنلوبات المتاجرة في دخل المتاجرة ز بما في ذلك أي إيرادات وميروفات وأرباا أسهم ذات صلة

 

 الربح أو الخسارةصافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

جميع المكاسب   الربح أو الخسارةيشمل صافي الدخل من اردوات المالية ارخرى بالقيمة العادلة من خعل  

 والخسائر النات ة رن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمنلوبات المالية بالقيمة العادلة من

  بالقيمة كة  لحرررض ا بنكلر اختاا. لقد  باستثناء الموجودات المحتفظ بها للمتاجرةالربح أو الخسارة    خعل

بما في في هذا السنر ز    الربح أو الخسارةل  لة من خعد لعاايمة  بالق ت  لمنلوبادات والة بالكامل للموجود لعاا

 ليلة.ذات ارسهم ا ابا ت وأرفاولميروائد الفوادات ايرإلك ذ 

 

تُعرض حركة القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للتحوط اإلقتيادي حيثما ال تَُنبَق محاسبة التحوط في 

ك ز وفيما يتعلق  لذ مع  و ".  الربح أو الخسارة دلة من خعل  صافي الدخل من أدوات مالية أخرى بالقيمة العا"

ن في كف وط  لتحأداة ارلى  ر  لخسائب والمكاسز تُعرض الفعالة  والمخصصة  الة  د لعاابالقيمة  وط  لتحبععقات ا

وبخيوص التدفقات النقدية المعيّنة والفعالة  .  د متحوط لف  كبك  الموحدة  قائمة الربح أو الخسارةفي    البند   طرس

ورعقات محاسبة التحوط بشأن صافي اإلستثمار ز تدرج أرباا وخسائر أداة التحّوط ز بما في ذلك أي رد  

قائمة الربح أو  ز كبند متحوط لف يؤثر رلى    الموحدة  قائمة الربح أو الخسارةفعّالية تحّوطية مدرجة في  

  .الموحدة الخسارة

 

 األرباح توزيعات د إيرا

ز وهو التاريخ السابق ررباا ارسهم    تتحقق إيرادات توزيعات اررباا رند إثبات حق استع  المدفورات 

 .المدرجة ز ورادةً التاريخ الذي يوافق فيف المساهمون رلى توزيعات أرباا ارسهم غير المدرجة
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ز  مرلى تينيف وقيان االستثمار في ارسه  ةالموحد  الربح أو الخسارةيعتمد توزيع أرباا ارسهم في قائمة 
 : أي

 
بخيوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة ز تدرج إيرادات توزيعات اررباا في قائمة   •

بند ارباا    الموحدة  الربح أو الخسارة المالية بالقيمة العادلة من  (  خسائر)ضمن  خعل  الموجودات 
 أما ؛  الربح أو الخسارة

لدخل الشامل اآلخر ز تُدرج أرباا  بخيوص أدوات حقوق الملكية المينفة بالقيمة العادلة من خعل ا •
من موجودات مالية بالقيمة   كقديةضمن بند توزيعات    الموحدة  الربح أو الخسارةارسهم في قائمة  

 العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر ؛ و
وغير   بخيوص أدوات حقوق الملكية غير الُمينّفة بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر •

غراض المتاجرة ز تُدرج إيرادات توزيعات اررباا كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة  المحتفظ ر 
 .الربح أو الخسارةالعادلة من خعل 

 
 األدوات الماليـة

 :االعتـراف المبدئـي والقياس
للبنك رندما ييبح البنك طرفًا    الموحدة  يُعترف بالموجودات والمنلوبات المالية في قائمة المركز المالي

 .  في ارحكا  التعاقدية لألداة ويتم االرتراف بالقروض والسلف للعمعء حال قيدها الى حساب العمعء
 

تُقان الموجودات والمنلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العـادلة ز وتضاف تكاليف المعامعت التـي تعود مباشرة 
إلى االستحـواذ أو إصـدار موجودات ومنلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المنلوبات  

لمبدئـي ز كما تُثبت تكاليف المعاملة المتعلقة الماليـة ز أو خيمها منها ز حسب الضرورة ز رند االرتـراف ا
مباشرة في   الربح أو الخسارةمباشرة باقتناء موجودات مالية أو منلوبات مالية بالقيمة العادلة من خعل  

 .قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 

ج هذا الفرق رلى  إذا كان سعر المعاملة يختلف رن القيمة العادلة رند اإلرتراف ارولي ز فإن البنك يعال
 :  النحو التالي

 
إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق كشط لموجودات أو منلوبات متماثلة أو بناًء رلى   •

أسلوب تقييم يستخد  فقط مدخعت يمكن معحظتها في السوق ز فإكف يُعترف بالفرق في الربح أو  
 ؛ ( و  ارولأي ربح أو خسارة الي )الخسارة رند اإلرتراف ارولي 

•  
أي أكف سيتم تأجيل ربح  )في جميع الحاالت ارخرى ز تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة  •

 (. تضمينها في القيمة الدفترية ارولية لألصل أو اإللتزا   /أو خسارة اليو  ارول من خعل تضمينف 
 

رلى أسان    قائمة الربح أو الخسارة الموحدةإلى  بعد اإلرتراف ارولي ز سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة  
يأخذ  المشاركون في السوق ( بما في ذلك الوقت )مننقيز فقط إلى الحد الذي ينشأ فيف رن تغيير في رامل  

 .بعين االرتبار رند تسعير ارصل أو اإللتزا   او رند الغاء االرتراف من تلك االدا  
 

 الموجودات المالية
 المبدئياإلعتراف 

يتم اإلرتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة رندما يكون شـراء أو بيع أصـل مالي بموجب رقد 
ز ويتم قياسـف مبدئياً   تتنلب شـروطف تسـليم ارصـل المالي ضـمن اطار زمني محدد من قبل السـوق المعني

من  جودات المالية الميــنفة بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة باإلضــافة إلى تكاليف المعاملة باســتثناء تلك المو
ــارة ــتحواذ الموجودات المالية  . خعل الربح أو الخس ــرة بإس يتم االرتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباش

 .الموحدةالربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة المينفة بالقيمة العادلة من خعل 
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 الالحقالقياس  

يتنلب قيان جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضــمن كناق المعيار الدولي للتقارير المالية  

ــأة إلدارة الموجودات  ( 9)رقم   ــان كموذج أرـمال المنشــ الحـقاً ـبالتكلـفة المنـفأة أو القيـمة الـعادـلة رلى أســ

 .لية المالية وخيائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات الما

 

 : ورلى وجف التحديد 

التعاقديةز   • النقدية  التدفقات  إلى تحييل  يهدف  الذي  اررمال  كموذج  بها في  المحتفظ  التمويل  ادوات 

المبلغ ارصلي   والفائدة رلى  الدين  فقط مدفورات أصل  تكون  تعاقدية  كقدية  تدفقات  لها  يكون  والتي 

 القائمز ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المنفأة ؛

أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن كموذج اررمال الذي يهدف إلى كعً من تحييل التدفقات النقدية  •

التعاقدية وبيع أدوات الدين ز والتي يكون لها تدفقات كقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفورات أصل الدين 

 ن خعل الدخل الشامل اآلخر؛والفائدة رلى المبلغ ارصلي القائم ز ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة م

مثل أدوات الدين المدارة رلى أسان القيمة العادلة ز أو المحتفظ )يتم قيان جميع أدوات التمويل ارخرى   •

 .الربح أو الخسارةواإلستثمارات في حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خعل ( بها للبيع

 

ــل الـمالي تـحدـي  /ومع ذـلك ز يمكن للبـنك أن يقو  ـباختـيار د غير الـقاـبل لإللـغاء بـعد االرتراف ارولي ـبارصــ

 :كما يلي رلى أسان كل أصل رلى حدى 

 

إدراج التغييرات العحقة في القيمة العادلة لعستثمار   لعلغاءيمكن للبنك القيا  باالختيار بشكل غير قابل   •

عترف بف من قبل المشتري ضمن  في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للتداول أو االستبدال المحتمل الم

ز في الدخل الشامل اآلخر؛  (  3)إكدماج اررمال التي يننبق رليها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 و 

يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لعلغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المنفأة أو القيمة   •

إذا كان ذلك    خعل الربح أو الخسارةخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة  العادلة من خعل الدخل الشامل اآل

 (.المشار إليها بخيار القيمة العادلة)يقو  بإلغاء أو يخفض بشكل كبير رد  التنابق في المحاسبة 

 

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

التعاقدية وكموذج أرمال   النقدية  التدفقات  المالي وفق خيائص  بتقييم تينيف وقيان ارصل  البنك  يقو  

 .البنك إلدارة ارصل 

 

بالنسبة لألصل الذي يتم تينيفف وقياسف بالتكلفة المنفأة أو بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخرز 

تدفقات النقدية التي هي فقط مدفورات أصل الدين والفائدة رلى  فإن شروطف التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى ال 

 .المبلغ ارصلي القائم 

 

ز فإن ارصل هو القيمة    (SPPI)لغايات اختبار مدفورات أصل الدين والفائدة رلى المبلغ ارصلي القائم  

رمر ارصل المالي قد يتغير هذا المبلغ ارساسي رلى مدى  .  العادلة لألصل المالي رند االرتراف ارولي  

للنقود ز ( .  رلى سبيل المثال ؛ إذا كان هناك تسديد رصل الدين ) للقيمة الزمنية  الفائدة من البدل  تتكون 

ولمخاطر االئتمان المرتبنة بالمبلغ ارصلي القائم خعل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض 

يتم إجراء تقييم لمدفورات أصل الدين والفائدة رلى المبلغ .  ارساسية ارخرى ز باإلضافة إلى هامش الربح  

 .ارصلي القائم بالعملة المقو  بها ارصل المالي 
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إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفورات أصل الدين والفائدة رلى المبلغ ارصلي القائم والتي تتوافق  

التقلبات في .  ارساسي  مع ترتيب التمويل   التعاقدية التي تننوي رلى التعرض للمخاطر أو  إن الشروط 

التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبنة بترتيب التمويل ارساسي ز مثل التعرض للتغيرات في أسعار ارسهم 

كما .  الدين والفائدةأو أسعار السلع ز ال تؤدي إلى تدفقات كقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفورات أصل  

ساسي بغض النظر  التمويل اريمكن أن يكون ارصل المالي الممنوا أو المستحوذ رليف ربارة رن ترتيب  

 .رما إذا كان قرًضا في شكلف القاكوكي

 

 تقييم نموذج االعمال

يحدد البنك كماذج .  يعتبر تقييم كماذج اررمال إلدارة الموجودات المالية أمًرا أساسيًا لتينيف ارصل المالي

وال    .اررمال رلى مستوى يعكال كيفية إدارة م مورات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أرمال معين  

يعتمد كموذج اررمال الخاص بالبنك رلى كوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية ز وبالتالي يتم تقييم كموذج 

 .ة رلى حدى اررمال رند مستوى جماري وليال رلى أسان كل أدا

 

يتبنى البنك أكثر من كموذج أرمال واحد إلدارة أدواتف المالية التي تعكال كيفية إدارة البنك لموجوداتف المالية  

تحدد كماذج أرمال البنك ما إذا كاكت التدفقات النقدية سوف تنتج رن تحييل  .  من أجل توليد التدفقات النقدية  

 .موجودات المالية أو كليهماالتدفقات النقدية التعاقدية أو بيع ال

 

ومع ذلكز ال .  ياخذ البنك في االرتبار جميع المعلومات ذات الععقة المتاحة رند إجراء تقييم كموذج العمل

ز مثل ما يسمى   يتم إجراء هذا التقييم رلى أسان السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول

البنك في االرتبار جميع اردلة ذات الععقة  ".  الة اإلجهاد ح"أو  "  الحالة ارسوأ"بسيناريوهات   كما يأخذ 

 :  المتاحة مثل

 

السياسات وارهداف المعلنة للمحفظة وتنبيق تلك السياسات ما إذا كاكت إستراتي ية اإلدارة تركز رلى  •

المالية    الحيول رلى اإليرادات التعاقدية ز والحفاظ رلى معدل ربح محددز ومنابقة فترة الموجودات 

بيع   خعل  من  النقدية  التدفقات  تحقيق  أو  الموجودات  تلك  تمول  التي  المالية  المنلوبات  فترة  مع 

 .الموجودات 

 

كيفية تقييم أداء كموذج اررمال وارصول المالية المحتفظ بها في كموذج اررمال هذا وإبعغ موظفي   •

 اإلدارة الرئيسيين بذلك ؛ و

 

ز ورلى (والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج) المخاطر التي تؤثر رلى أداء كموذج اررمال   •

 وجف الخيوص النريقة التي تدار بها تلك المخاطر ؛ 

 

رلى سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول )كيفية تعويض مديري اررمال   •

 .(ات النقدية التعاقدية المحيلة المدارة أو رلى التدفق

 

رند اإلرتراف المبدئي بارصل المالي ز يقو  البنك بتحديد ما إذا كاكت الموجودات المالية المعترف بها 

يقو  البنك بإرادة  .  مؤخًرا هي جزء من كموذج أرمال قائم أو فيما إذا كاكت تعكال بداية كموذج أرمال جديد  

 .رة تقرير لتحديد فيما إذا كاكت كماذج اررمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة تقييم كماذج أرمالف في كل فت 
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رندما يتم إلغاء اإلرتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخرز يتم إرادة 
الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق الملكية إلى    / تينيف الربح  

ستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسف بالقيمة في المقابل ز بالنسبة لع.  الموحدة  الربح أو الخسارةقائمة  
الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل   /العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخرز فإن الربح  

الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق  الربح أو الخسارة اآلخر ال يتم إرادة تينيفها الحقاً إلى قائمة 
 .الملكية 

 
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المنفأة أو بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر  

 . الختبار التدكي 
 

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

موجودات ذات تدفقات كقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفورات أصل الدين والفائدة رلى المبلغ ارصلي   •
 و  /القائم ؛ أو 

النقدية التعاقدية موجودات محتفظ بها ضمن كموذج اررمال غير تلك المحتفظ بها لتحييل التدفقات   •
 أو المحتفظ بها للتحييل والبيع ؛ أو

 .باستخدا  خيار القيمة العادلة  الربح أو الخسارةموجودات مينفة بالقيمة العادلة من خعل  •
 

خسائر كات ة رن إرادة القيان في    /يتم قيان هذ  الموجودات بالقيمة العادلة ز مع اإلرتراف بأية أرباا  
 .الموحدة  ارةالربح أو الخسقائمة 

 
 إعادة التصنيف

ــنيف الموجودات الـمالـية   إذا تغير كموذج اررـمال اـلذي يحتفظ بموجـبف البـنك بموجودات ـمالـية ز يـعاد تيــ
تسـري متنلبات التيـنيف والقيان المتعلقة بالفئة ال ديدة بأثر مسـتقبلي ارتباًرا من  .   التي تعرضـت للتأثر

ــنيف  اليو  ارول من فترة التقرير   ارولى بعـد التغيير في كموذج اررمـال والـذي ينتج رنـف إرـادة تيــ
يتم النظر في التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في اطار السياسة المحاسبية  .  الموجودات المالية للبنك

 .أدكا المتعلقة بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة 
 

 بيةوخسائر صرف العمالت األجن أرباح
رة  فتل  في كهاية کد  لسائر ابالسع   جرتتورجكبية  المسجلة بالعملة  المالية  ودات اجوية للمرفتد لالقيمة  دد اتح
 : ورلى وجف التحديد . ريرتق
 

من رعقة تحوطية محددة ز   جزءً فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المنفأة والتي ليست   •
 و ؛ الربح أو الخسارة الموحدةإكف يعترف بفروقات العملة في قائمة ف

 جزءً فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست   •
من رعقة تحوطية محددة ز فإكف يُعترف بفروقات اليرف رلى التكلفة المنفأة رداة الدين في قائمة 

في    الموحدةل الشامل  الدخقائمة  كما يُعترف بفروقات اليرف ارخرى في  .  الربح أو الخسارة الموحدة
 احتياطي إرادة تقييم اإلستثمارات ؛ و

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقان بالقيمة العادلة من خعل   •
من ربح أو   والتي هي ليست جزًء من رعقة محاسبية تحوطية محددة ز فإكف يُعترف بفروقات اليرف

 ؛بح أو الخسارة الموحدة الرفي قائمة  خسارة
ز يُعترف بفروقات   الدخل الشاملل  خعن  لة مد لعاالمقاسة بالقيمة  الملکية  وق احقفيما يتعلق بأدوات   •

.رات الستثما  اتقييدة راإي طحتياإفي  الموحدةالدخل الشامل قائمة في رف لصر اسعاأ
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 خيار القيمة العادلة

يمكن تينيف أداة مالية ذات قيمة رادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خعل قائمة الربح أو  

رند االرتراف ارولي بها حتى إذا لم يتم اقتناء اردوات المالية أو  (  خيار القيمة العادلة)الخسارة الموحدة  

  لمالية ا  ودات جوللم  لةد لعاا  لقيمة ا  رخيا  دا  ستخا  نيمک .  تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إرادة الشراء  

 ن قيا  نم  كلذ   فبخع  سيكشأ  نکا  ذيلأو االرتراف ا  نلقيارد  تنابق ا  نم  رکبي  لبشک  ليقليلغي أو    نکاإذا  

التنابق    د ر)"مختلف    نساأ  رلی  لصلة والخسائر ذات ا  ابار بار  رافالرتز أو ا  ت باولطلمأو ا  ودات جولما

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

 

 .  إن كان االختيار يؤدي إلى رد  التنابق المحاسبي •

ز وفقًا الستراتي ية   المالية تمثل جزًء من محفظة تُدار رلى أسان القيمة العادلةإن كاكت المنلوبات   •

 موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو  

إن كان هناك مشتق يتضمنف العقد المالي أو غير المالي ارساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيقًا بالعقد   •

 .  ارساسي

 

ت من فئة القيمة العادلة من خعل الربح أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو  ال يمكن إرادة تينيف هذ  اردوا

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

 . إيرادات االستثمارإدراج أي أرباا أو خسائر غير محققة كات ة رن التغيرات في القيمة العادلة في 

 

 التدني 

يقو  البنك باإلرتراف بمخييات خسائر االئتمان المتوقعة رلى اردوات المالية التالية التي لم يتم قياسها 

 : الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خعل 

 

 .اررصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات ميرفية  •

 ( .قروض ودفعات مقدمة للعمعء)تسهيعت إئتماكية مباشرة  •

 ( . اوراق ادوات الدين)لتكلفة المنفأة موجودات مالية با •

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر  •

اإلئتمان   • لمخاطر  خاضعة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  خارج  المالي  ) تعرضات  الضمان  رقود 

 (.اليادرة

 

إثبات خسارة تدكي في ادوات حقوق الملكية يتم  الناشئة ذات    ال  المالية المشتراة أو  باستثناء الموجودات 

ز ي ب قيان خسائر االئتمان  (  والتي تم أخذها باإلرتبار بشكل منفيل أدكا  ) القيمة اإلئتماكية المنخفضة  

 : المتوقعة من خعل مخيص خسارة بمبلغ يعادل 

 

سائر االئتماكية المتوقعة التي تنتج شهًرا ز أي العمر الزمني للخ(  12)الخسائر االئتماكية المتوقعة لمدة   •

شهًرا بعد تاريخ (  12)رن تلك ارحداث االفتراضية رلى اردوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون  

 اإلبعغز ويشار إليها بالمرحلة ارولى ؛ أو 

 

وقعة النات ة رن  شهًرا ز أي العمر الزمني للخسائر االئتماكية المت(  12)الخسائر االئتماكية المتوقعة لمدة   •

الثاكية   المرحلة  في  إليها  والمشار  المالية  ارداة  رمر  مدى  رلى  المحتملة  االفتراضية  ارحداث  جميع 

 . والمرحلة الثالثة
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االئتمان يتوجب قيد مخيص للخسارة اإلئتماكية المتوقعة رلى مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر  
 وبخيوص جميع اردوات المالية ارخرى ز تقان.  رلى تلك ارداة المالية بشكل كبير منذ االرتراف ارولي

 . شهًرا (12)لمدة  الخسارة اإلئتماكية المتوقعة  بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتماكية المتوقعة
 

يتم قيان هذ  القيمة  .  الحالية لخسائر االئتمان    تعتبر الخسائر االئتماكية المتوقعة تقديًرا مرجًحا محتمًع للقيمة
رلى أكها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع  
البنك استعمها والتي تنشأ من ترجيح ردة سيناريوهات اقتيادية مستقبلية ز مخيومة وفقا لسعر الفائدة 

 .رصل الفعال 
 

بالنسبة للسقوف غير المستغلة ز فإن الخسائر االئتماكية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين 
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قا  المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك  

 تلقيها إذا تم استغعل التمويل ؛ و
 

بالنسبة لعقود الضمان المالي ز فإن الخسائر االئتماكية المتوقعة هي الفرق بين المدفورات المتوقعة لتسديد 
حامل أداة الدين المضموكة منروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استعمها من حامل ارداة أو العميل أو أي 

 .طرف آخر 
 

ــائر اإلئتماكية المتوقعة ر لى أســـان فردي أو رلى أســـان المحفظة للقروض التي  يقو  البنك بقيان الخسـ
يـستند قيان مخـيص الخـسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات . تتقاـسم خـيائص المخاطر االقتـيادية المماثلة 

النقدية المتوقعة لألصــل باســتخدا  معدل الفائدة الفعال ارصــلي لألصــل ز بغض النظر رما إذا تم قياســها  
 .أسان المحفظة رلى أسان فردي أو رلى 

 
ــات   تكوين  يتم ــيـــ ــائر  مخيــ ة   الخســـ ا  المتوقعـة  اإلئتمـاكـي ك  لتعليمـات   وفـق   رقم  ارردكي  المركزي  البـن
ار( "تنبيق  13/2018) دولي  المعـي ارير  اـل ة  للتـق اريخ  9)  المـالـي اً لتعليمـات    2018حزيران    6(" ـت ووفـق

 ز أن الفروقات ال وهرية تتمثل فيما يلي: التي يعمل فيها البنك  أيهما أشد  البلدانالسلنات الرقابية في 
 
االئتماكية   التعرضات تتم معال ة  بحيث بكفالتها    أوارردكية  الحكومة رن  اليادرة الدين أدوات  تستثنى  •

   رلى الحكومة ارردكية وبكفالتها دون خسائر ائتماكية.
 

  للمعيار   وفقا   اإلحتساب اركة كتائج  فإكف يتم مق  اإلئتماكية  التعرضات مقابل    اإلئتماكيةالخسائر    إحتساب   رند  •
)  مع(  9)  رقم  المالية  للتقارير  الدولي ارردكي رقم  المركزي  البنك  تاريخ  2009/ 47تعليمات   )10  

 .شد ار  النتائجويؤخذ  لكل مرحلة رلى حدا 2009كاكون ارول 
 

 الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
ــل الـمالي   ــار رلى الـتدفـقات النـقدـية  "  مـتدكي إئتـماكـياً  "  يعتبر ارصــ رـند وقوع ـحدث أو أكثر ـلف ـتأثير ضــ

يشــــار إلى الموجودات المالية المتدكي إئتماكياً كموجودات المرحلة .  المســــتقبلية المقدرة لألصــــل المالي 
 :ئتماكي بياكات يمكن معحظتها حول ارحداث التالية اإلتشمل اردلة رلى التدكي . الثالثة

 
  صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو الميدر؛ •
 إخعل في العقد ز رلى سبيل المثال الع ز أو التأخير في التسديد ؛  •
 مح المقترض ز رسباب اقتيادية أو تعاقدية تتعلق باليعوبة المالية للمقترض ز تنازالً ؛ أو د قيا  البنك ب •
 ؛ أو اليعوبات الماليةإختفاء سوق كشنة لهذا ارصل المالي بسبب  •
. شراء أصل مالي بخيم كبير يعكال الخسائر االئتماكية المتكبدة •
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ــترك لعدة أحداث في تحول   وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد ز وبدال من ذلك ــبب التأثير المشــ ز قد يتســ
ــل تدكي  کاو  البنك بتقييم فيما إذا  يق. الموجودات المالية إلى موجودات ذات قيمة إئتماكية متدكية   ن قد حيـ

اكي ردوات ا اســـــف  لمالية  ودات اجولمل التي تمثن ايد لإئتـم ل خعن  لة مد لعاالقيمة  ة أو افأطلمابالتکلفة  المـق
ــاـمل اآلخر   ية  د لسيان ايد لن هـناك ـتدكي إئتـماكي في أدوات اکاإذا  ما     . لتقييريرتقل  يخ کرفي تااـلدـخل الشــ
ــرـكاتز  رض  لمقتدرة اقوالئتماكي  ف التصكيدات والسكدات ارائل مثل موارة رولمجمر اتعتبوالـعاـئدة للشــ

 .ليولتمدة ايازرلی 
 

إئتماكياً رند منح المقترض امتيازاً بســـبب تدهور وضـــعف المالي ز ما لم يتوفر دليل   ىيعتبر القرض قد تدك
تع    التدفقات النقدية التعاقدية قد إكخفض إكخفاضـأ كبيراً ز رلى أكف كتي ة لمنح االمتياز ز فإن خنر رد  إـس

وبخيـوص الموجودات المالية التي يكون هناك تفكير في إجراء .  وال توجد هناك مؤـشرات أخرى للتدكي  
إئتماكياً رندما يتوفر دليل واضح رلى تدكي االئتمان    ىتنازالت حولها ولكنها ال تمنح ز يعتبر ارـصل قد تدك

يشــمل تعريف التخلف رن الســداد مؤشــرات إحتمالية رد   .  لوفاء بتعريف التخلف رن الســداد بما في ذلك ا
ــتحـقة اـلدفع لـمدة   ــداد والتوقف إذا ـكاـكت المـبالغ مســ ا أو أكثر (90)الســ ورلى الرغم من ذـلك ز ـفإن    .يومـً

يوًما من االســــتحقاق يتم درمها    (90)الحاالت التي ال يتم فيها االرتراف باكخفاض القيمة للموجودات بعد 
 .بمعلومات معقولة 

 
 ت المتدنية إئتمانياً أالموجودات المالية المشتراة أو التي نش

المتدكية إئتماكياً بنريقة مختلفة كظًرا رن ارصل  ت  أيتم التعامل مع الموجودات المالية المـشتراة أو التي كـش
وبخـيوص هذ  الموجوداتز يـستدرك البنك جميع  .  يكون ذو قيمة ائتماكية منخفـضة رند االرتراف ارولي

ــارة ز  ــص خسـ ــارة اإلئتماكية المتوقعة رلى مدى الحياة منذ االرتراف ارولي كمخيـ التغيرات في الخسـ
تدرك أي تغييرات في قائمة  ارة الموحدةوتـس يؤدي التغيير اإلي ابي لمثل هذ  ارصـول إلى . الربح أو الخـس

 .تحقيق مكاسب تدكي القيمة
 

 تعريف التخلف في السداد
يســتخد   .  يُعتبر تعريف التخلف رن الســداد أمراً في غاية ارهمية رند تحديد الخســارة اإلئتماكية المتوقعة

وفي تحديد ما إذا كان مخيــص  تعريف التخلف رن الســداد في قيان قيمة الخســارة اإلئتماكية المتوقعة  
ـشهراً أو لمدى الحياة ز رن التخلف رن الـسداد هو    12لمدة   الخـسارة اإلئتماكية المتوقعة الخـسارة يـستند إلى

 التي تؤثر رلى كل من قيان ؛(  Probability of Default)  أحد مكوكات احتمالية التخلف رن الســداد 
 .وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادكا  الخسائر اإلئتماكية المتوقعة

 
 :يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد 

 يوًما بخيوص أي التزا  ائتماكي مهم إلى البنك ؛ أو  90تخلف المقترض رن السداد ركثر من  •
 .ل أن يدفع المقترض التزاماتف اإلئتماكية للبنك بالكاملمن غير المحتم •

 
ب ليعكال الخيـائص المختلفة ركواع مختلفة من ارصـول  كل مناـس داد بـش .  يُيـمم تعريف التخلف رن الـس

وتعتبر الـسحوبات رلى المكـشوف مـستحقة الدفع بم رد إكتهاك العميل حدًا محددًا أو تم إرعمف بحد أـصغر 
 .الحالي غير المسدد من المبلغ 

 
ان   ـــب ذ البـنك في الحســ أـخ اكي ز ـي ف االئتـم دفع المقترض التزاـم ان من غير المحتـمل أن ـي ا إذا ـك د تقييم ـم رـن

وتعتمد المعلومات المقيمة رلى كوع ارصل ز ورلى سبيل المثال في اإلقراض .  المؤشرات النورية والكمية
إن  .  النوري المستخد  هو خرق العهود ز وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالت زئةللشركات ز فإن المؤشر  

المؤشــرات الكمية ز مثل التأخر في الســداد ورد  ســداد إلتزا  آخر للنرف المقابل ز هي مدخعت رئيســية  
اخليًا  د   كما يسـتخد  البنك ميـادر معلومات متنورة لتقييم التخلف رن السـداد والتي تَُنور. في هذا التحليل

.أو يتم الحيول رليها من ميادر خارجية
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 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

ــمان المالي التي   ــادرة ورقود الضــ يقو  البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض اليــ

ــع لمتنلبات اكخفاض القيمة لتقييم ما إذا كاكت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االرتراف   تخضــ

يان مخيـــص الخســـارة رلى  إذا كاكت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ز ســـيقو  البنك بق. ارولي  

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

 

لم   فبتاريخ التقرير المالي اك"  المنخفضـة"ال يقو  البنك بارتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتماكية  

ــل لـها زـيادة ـهاـمة في مـخاطر اإلئتـمان   البـنك بمراقـبة جميع الموجودات الـمالـية  كتيـ ةً ـلذـلك ز يقو     .يحيــ

في   الكبيرةوإلتزامات القروض اليـــادرة ورقود الضـــمان المالي التي تخضـــع إلكخفاض القيمة للزيادة 

 .مخاطر اإلئتمان 

 

رـند تقييم ـما إذا ـكاـكت مـخاطر االئتـمان رلى ارداة الـمالـية ـقد ارتفـعت ارتـفارـًا كبيرا مـنذ االرتراف ارولي ز 

ــتـناداً إلى يقو  البـن ــداد رلى ارداة الـمالـية في ـتاريخ التقرير اســ ك بمـقارـكة مـخاطر ـحدوث التخلف في الســ

كان متوقعًا لفترة االـستحقاق المتبقية في   رن الـسداد  اإلـستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خنر حدوث تخلف

ة رول مرة   الـي ارداة الـم ا تم االرتراف ـب دـم الي رـن اريخ التقرير الـح د إج.  ـت ك  رـن ذ البـن أـخ ذا التقييمز ـي راء ـه

باالرتبار كٍل من المعلومات الكمية والنورية التي تكون معقولة وقابلة للدرم ز بما في ذلك الخبرة التاريخية  

ــتقبلـية المـتاـحة دون تكلـفة أو جـهد ال مبرر ـلف ز بـناًء رلى الخبرة الـتاريخـية للبـنك وتقييم   والمعلوـمات المســ

 .لك المعلومات المستقبلية الخبير اإلئتماكي بما في ذ 

 

تمثل الســيناريوهات االقتيــادية المتعددة أســان تحديد احتمالية التخلف في الســداد رند االرتراف ارولي  

يناريوهات االقتيـادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف رن  .  وفي تواريخ التقارير العحقة  ينتج رن الـس ـس

إن ترجيح الـسيناريوهات المختلفة يـشكل أسان متوسط اإلحتمال المرجح للتخلف رن السداد والذي    .الـسداد 

 .كبيرة  ليستخد  لتحديد ما إذا كاكت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشك

 

بالنسبة إلى تمويل الشركات ز تشمل المعلومات اإلستشرافية اآلفاق المستقبلية للينارات التي تعمل فيها  

الماليين   ارطراف والمحللين  االقتياديين  الخبراء  تقارير  من  رليها  الحيول  يتم  والتي  ز  للبنك  المقابلة 

إلى ارخذ في   باإلضافة  المماثلة ز  المنظمات  اليلة وغيرها من  الفكر ذات  الحكومية ومراكز  والهيئات 

وبخيوص تمويل  .  والمتوقعة  اإلرتبار الميادر الداخلية والخارجية المتنورة للمعلومات االقتيادية الفعلية

المؤسسي  اإلقراض  مثل  رينها  االقتيادية  التوقعات  اإلستشرافية  اإلقراض  معلومات  تتضمن  ز  االفراد 

ز  معينة  صنارات  رلى  تركز  التي  للمناطق  خاصة  ز  المحلية  االقتيادية  للمؤشرات  إضافية  وتوقعات 

طر  جة مخادر  ائر لنظ  البنكخيص  ي.  السداد باإلضافة إلى معلومات داخلية رن سلوك العمعء المتعلقة ب

وتعد المعلومات الكمية مؤشًرا أساسيًا رلى الزيادة  الئتماكية.  اتها  ود رلی جء  صلة بكا ذات    يةخلن دائتما ا

إحتمالية التخلف رن السداد بناًء رلى التغير في  الكبيرة في مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغيير في

 : اد مدى الحياة من خعل مقاركة إحتمالية التخلف رن السد 

 

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

أسان   • رلى  تقديرها  تم  الذي  الزمن  من  النقنة  بهذ   المتبقية  الحياة  مدى  السداد  رن  التخلف  إحتمالية 

 .الحقائق والظروف رند االرتراف ارولي للتعرض 

 

إحتماليات التخلف رن السداد إستشرافية ز ويستخد  البنك المنه يات والبياكات ذاتها المستخدمة في تُعتبر  

 . قيان مخييات الخسارة اإلئتماكية المتوقعف
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إحتمالية التخلف  إن العوامل النورية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكال في كماذج

ومع ذلك ز ال يزال البنك ينظر بشكل منفيل في بعض العوامل النورية .  في الوقت المناسب  رن السداد 

إذا كاكت مخاطر االئتمان قد زادت زيادة كبيرة باإلقراض  .  لتقييم ما  يتعلق  لشركات ز فإن هناك لوفيما 

يدرج التعرض في  قائمة المراقبة رندما حيث  "  قائمة المراقبة "تركيز خاص رلى ارصول التي تشملها  

في  البنك  خذ  اض االفراد ز ياقروبشأن إ.  يكون هناك مخاوف حول تدهور ال دارة االئتماكية للنرف المقابل

لبنالة  امثل  اث  رحد ن واالئتمات ارعمال فترات رد  سداد وتحمل رد  حيولف ز وحيوت  توقعار  الرتباا

 .ةلوفاق أو النعن أو اإلفعأو ا

 

أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االرتراف ارولي هي مقيان كسبي ز فإن تغييًرا معينًا ز وحيث  

 إحتمالية رد  سداد  سيكون أكثر أهمية بالنسبة رداة مالية ذات  إحتمالية رد  السداد  بالقيمة المنلقة ز في

 . أرلى إحتمالية رد  سداد  أولي أقل مقاركةً بأداة مالية ذات 

 

يوًما ز يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر    (30)ما  أمان رند ت اوز إستحقاق أصل ركثر من  وكي

بمعنى أن مخيص   القيمة ز  اكخفاض  كموذج  الثاكية من  المرحلة  االئتمان قد حدثتز ويكون ارصل في 

 .خسارة إئتماكية متوقعة مدى الحياة الخسارة يقان كرصيد 

 

 تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 

روط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية   يتم التعديل رلى ارصـل المالي رندما يتم إرادة التفاوض رلى الـش

يؤثر التعديل  . رصــل مالي أو يتم تعديلها بنريقة أخرى بين االرتراف ارولي واســتحقاق ارصــل المالي 

ــتقبلي   /رلى مبلغ و ــاـفة . أو توقـيت الـتدفـقات النـقدـية التـعاـقدـية إـما فوراً أو في ـتاريخ مســ إلى ذـلك ز ـباإلضــ

ـسيـشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعديعً حتى إذا لم تؤثر هذ  التعهدات ال ديدة أو المعدلة 

رلى التدفقات النقدية رلى الفور ولكنها قد تؤثر رلى التدفقات النقدية بناًء رلى ما إذا كان التعهد مستوفياً أ   

 ( .في معدل الفائدة الذي ينشأ رندما يتم فسخ التعهدات رلى سبيل المثال تغيير في الزيادة )ال 

 

ــيل  بإرايقو  البنك  ــعوبات مالية لزيادة التحيــ دة التفاوض رلى القروض مع العمعء الذين يواجهون صــ

يتم تيـسير ـشروط ـسداد القرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد .  وتقليل مخاطر التعثر في الـسداد  

قولة للدفع بموجب الشــــروط التعاقدية ارصــــلية ز وأن يكون خنر ها  من التعثر في بذل كل ال هود المع

تشــمل  . الســداد أو التقيــير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشــروط المعدلة  

ــتحقاق القرض ز التغييرات في توقيت التدفقات ال ــروط المعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة اسـ نقدية  الشـ

(  ارصــل واإلرفاء من الفائدة )ز تخفيض مبلغ التدفقات النقدية المســتحقة  (  تســديد ارصــل والفائدة)للقرض 

 .ينتهج البنك سياسة اكتظار وتنبق رلى إقراض الشركات وارفراد . وتعديعت التعهدات 

 

ــل ـمالي ز يقو  البـنك بتقييم ـما إذا ـكان ـهذا التـعدـيل يؤدي  وفقـًا  .  إلى إلـغاء اإلرتراف  رـندـما يتم تـعدـيل أصــ

 . لسياسة البنك ز فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء االرتراف رندما يؤدي إلى اختعف كبير في الشروط 

 

رلى أكها فقط مدفورات المبلغ  لتعديل  التعاقدية بعد  النقدية  ت التدفقارد  بقاء امثل  ز  لنورية  امل  العوا •

ز  لمقابل ف النرأو التغيير في العملة  التغير في  ز أو ا (SPPI) القائمارصلي والفائدة رلى المبلغ ارصلي  

وإذا كاكت هذ  ال تشير بوضوا إلى  ثيق.  الموة ز أو اإلستحقاق ز أو الفائد ر اسعاألتغير في  ى امد أو  

 تعديل جوهري ز إذن ؛

إطار الشروط ارصلية مع  إجراء تقييم كمي لمقاركة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في   •

 .التدفقات النقدية التعاقدية وفقا للشروط المعدلة ز وخيم كع المبلغين رلى أسان الفائدة الفعلية ارصلية
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في حالة إلغاء اإلرتراف بارصــل المالي ز يتم إرادة قيان مخيــص لخســائر االئتمان المتوقعة في تاريخ  

إن الفرق بين هذ  القيمة المدرجة .  إلغاء اإلرتراف لتحديد صــافي القيمة المدرجة لألصــل في ذلك التاريخ  

ة سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة رند  المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية ال ديدة مع الشروط ال ديد 

ــائر ائتماكية  .  إلغاء اإلرتراف   ــف بناًء رلى خس ــارة يتم قياس ــيكون لألصــل المالي ال ديد مخيــص خس س

ــأ متدكي ائتماكيا    (12)متوقعة لمدة   ــتثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض ال ديد قد كش ــهًرا باس . ش

ــم كبير لمبلغ القيـمة  يننبق ـهذا فقط في الـحاـلة التي يتم ف يـها االرتراف ـبالقيـمة الـعادـلة للقرض الـ دـيد بخيــ

يراقب . االســمية المعدل حيث ال يزال هناك خنر كبير للتعثر رن الســداد ولم يتم تخفيضــف كتي ة التعديل 

البـنك مـخاطر االئتـمان للموجودات الـمالـية المـعدـلة من خعل تقييم المعلوـمات النورـية والكمـية ز مـثل ـما إذا 

 .كان المقترض في حالة تعثر سابقة بموجب الشروط ال ديدة 

 

كت  رند تعديل الشــروط التعاقدية رصــل مالي وال يؤدي التعديل إلى الغاء اإلرتراف ز يحدد البنك ما إذا كا

 :مخاطر ائتمان الموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االرتراف ارولي من خعل مقاركة

إحتمالية رد  السداد للفترة المتبقية مقدرة رلى أسان البياكات رند االرتراف ارولي والشروط التعاقدية   •

 ارصلية ؛ مع 

 .تنادا إلى الشروط المعدلةفي تاريخ التقرير اس إحتمالية رد  السداد للفترة المتبقية •

وبخيــوص الموجودات المالية المعدلة ك زء من ســياســة التحمل للبنك ز رندما ال ينتج رن التعديل إلغاء 

ــداد يعكال اإلرتراف ز فإن تقدير ــيل التدفقات النقدية المعدلة  إحتمالية رد  الس مدى قدرة البنك رلى تحي

ابقة من إجراءات  لوكية ز بما  مع مراراة خبرات البنك الـس رات الـس التحمل المماثلة ز وكذلك مختلف المؤـش

إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أرلى بكثير مما .  في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشـــروط التعاقدية المعدلة

الخســــارة اإلئتماكية   كان متوقعًا رند اإلرتراف ارولي ز فإن مخيــــص الخســــارة يقان بمبلغ يســــاوي

ورموًما ز يقان مخيــص الخســارة للقروض التي يتم تحملها رلى أســان الخســارة . ةمدى الحيا المتوقعف

داد بعد التعديل   (12)اإلئتماكية المتوقعة لمدة  ـشهراً رندما يتوفر دليل رلى تحـسن ـسلوك المقترض في الـس

 .مما يؤدي إلى ركال الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان

 

خســارة التعديل لمقاركة إجمالي   /غاء االرتراف ز يقو  البنك باحتســاب ربح  رندما ال يســفر التعديل رن إل

ويقو  البنك بعد ذلك ( .  باســتثناء مخيــص الخســائر االئتماكية المتوقعة)  القيمة الدفترية قبل التعديل وبعد 

اـشئة من ارـصل  بقيان الخـسائر االئتماكية المتوقعة لألـصل الُمعدل حيث تُدرج التدفقات النقدية المتوقعة الن

 .المالي المعدل في حساب الع ز النقدي المتوقع من ارصل ارصلي 

 

ــتع  التدفقات النقدية   يقو  البنك بإلغاء اإلرتراف بارصـــل المالي رند إكتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باسـ

ــل المالي وكافة المخاطر وروائد ملكية الموج ــل ز أو رندما تقو  بتحويل ارصـ ودات إلى طرف من ارصـ

أما في حالة رد  قيا  البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بـشكل جوهري واـستمرار   .  آخر 

بالســينرة رلى ارصــل المحول ز يقو  البنك باإلرتراف بحيــتف المتبقية في ارصــل المحول والمنلوبات  

إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصـل   أما في حالة. المتعلقة بف في حدود المبالغ المتوقع دفعها  

ــات مرهوكة   ــل المالي وبأية إقتراض ــتمر باإلرتراف بارص ــكل جوهري ز فإن البنك يس المالي المحول بش

 .للعوائد المستلمة 

 

رند إلغاء اإلرتراف بأصـل مالي بالكامل ز يتم اإلرتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصـل وم موع كٍل 

مبلغ المسـتلم والمسـتحق والمكاسـب أو الخسـائر المتراكمة والتي تم اإلرتراف بها في الدخل الشـامل  من ال

اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخـسارة الموحدة ز مع اـستثناء االـستثمار في حقوق  

خرز حيث ال يتم إرادة تيـــنيف  الملكية المحدد الذي تم قياســـف بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشـــامل اآل

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

 .الحقاً 
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 الشطب
المــاليــة  ش   يت ل لعمي  اقياد   رل  مثرداد ز  لة لعستومعقت  قعاوتون هنــاك  ما ال يکد ركطــب الموجودات 

ذ  يقو  البنك بتيــنيف ارموال أو المبالغ المســتحقة لشــنبها بعد اســتنفا . البنك فع مع  د ة  طفي خراك  باالشت
ســــتمر البنك في كشــــاط  يولكن في حال تم شــــنب التمويل أو الذمم المدينة ز  . جميع طرق الدفع الممكنة 

الموحدة رند    الربح أو الخـسارةتها في قائمة  اإلكفاذ لمحاولة اـسترداد الذمة المدينة المـستحقة ز والتي يتم إثبا
 .استردادها

 
 الموحدة المركز المالي قائمةفي  عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

 :كما يليالموحدة المركز المالي  قائمةفي  يتم ررض مخييات الخسائر اإلئتماكية المتوقعة
 
 كاستقناع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛: للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المنفأة  •

 
ال يتم إثبات مخيص خسارة  :ردوات الدين التي تقان بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر •

المالي    قائمةفي   بالقيمة العادلةالموحدة  المركز  القيمة الدفترية هي  يتم تضمين  .  حيث أن  ومع ذلك ز 
 . القيمة العادلةغ إرادة التقييم في احتياطي مخيص الخسارة ك زء من مبل

 
 كمخيص ؛ و : التزامات القروض ورقود الضمان المالي  •

 
الخسارة اإلئتماكية   رندما تشتمل ارداة المالية رلى مكون مسحوب وغير مسحوب ز وال يمكن للبنك تحديد  •

المسحوب   المتوقعة المكون  تلك رلى  بشكل منفيل رن  القرض  التزا   البنك  :  رلى مكون  قد   يفإن 
المكوكين لكع  م مع  خسارة  اإلجمالية .  مخيص  الدفترية  القيمة  من  كخيم  الم مع  المبلغ  يُعرض 

المسحوب  المسحوب  .  للمكون  للمكون  اإلجمالي  المبلغ  رن  الخسارة  في مخيص  زيادة  أي  تُعرض 
 .كمخيص 

 
 بات المالية وحقوق الملكيةالمطلو

تـينف أدوات الدين وحقوق الملكية الـيادرة إما كمنلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمـضمون الترتيب  
 .التعاقدي

 
إن المنلوبات المالية هي التزا  تعاقدي بتسـليم كقد أو أصـل مالي آخر أو لتبادل أصـول مالية أو منلوبات  
مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تكون غير مواتية للبنك أو رقد  سيتم تسويتف أو ربما يتم تسويتف بأدوات 

كون ملز  بتسـليم  يلبنك ملز  أو قد  حقوق الملكية الخاصـة بالبنك وهو رقد من غير المشـتقات حيث يكون ا
يتم   تقات رلى حقوق الملكية الخاصـة التي ـس ردد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصـة بف ز أو رقد المـش

ــويتـها بخعف تـبادل مبلغ مـحدد من النـقد  ــل ـمالي آخر)أو يمكن تســ لـعدد مـحدد من أدوات حقوق  ( أو أصــ
 .الملكية الخاصة بالبنك

 
 يةأدوات حقوق الملك

 راس المال 
يُعترف    .أداة حقوق الملكية هي أي رقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنـشأة بعد خـيم جميع منلوباتها

 .بأدوات حقوق الملكية اليادرة رن البنك وفقاً للعوائد المستلمة ز بعد خيم تكاليف اإلصدار المباشرة
 

 اسهم الخزينة
ال يتم  .  الملكية الخاصــة بالبنك وتخيــم مباشــرة في حقوق المســاهمينيُعترف بإرادة شــراء أدوات حقوق  

رند ـشراء أو بيع أو إـصدار أو إلغاء أدوات  قائمة الربح أو الخـسارة الموحدةخـسارة في   /إثبات أي مكـسب  
 .حقوق الملكية الخاصة بالبنك
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 أدوات مركبة 

اليادرة من البنك بشكل منفيل  (  مثل اروراق القابلة للتحويل)تينف ارجزاء المكوكة لألدوات المركبة  

وأدوات  المالية  االلتزامات  وتعريفات  التعاقدية  الترتيبات  لمضمون  وفقًا  ملكية  وحقوق  مالية  كمنلوبات 

كقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد  إن خيار التحويل الذي سيتم تسويتف من خعل تبديل مبلغ  .  حقوق الملكية

 .محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية

 

في تاريخ اإلصدار ز تُقدر القيمة العادلة لمكون المنلوبات باستخدا  معدل الفائدة السائد في سوق اردوات  

ات صلة ز يتم فيلها أوالً وتس ل  وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذ .  المماثلة غير القابلة للتحويل 

باقي المنلوبات المالية رلى أسان التكلفة المنفأة باستخدا  طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها رند التحويل  

 .أو في تاريخ استحقاق ارداة

 

 المنلوبات المالية

أو المنلوبات الخسارة    الربح أوتُينف المنلوبات المالية إما كمنلوبات مالية بالقيمة العادلة من خعل  

 . رخرىاالمالية 

 

 الربح أو الخسارةالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

(  1لمالية ) ت اباولطلمون ا ما تکد رك  الربح أو الخسارةل  خعن  لة م د لعاالمالية بالقيمة  ت اباول طلمف اتُصك

للمتاجظ  محتف أو  بها  مد لعاابالقيمة  ف  ( تصك2) رة  الخسارةل  خعن  لة  أو  المالي  .  الربح  االلتزا   يينف 

 :كمحتفظ بف للمتاجرة إذا كان 

 

 تم تكبد  بشكل أساسي لغرض إرادة شرائف رلى المدى القريب ؛ أو •

من محفظة اردوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديف كمط   جزءً رند اإلرتراف ارولي ز يعد هذا   •

 القيير؛ أو فعلي حديث ل ني اررباا رلى المدى 

 .هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط •

 

يمكن تحديد اإللتزا  المالي بخعف االلتزا  المالي المحتفظ بف لغرض المتاجرة أو اإلرتبار المحتمل الذي 

رند االرتراف   الربح أو الخسارةيمكن أن يدفعف مشتري ك زء من دمج اررمال بالقيمة العادلة من خعل  

 :ارولي إذا

 

كان هذا التييف يلغي أو يقلل بشكل كبير من رد  تناسق القيان أو االرتراف الذي قد ينشأ خعفاً لذلك  •

 ؛ أو

من م مورة موجودات المالية أو منلوبات مالية أو كليهما ز والتي    جزءً كان اإللتزا  المالي يُشكل   •

عادلة ز وفقًا إلستراتي ية إدارة المخاطر أو االستثمار الموثقة  تدار ويقييم أدائها رلى أسان القيمة ال

 للبنك ز وكاكت المعلومات المتعلقة بتشكيل الم مورة مقدمة داخليا رلى هذا ارسان ؛ أو

من رقد يحتوي رلى مشتق واحد أو أكثر من المشتقات ز ويسمح    جزءً إذا كان اإللتزا  المالي يشكل   •

ليتم تحديد  بالقيمة العادلة من خعل ( المركب )بعقد ه ين بالكامل  (9)المعيار الدولي للتقارير المالية 

.  الربح أو الخسارة
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يعترف بأي ارباا او بالقيمة العادلة ز و  الربح أو الخسارةتدرج المنلوبات المالية بالقيمة العادلة من خعل 
خسائر تنشأ من إرادة القيان في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال تكون فيف جزًء من رعقة  

الخسائر المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة رلى أي   /يشتمل صافي اررباا  .  تحوط محددة
صافي الدخل من اردوات المالية ارخرى  "فوائد مدفورة رلى المنلوبات المالية وي ري تضمينها في بند  

 .الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خعل 
 

ز الربح أو الخسارةة بالقيمة العادلة من خعل  ومع ذلك ز فيما يتعلق بالمنلوبات المالية غير المشتقة المينف
يُدرج مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمنلوبات المالية والذي كتج رن التغيرات في المخاطر االئتماكية لتلك  
االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر ز ما لم يؤدي االرتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المنلوبات  

يُعترف    .الموحدةشامل اآلخر الى خلق أو زيادة رد  التوافق محاسبياً في قائمة الربح أو الخسارة  في الدخل ال
ز واليعاد تينيف    الموحدة  الربح أو الخسارة بالمبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزا  في قائمة  

ات المالية المعترف بها في الدخل الشامل التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المنلوب
وبدالً من ذلك ز تحول إلى أرباا محت زة رند إلغاء االرتراف    .قائمة الربح أو الخسارة الموحدةاآلخر الحقاً  

 .بااللتزا  المالي
 

الربح  ل  لة من خعد لعاالمينفة بالقيمة  المالية  ت الضماكاد ارقودرة ولياوض القر ت اماالتزوبخيوص إ
 .الموحدة الربح أو الخسارةقائمة لخسائر في والمكاسب درج كافة اتز  خسارةأو ال

 
رند تحديد ما إذا كان االرتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان المنلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق  

توقع  يكان  قييم  ما إذايز فإن البنك   الموحدة الربح أو الخسارةأو يزيد من رد  التنابق المحاسبي في قائمة 
بتغيير   الموحدة  الربح أو الخسارةتعويض آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمنلوبات في قائمة  

 .الربح أو الخسارةفي القيمة العادلة رداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خعل 
  

 مطلوبات مالية أخرى 
بما في ذلك الودائع والقروض ز مبدئيًا بالقيمة العادلة ز بعد خيم يتم قيان المنلوبات المالية ارخرى ز  

 وبعد ذلك تُقان المنلوبات المالية ارخرى بالتكلفة المنفأة باستخدا  طريقة الفائدة الفعالة  . تكاليف المعاملة
 

ت الفائدة طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المنفأة للمنلوبات المالية وتخييص ميروفا
الفترة ذات اليلة النقدية  .  رلى مدار  الفعال هو السعر الذي يخيم بالضبط المدفورات  الفائدة  إن معدل 

المستقبلية المقدرة خعل العمر المتوقع لعلتزا  المالي ز أو ز رند االقتضاء ز فترة أقير ز إلى صافي القيمة  
صافي إيرادات "ز اكظر   معدل الفائدة الفعال حولللحيول رلى تفاصيل  .  الدفترية رند االرتراف ارولي

 .   أرع" الفوائد 
 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
اكتهاء التزامات البنك الوفاء أو إلغاء أو  المالية فقط رند  بالمنلوبات  البنك اإلرتراف  يُعترف  .  يلغي  كما 

قائمة  في مستحق لوع وافد لماإلرتراف بها والمبلغ األغي لتي المالية ت اباولطية للمرفتد لالقيمة ن ابيرق بالف
 .  الموحدة  الربح أو الخسارة

 
رندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختعفاً كبيراً ز فإن هذا  

وبالمثل ز يعالج البنك .  ف بمنلوبات مالية جديدةالتبادل يُحتسب كإطفاء للمنلوبات المالية ارصلية ويُعتر 
التعديل ال وهري لشروط اإللتزا  القائم أو جزًء منف كإطفاء للمنلوبات المالية ارصلية وارتراف باإللتزا   

ويفترض  أن تختلف الشروط اختعفاً جوهرياً إذا كاكت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في .  ال ديد 
روط ال ديدة ز بما في ذلك أي رسو  مدفورة باليافي بعد طرا أي رسو  مستلمة ومخيومة  إطار الش

في المائة رلى ارقل رن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات    (10)باستخدا  المعدل الفعال ارصلي  بفارق  
.النقدية المتبقية للمنلوبات المالية ارصلية
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 األدوات المالية المشتقة 

ف البنك  يُحتفظ  يدخل  بينما  للتداول  ببعضها  يُحتفظ  المشتقة والتي  المالية  ي م مورة متنورة من اردوات 

الفائدة أسعار  لمخاطر  التعرض  إلدارة  االئتمان  بأخرى  ومخاطر  العمعت    ز  أسعار صرف  ومخاطر  ز 

دة ز ومقايضات  تتضمن المشتقات المالية العقود اآلجلة للعمعت ارجنبية ز ومقايضات أسعار الفائ.  ارجنبية

 .أسعار الفائدة ربر العمعت ز ومقايضات الع ز االئتماكي 

 

يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرا  رقد المشتقات ويعاد قياسها الحقًا إلى قيمتها  

الربح أو الخسارة  الخسائر النات ة في قائمة    /يتم إثبات اررباا  .  العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي  

لة كأداة تحوط ز وفي هذ  الحالة يعتمد توقيت االرتراف رلى الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعا  الموحدة

يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات  . في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة رلى طبيعة رعقة التحوط

أو  بها  المعترف  للمنلوبات  أو  لألصول  العادلة  الشركة    القيمة  العادلة) إللتزامات  القيمة  أو  (  تحوطات 

ا معامعت  الثابتة  تحوطات  لعلتزامات  ارجنبية  العمعت  مخاطر  تحوطات  أو  المحتملة  تحوطات ) لتنبؤ 

 .(تحوطات االستثمار اليافي)أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات ارجنبية ( التدفقات النقدية

 

بالمشت بالمشتقيُعترف  يُعترف  العادلة الموجبة كأصل مالي في حين  القيمة  القيمة  ق ات ذي  العادلة  ات ذي 

تُعرض المشتقات كأصول غير متداولة أو منلوبات غير متداولة إذا كاكت فترة  .  السالبة كمنلوبات مالية

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

 .المشتقات ارخرى كأصول متداولة أو منلوبات متداولة

 

 لمشتقات المتضمنة ا

يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المنلوبات المالية أو غيرها من رقود مضيف ارصول غير المالية  

كمشتقات منفيلة رندما ال تكون مخاطرها وخيائيها مرتبنة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال  

 .الربح أو الخسارةتقان العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خعل 

 

شتقات الضمنية كأصل غير متداول أو منلوبات غير متداولة إذا كاكت فترة االستحقاق المتبقية  تُعرض الم

  12شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خعل    12لألداة اله ينة التي يرتبط بها المشتق الضمني أكثر من  

 .تُعرض المشتقات ارخرى المتضمنة كأصول متداولة أو منلوبات متداولة. شهًرا

 

 عقود الضمان المالي 

رقد الضمان المالي هو رقد يتنلب من الميدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حاملف رن الخسارة التي 

 .تكبدها بسبب إخفاق المدين المحدد في سداد المدفورات رند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين

 

يًا بالقيمة العادلة لها ز وفي حالة رد  تحديدها  تقان رقود الضماكات المالية اليادرة من كيان يعود للبنك مبدئ

والتي ال تنتج رن تحويل أصل مالي ز يتم قياسها  الربح أو الخسارة الموحدة بالقيمة العادلة من خعل قائمة 

 :الحقاً  

 ؛ و(9)بمبلغ مخيص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلرداد التقارير المالية رقم  •

مبدئيًا ز منروحاً منف ز رندما يكون ذلك مناسبًا ز مبلغ الدخل المتراكم المعترف بف المبلغ المعترف بف  •

 .وفقًا لسياسات تحييل اإليرادات للبنكز أيهما أكبر

 

في  مخييات  ک  الربح أو الخسارةل  خعن  لة مد لعاالمصكفة بالقيمة  ر المالي غين الضماود ارق تُعرض  

 . رىرخرادات اإليا في ن لقياإرادة اد ويعرض حولمالمالي ز اکرلمقائمة ا

 

 . الربح أو الخسارةلم يحدد البنك أي رقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خعل 
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 التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق 

عادلة ز وإذا لم تحدد بالقيمة  تقان االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئياً بقيمتها ال

 :ز فإكها تُقان الحقاً  الربح أو الخسارةالعادلة من خعل 

 

كما تم أرتماد  من  (  9)بمبلغ مخيص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي إلرداد التقارير المالية رقم   •

 ؛ وقبل البنك المركزي ارردكي 

رندما يكون ذلك مناسبًا ز مبلغ الدخل المتراكم المعترف بف المبلغ المعترف بف مبدئيًا ز منروحاً منف ز  •

 .وفقًا لسياسات تحييل اإليرادات للبنك ز أيهما أرلى

 

تُعرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خعل 

الخسارة أو  وي  الربح  الموحد  المالي  المركز  قائمة  في  اإليرادات  كمخييات  في  القيان  إرادة  عرض 

 .ارخرى

 

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

 . الربح أو الخسارة

 

 المشتقات المالية

 مشتقات مالية للمتاجرة
العمعت   رقود  )مثل  المتاجرة  رغراض  بها  المحتفظ  المالية  اردوات  لمشتقات  العادلة  القيمة  إثبات  يتم 

ارجنبية اآلجلةز رقود الفائدة المستقبليةز رقود المقايضةز حقوق خيارات أسعار العمعت ارجنبية( في قائمة  

وق السائدةز وفي حال رد  توفرها تذكر طريقة  وتحدد القيمة العادلة وفقاً رسعار الس  الموحدةالمركز المالي  

 التقييمز ويتم تس يل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 محاسبة التحوط  

يُحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمعت ارجنبية ومخاطر سعر الفائدة في  

ادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات ارجنبية  تحوطات القيمة الع

كما يتم المحاسبة رن تحوطات مخاطر اليرف ارجنبي رلى التزامات البنك كتحوطات  .  حسب االقتضاء

النقدي الف.  للتدفق  للقيمة العادلة رلى تحوطات محفظة مخاطر سعر  . ائدةال ينبق البنك محاسبة التحوط 

لمحاسبة  ر امعياوط بإستخدا   لتح امحاسبة  د  رواقدا   ستخاصلة  والمء  إلرفاا  يستخد  البنكال  ك ز  للذ باإلضافة  

 كما  (9)دولي رقم  لالمالية ر ايرلتقار المعياوط  لتحامحاسبة  د  روا قق  بز أي أن البنك يط   (39)   قرلي  دولا

 .تم أرتماد  من قبل البنك المركزي ارردكي

 

ز باإلضافة إلى أهداف    بداية رعقة التحوط ز يوثق البنك الععقة بين أداة التحوط والبند المتحوط لفرند  

رعوة رلى ذلك ز رند بداية التحوط ورلى .  إدارة المخاطر وإستراتي يتها للقيا  بمعامعت تحوط متنورة

يرات في القيمة العادلة أو التدفقات أسان مستمر ز يوثق البنك ما إذا كاكت أداة التحوط فعالة في تقاص التغ

النقدية للبند المتحوط لف التي يمكن أن تعزى للخنر المتحوط لف ز والتي تلبي رندها جميع رعقات التحوط  

 : متنلبات فعالية التحوط التالية

 

 توجد رعقة اقتيادية بين البند المتحوط لف وبين أداة التحوط ؛ و  •

 ؛ و يةد القتصا الععقة ن هذ  التي تكتج ر القيمة رات ارلی تغين الئتما طر امخار ثن أال يهيم  •

كسبة التحوط لععقة التحوط هي كفسها النات ة رن كمية البند المتحوط لف والتي يقو  البنك بالتحوط لف   •

 .فعلياً وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط لف
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في مثل .  يقو  البنك بإرادة توازن رعقة التحوط من أجل االمتثال لمتنلبات كسبة التحوط رند الضرورة

رلى سبيل المثال ز قد تُعدل كسبة  .  هذ  الحاالت ز قد يتم تنبيق اإليقاف رلى جزء فقط من رعقة التحوط

وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة    من رعقة التحوط ز  التحوط بنريقة ت عل جزء من بند التحوط ال يعد جزءً 

 .من رعقة التحوط التحوط إال لح م بند التحوط الذي لم يعد جزءً 

 

ن ما زال هدف إدارة لک وط ولتحالمتعلقة بكسبة  وط التح افعالية  ت  لباطبمت ء  فاولن اروط  لتح ارعقة  ت  قفوتإذا  

دة  رال إ )مثوط  لتحوط لععقة التح اكسبة  دل  رة تعولمجم ن افإ طر لععقة التحوط هذ  هو ذات الشيء ز  لمخاا

 .معايير التأهيل مرة أخرى تجتمع ث ( بحيوطلتحوازن ات
 

وفي هذ  الحالة ز يؤجل تغيير القيمة  .  في بعض رعقات التحوط ز يحدد البنك القيمة الحقيقية للخيارات فقط

لقيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ز رلى مدى فترة التحوط ز إلى الحد الذي  العادلة لمكون ا

رندما ال    الربح أو الخسارة الموحدةيتعلق بف بالبند المتحوط لف ويعاد تينيفف من حقوق الملكية إلى قائمة  

البنك إلدارة المخاطر تحوطات    ال تتضمن سياسة.  يؤدي البند المتحوط لف إلى اإلرتراف بالبنود غير المالية 

 .البنود التي تؤدي إلى االرتراف بالبنود غير المالية ز وذلك رن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط

 

إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفترة الزمنية ز مما يعني أكف تُنفأ  

للخي الزمنية ارصلية  قائمة  القيمة  إلى  الملكية  لف من حقوق  المتحوط  بالبند  المتعلق  الخسارة ار  أو  الربح 

 .رلى مدى فترة رعقة التحوط( رلى سبيل المثال ز وفقاً لنريقة القسط الثابت ) رلى أسان رشيد  الموحدة

 

البنك  لتحت ارعقاض  في بع اللعقل  آلجر العكصن تحديد اموط ز يستبعد  أسان  أو الفرق رلى  آلجلة  ود 

في هذ  الحالة ز تُنبق معاملة مماثلة للحالة المنبقة رلى القيمة  .  وط ربر العمعت  لتحدوات ا رت  لعمعا

وتعتبر معال ة العنير اآلجل للعقد اآلجل والعنير رلى أسان العملة أمراً اختيارياً  .  الزمنية للخيارات 

. ة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزاميةوينبق الخيار رلى أسان كل تحوط رلى حدى ز بخعف معال ة القيم

ربر   الفائدة  أسعار  مقايضات  مثل  ارجنبية  العمعت  أو  اآلجلة  والمشتقات  التحوط  رعقات  وبخيوص 

العمعتز رندما يُستبعد العنير اآلجل أو الفرق رلى أسان العملة من التينيف ز فإن البنك يعترف رموماً  

 .اآلخر بالعنير المستبعد في الدخل الشامل

 

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

 .في حقوق الملكية

 

 التحوطات بالقيمة العادلة

يُعترف بتغير القيمة العادلة ردوات التحوط المؤهلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما ردا رندما  

تحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخرز وفي هذ  الحالة  تحوط أداة ال

ط  لتحوحوط أداة اترندما  لة  د لعاالقيمة  ط اتحوت  رعقا بنكلحدد اي. لم  ز يُعترف بف في الدخل الشامل اآلخر

 . حددة بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر لمالملكية أداة حقوق ا

 

الذي يمكن  لة د لعاالقيمة غيير في اتباللة د لعااقياسف بالقيمة   يت للبند المتحوط لف الذي لم  ية رفتد لالقيمة دل اتُع

وبخيوص  .  قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفي  ل  مقابجراء قيد  إتحوط لها ولمطر المخاالی  أن يعزى إ

ز ال تُعدل القيمة الدفترية كما هي  ات الدين التي تُقان بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخرأدو

بالفعل بالقيمة العادلة ز ولكن يُدرج جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة رلى البند المتحوط لف المرتبط  

رندما يكون البند   .   من الدخل الشامل اآلخربالخنر المتحوط لف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بدالً 

خسائر    /المتحوط لف أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل اآلخر ز تبقى أرباا  

 .لمنابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر التحوط في
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ز فإكف يُعترف بها في كفال  وحدة  قائمة الربح أو الخسارة المخسائر التحوط في    /رندما يُعترف بمكاسب  

 .البند مثل البند المتحوط لف

 

رن الوفاء بالمعايير  (  أو جزء منها)ال يتوقف البنك رن محاسبة التحوط إال رندما تتوقف رعقة التحوط  

التوازن ز إن وجدت ) المؤهلة   إرادة  أو  (.  بعد  بيعها  أو  التحوط  أداة  اكتهاء صعحية  ذلك حاالت  يتضمن 

لدفترية الة للقيمة  د لعاالقيمة  اتعديل  ء  طفاإيتم  كما  .  إكهاؤها أو ممارستها ز ويحتسب االستبعاد لألثر المستقبلي

اللبنو والمتحود  لها  بشأكها  لتي  ط  معد تُستخد    اطريقة  الفائد ل  ا)ال  لفعة  أدوات  بالتكلفة  الدين  أي  لمقاسة 

قائمة الربح  لها في  ط  لمتحو المخاطر  ارن  ج  لناتا(  آلخرالعادلة من خعل الدخل الشامل ابالقيمة  ة أو  لمنفأا

 .  طلتحوامحاسبة ال يت اوز تاريخ التوقف رن يخ رمن تا اً ءبد  أو الخسارة الموحدة

 

 تحوطات التدفق النقدي

والتي   المؤهلة  التحوط ارخرى  للمشتقات وأدوات  العادلة  القيمة  التغيرات في  الفعال من  ال زء  يُستدرك 

النقدية ز وهو مكون منفيل في  تحدد   للتدفقات  التحوط  النقدية في احتياطي  للتدفقات  وتؤهل كتحوطات 

التحوط   بداية  لف من  المتحوط  للبند  العادلة  القيمة  في  التراكمي  بالتغير  ز محيوًرا  اآلخر  الشامل  الدخل 

 .منروًحا منف أي مبالغ أريد تدويرها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 

قائمة  اد تينيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق المساهمين في  يع

في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط رلى الربح أو الخسارة ز في كفال سنر   الربح أو الخسارة الموحدة

لی  وراً إلمبلغ فف هذا اتصكي إكف يعاد  ز فلمعاملة  دوث اح  يعد البنك يتوقع   لإذا .   البند المتحوط لف المستدرك

 .قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 

بالمعايير  (  أو جزء منها)يتوقف البنك رن محاسبة التحوط فقط رندما تتوقف رعقة التحوط   الوفاء  رن 

ها أو  ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيع(. بعد إرادة التوازن ز إن وجدت )المؤهلة 

إكهاؤها أو ممارستها ز أو رندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة  أمراً محتمًع بدرجة كبيرة ز ويُحتسب 

خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق   /تبقى  أي أرباا  .  التوقف بأثر مستقبلي

المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو  الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها رند تس يل 

اررباا  .  الخسارة يعاد تينيف  فإكف  ز  متوقع  متوقعة غير  كاكت  معاملة  الخسائر    /رندما ييبح حدوث 

 .المتراكمة في حقوق المساهمين ويعترف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 

 األجنبية تحوطات صافي االستثمارات في العمليات 

التدفقات  لتحوطات  مشابف  كحو  رلى  محاسبياً  ارجنبية  العمليات  في  االستثمارات  تحوطات صافي  تُعالج 

ل للتحوط في الدخل الشامل  لفعازء المتعلقة بالجوط التحأداة ا رلی  ئر  خسا  /اا  بي أربأويعترف  .  النقدية

 .رجكبيةت العمعل ايوي تحطحتياافي   ک راتو اآلخر

 

اررباا والخسائر النات ة رن أداة التحوط المتعلقة بال زء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي  يُعاد تينيف  

أو الخسائر بنفال النريقة كفروقات أسعار صرف  العمعت ارجنبية    ارربااتحويل العمعت ارجنبية إلى  

 .العائدة للعملية ارجنبية كما هو موضح أرع 

 

 التقـــــاص

تقاص بين الموجودات المالية والمنلوبات المالية واظهار المبلغ اليافي في قائمة المركز المالي  يتم اجراء  

الموحدة فقط رندما تتوفر الحقوق القاكوكية الملزمة وكذلك رندما يتم تسويتها رلى أسان التقاص او يكون  

 .تحقق الموجودات وتسوية المنلوبات في كفال الوقت 
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 مالءحسابات مداره لصالح الع

الخاصة وال تعتبر من موجودات   العمعء ورلى مسؤوليتهم  كيابة رن  البنك  التي يديرها  الحسابات  تمثل 

البنكز ويتم ارداد مخيص مقابل اكخفاض قيمة المحافظ مضموكة ران المال المدارة ليالح العمعء رن  

 و الخسارة الموحدة.يتم إظهار رسو  ورموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الربح أ .رأسمالها

 

 القيمة العادلة

تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضف لبيع أي من الموجودات أو دفعف لتحويل أي من المنلوبات 

ضمن معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القيانز بغض النظر رن ما إذا كان السعر يمكن  

بفضل أسلوب تقييم أخرتحقيقف بنريقة مباشرة أو ما إذا   ورند تقدير القيمة العادلة ري من  .  كان مقدراً 

الموجودات أوالمنلوباتز يأخذ البنك بعين االرتبار رند تحديد سعر أي من الموجودات أو المنلوبات ما  

يمة  يتم تحديد الق.  إذا كان يتعين رلى المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االرتبار في تاريخ القيان

أو اإلفياا في هذ  البياكات المالية وفق تلك ارسالز وذلك باستثناء ما /العادلة بشأن أغراض القيان و

يتعلق بإجراءات القيان التي تتشابف مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة رادلة مثل القيمة العادلة كما  

 (. 36) هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

( 2)أو  (  1)لكز تُينف قياسات القيمة العادلةز رغراض إرداد التقاريـر الماليةز إلى المستوى  إضافة إلى ذ 

بناًء رلى مدى وضوا المدخعت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخعت بالنسبة لقياسات  ( 3)أو  

 : القيمة العادلة بالكاملز وهي محددة كما يـلي

 

ال )1(مدخعت المستوى  المدرجة  وهي  ارسعار  من  المستنبنة  المعدّلة)مدخعت  أو (  غيـر  لموجودات 

منلوبات منابقة في أسواق كشنة والتـي يمكن للمنشأة الحيول رليها في تاريخ  

 القيان؛ 

وهي المدخعت المستنبنة من البياكات ردا رن ارسعار المدرجة المستخدمة في  )2(مدخعت المستوى 

والمعحظة للموجودات أو المنلوباتز سواء بنريقة مباشرة أو غيـر   1المستوى 

 مباشرة؛ و 

 . وهي مدخعت للموجودات أو المنلوبات ال تعتمد رلى أسعار السوق الملحوظة  )3(مدخعت المستوى 

 

 المخصصــات

ــات رندما يكون رلى البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة   يتم االرتراف بالمخيــــيــ

 .كاشئة رن احداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قيان قيمتها بشكل يعتمد رليف

 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

  للموظفين غير المشمولينيتم احتساب مخيص تعويض كهاية الخدمة بواقع شهررن كل سنة خدمة  -

 .الضمان االجتماري باحكا  قاكون

 

التعويضـات المدفورة للموظفين الذين يتركون الخدمة رلى حسـاب مخيـص تعويض كهاية   قيد يتم   -

ــص لعلتزاـمات المترتـبة رلى القـيد الويتم    زالـخدـمة رـند دفعـها تعويض كـهاـية الـخدـمة  لـقاءبـنك مخيــ

 .الموحدة  الربح أو الخسارةللموظفين في قائمة 
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 ضريبة الدخل 

 .تمثل مياريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة -

 

تحسـب ميـاريف الضـرائب المسـتحقة رلى أسـان االرباا الخاضـعة للضـريبة ز وتختلف االرباا   -

ــريـبة رن االرـباا المعلـنة في القوائم الـمالـية الموـحدة   ـــعة للضــ ـــمل  را  رنالـخاضــ رـباا المعلـنة تشــ

ايرادات غير خاضـعة للضـريبة او ميـاريف غير قابلة للتنزيل في السـنة المالية واكما في سـنوات  

غراض  رة او الخســائر المتراكمة المقبولة ضــريبيا أو بنود ليســت خاضــعة او مقبولة التنزيل  الحق

 .ضريبية 

 

ــب الضرائب بموجب النسب  - ـــــ كظمة والتعليمات في رالمقررة بموجب القواكين وا  الضريبيةتحـســـ

 . البلدان التي يمارن بها البنك كشاطاتف

 

ــرائب المتوقع - ــرائب المؤجلة هي الض ــتردادها كتي ة الفروقات الزمنية المؤقتة   إن الض دفعها او اس

ة التي يتم احتســـــاب الربح   دة والقيـم ة الموـح الـي ات في القوائم الـم ة الموجودات او المنلوـب بين قيـم

يتم احتســاب الضــرائب المؤجلة باســتخدا  طريقة االلتزا  بقائمة المركز .   الضــريبي رلى اســاســها

المؤجلة وفقاً للنســب الضــريبية التي يتوقع تنبيقها رند تســوية  المالي الموحدة وتحتســب الضــرائب  

 .االلتزا  الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة 

 

يتم مراجعة رصيد الموجودات والمنلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم   -

 .االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كلياتخفيضها في حالة توقع رد  امكاكية 

 

 (. 12يقو  البنك باحتساب الضريبة المؤجلة وفقاً لمتنلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )  -

 

 ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة آلتالموجودات التي 

ــمن موجودات  وفاءاً لديون في قائمة المركز المالي الموحدة تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك   ضــ

ة التي آـلت  القيـم ك ـب اريخ القوائم    أخرى وذـل ا في ـت اد تقييمـه لز ويـع ا أـق ة أيهـم ادـل ة الـع ا للبـنك أو القيـم ملكيتـه

ة في قائمة اررباا أو الخـسائر  والدخل أي تدكي في قيمتها كخـسار قيد المالية الموحدة بـشكل إفراديز ويتم  

أخذ الزيادة العحقة في قائمة اررباا أو الخســــائر    تميوال يتم تســــ يل الزيادة كإيراد ز  ةالشــــامل الموحد 

موجب تعميم  بهذا وإلى الحد الذي ال يت اوز فيمة التدكي الذي تم تسـ يلف مسـبقاً .  والدخل الشـامل الموحدة

اريخ   10/ 3/ 16234البـنك المركزي رقم   ــرين ارول    10بـت ــص     2022تشــ أوقف احتســــاب المخيــ

لقاء ديون ـشرينة اإلبقاء رلى المخـيـيات المرـصودة إزاء العقارات  التدري ي لقاء العقارات المـستملكة

ــود مقابل أي من ــص المرصـ ــتملكة المخالفة رحكا  قاكون البنوك ورلى ان يتم فقط تحرير المخيـ   المسـ

 .تي يتم التخلص منهاالعقارات المخالفة ال

 

 الموجودات المالية المرهونة

وهي تلك الموجودات المالية المرهوكة لـيالح اطراف اخرى مع وجود حق للنرف االخر بالتـيرف فيها 

)بيع او ارادة رهن( يسـتمر تقييم هذ  الموجودات وفق السـياسـات المحاسـبية المتبعة لتقييم كل منها حسـب 

 تينيفف االصلي.
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 عقود إعادة الشراء أو البيع

يستمر االرتراف في القوائم المالية الموحدة بالموجودات المبارة والتي تم التعهد المتزامن بإرادة شرائها  

في تاريخ مستقبليز وذلك الستمرار سينرة البنك رلى تلك الموجودات ورن أية مخاطر أو منافع تؤول  

تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعةز )هذا وفي حال وجود حق للمشتري  للبنك حال حدوثهاز ويستمر  

بالتيرف بهذ  الموجودات )بيع او ارادة رهن( في ب ارادة تينيفها ضمن الموجودات المالية المرهوكة(  

وي  المقترضةز  ارموال  بند  في  المنلوبات  ضمن  العقود  لهذ   المستلمة  للمبالغ  المقابلة  المبالغ  تم  تدرج 

االرتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر إرادة الشراء كميروف فوائد يستحق رلى مدى فترة العقد باستخدا   

 طريقة الفائدة الفعلية. 

 

ــتقبلي محدد فع يتم االرتراف بها   ــترا  مع التعهد المتزامن بإرادة بيعها في تاريخ مس أما الموجودات المش

ــينرة رلى تـلك الموجودات ورن أـية مـخاطر أو مـنافع ال في القوائم الـمالـية الموـحدةز وذـلك لـعد    توفر الســ

ا ك حـال حـدوثـه دى البنوك    زتؤول للبـن ــمن الودائع ـل ذ  العقود ضــ ة بـه دفورـة المتعلـق الغ الـم درج المـب وـت

والمؤـسـسات المـيرفية ارخرى أو ـضمن التـسهيعت اإلئتماكية حـسب الحالز ويتم معال ة الفرق بين ـسعر 

 دة البيع كإيرادات فوائد تستحق رلى مدى فترة العقد باستخدا  طريقة الفائدة الفعلية.الشراء وسعر إرا

 

 ممتلكات ومعدات

ا ز ويتم   - دكي في قيمتـه ــتهعك المتراكم واي ـت ل االســ د تنزـي ة بـع الكلـف دات ـب ات والمـع تظهر الممتلـك

لإلســتخدا  بنريقة القســط  رندما تكون جاهزة (  باســتثناء ارراضــي)اســتهعك الممتلكات والمعدات 

 : الثابت رلى مدى العمر اإلكتاجي المتوقع لها باستخدا  النسب المئوية التالية

 

  % 

 10 – 2  مباكي 

 20 – 9  معدات وأجهزة وأثاث 

 20 –  15  وسائط كقل 

 20 –  15  أجهزة الحاسب اآللي                                                                 

 20 –  15  تحسينات وديكورات 

 

رندما يقل المبلغ الممكن اســترداد  من أي من الممتلكات والمعدات رن صــافي قيمتها الدفترية فإكف   -

ــ ل قيمة التدكي في قائمة   ــتردادها وتسـ ــارةيتم تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن اسـ  الربح أو الخسـ

 .الموحدة 

 

ل رـا  ز   -  ة ـك اـي دات في كـه ات والمـع اجي للممتلـك ة العمر االكـت ات العمر يتم مراجـع ت توقـع اـك اذا ـك ـف

ابقاًز يتم تـس يل التغير في التقدير للـسنوات العحقة بارتبار    االكتاجي تختلف رن التقديرات المعدة ـس

 .تغير في التقديرات 

 

ــتقبلية متوقعة   - ــتبعاد الممتلكات والمعدات رند التخلص منها او رندما ال يكون هنالك منافع مس يتم اس

 .لص منهامن استخدامها او من التخ
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 الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة التي يتم الحيول رليها من خعل اإلكدماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ  -

الحيول رليها. أما الموجودات غير الملموسة التي يتم الحيول رليها من خعل طريقة أخرى غير 

 بالتكلفة.اإلكدماج فيتم تس يلها 

 

يتم تينيف الموجودات غير الملموسة رلى اسان تقدير رمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير   -

محددة. ويتم اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها رمر زمني محدد خعل هذا العمر ويتم قيد  

التي رمرها الزمني غير   . أما الموجودات غير الملموسةالموحدةالربح أو الخسارة  االطفاء في قائمة  

ويتم تس يل أي تدكي في قيمتها   الموحدة  محدد فيتم مراجعة التدكي في قيمتها في تاريخ القوائم المالية

 .الربح أو الخسارة الموحدةفي قائمة 

 

الربح أو  ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة النات ة رن ارمال البنك ويتم تس يلها في قائمة   -

 في كفال الفترة. لموحدةالخسارة ا

 

.  الموحدة  يتم مراجعة أية مؤشرات رلى تدكي قيمة الموجودات غير الملموسة  في تاريخ القوائم المالية -

 كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديعت رلى الفترات العحقة. 

 

أكظمة حاسوب  - الملموسف  غير  الموجودات  بتقدير    تشمل  البنك  ادارة  وتقو   اآللي  الحاسب  وبرامج 

بنسبة   الثابت  القسط  بنريقة  الموجودات  تلك  اطفاء  يتم  بند حيث  لكل  الزمني    ٪ 20  -  ٪15العمر 

 . سنويا

 

 العمالت االجنبية

رن النتائج والوضع المالي لكل شركة من الم مورة بوحدة العملة   يُعتبرلغرض القوائم المالية الموحدة ز  

 .الوظيفية للبنك ز ورملة العرض للقوائم المالية الموحدة

 

يتم إرداد القوائم المالية المنفيلة للشركات التابعف للبنك ز وتُعرض القوائم المالية المنفيلة لكل شركة من  

الر االقتيادية  الوظيفية  بعملة  فيها  الم مورة  تعمل  التي  بعمعت غير رملتها  .  ئيسية  المعامعت  تُس ل 

وفي تاريخ قائمة المركز المالي  .  الوظيفية للبنك وفقاً رسعار اليرف السائدة في تواريخ تلك المعامعت 

الموحدة ز يعاد تحويل الموجودات والمنلوبات المالية بالعمعت ارجنبية وفقاً رسعار اليرف السائدة في  

ر  سعا وفقاً ررجكبية  ت المسجلة بالعمعوالة  د لعااجة بالقيمة  درلماية  د لكقر اغيود  لبكول اتح كما  .  التاريخذلك  

ال يتم ارادة تينيف تحويل البنود غير النقدية التي تقان  لة.  د لعاالقيمة  د ايد يخ تحرفي تادة  لسائرف الصا

 .بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية

 

 :  الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء الربح أو الخسارةئمة تُس ل فروقات اليرف في قا

 

رمعت   • لمخاطر  التحوط  أجل  من  تم  التي  المعامعت  رلى  ارجنبية  العمعت  أسعار صرف  فروقات 

 . أجنبية

 

الى رملية أجنبية التي من   /فروقات أسعار صرف العمعت ارجنبية رلى البنود النقدية المنلوبة من   •

وبالتالي تشكل هذ  الفروقات )غير المخنط تسويتها أو من غير المحتمل تسويتها في المستقبل القريب  

العملية ارجنبية  جزءً  ف(  من صافي االستثمار في  بها مبدئياً  يُعترف  والتي  الشامل  ز  الدخل  ي حساب 

أو   البيع  رند  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  إلى  الملكية  حقوق  من  تينيفها  ويعاد  الموحد  اآلخر 

 .التيرف ال زئي بيافي االستثمار
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ومن أجل ررض القوائم المالية الموحدة ز يتم تحويل موجودات ومنلوبات العمليات ارجنبية للبنك وفقاً  
كما تحول االيرادات وفقًا لمتوسط أسعار  .  ة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدةرسعار اليرف السائد 

اليرف للفترة ز ما لم تتغير أسعار اليرف تغيراً كبيراً خعل تلك الفترة ز وفي هذ  الحالة تُستخد  أسعار  
ئمة الدخل الشامل كما تُستدرك فروقات التحويل الناشئة ز إن وجدت ز في قا.  اليرف في تاريخ المعامعت 

 .اآلخر الموحد وت مع في بند منفيل لحقوق الملكية
 

أي التخلص من كامل حية البنك من رمليات أجنبية ز أو الناتج من فقدان  )رند إستبعاد رمليات أجنبية  
السينرة رلى شركة تابعة ضمن رمليات أجنبية أو االستبعاد ال زئي بحيف في ترتيب مشترك أو شركة 

ز فإكف يعاد تينيف جميع فروقات  (  طابع اجنبي تيبح فيها الحية المحتفظ بها أصًع ماليًا  زميلة ذات 
البند المنفيل تمثل حقوق الملكية بخيوص تلك العملية   أسعار صرف العمعت ارجنبية المتراكمة في 

 .الموحدة الربح أو الخسارةالعائدة لمالكي البنك إلى قائمة 
 

لق بالتخلص ال زئي من شركة تابعة تتضمن رمليات أجنبية ال ينتج رنها فقدان باإلضافة لذلك ز فيما يتع
الدخل الشامل  صافي البنك للسينرة رلى الشركة التابعةز تعاد حيتها من فروقات اليرف المتراكمة إلى

فيات  أما بخيوص جميع التي .  الموحدة  الربح أو الخسارةبنسبة التي تم استبعادها وال يعترف بها في قائمة  
مثل التيفيات ال زئية للشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة التي ال تؤدي إلى فقدان  )ال زئية ارخرى  

ز فإكف يعاد تينيف الحية من فروقات اليرف المتراكمة إلى قائمة  ( البنك لتأثير مهم أو سينرة مشتركة
 . الموحد  الربح أو الخسارة

 
 النقد وما في حكمه

ــمن   ــهرز وتتض ــتحق خعل مدة ثعثة أش ــدة النقدية التي تس ــدة لدى بنوك  : هو النقد واررص النقد واررص
مركزية واررـصدة لدى البنوك والمؤـسـسات المـيرفيةز وتنزل ودائع البنوك والمؤـسـسات المـيرفية التي 

 .من تاريخ إقتنائها تستحق خعل مدة  ثعثة أشهر واررصدة المقيدة السحب 
 

 اإليجار  عقود
 البنك كمستأجر 

البنك بموجودات حق  يعترف  العقد.  البدء في  إي ار رند  العقد يحتوي رلى  إذا كان  بتقييم ما  البنك  يقو  
االستخدا  وإلتزامات اإلي ار المقابلة فيما يتعلق ب ميع ترتيبات اإلي ار التي يكون فيها المستأجر ز باستثناء 

شهراً أوأقل( ورقود إي ار ارصول   12فة رلى أكها رقود إي ار مدتها رقود اإلي ار قييرة ارجل )المعر  
ذات القيمة المنخفضةز وبالنسبة لهذ  العقود ز يقو  البنك باإلرتراف بمدفورات اإلي ار كميروف تشغيلي  
  رلى أسان القسط الثابت رلى مدى فترة رقد اإلي ار ما لم يكن أسان منتظم آخر أكثر تمثيع للنمط الزمني 

 .الذي يتم فيف اإلستفادة من المنافع االقتيادية من ارصول المستأجرة
 

يتم قيان التزا  اإلي ار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفورات اإلي ار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في رقد 
سهولة ز يقو  اإلي ارز مخيومة باستخدا  السعر الضمني في رقد اإلي ار ز وإذا تعذر تحديد هذا المعدل ب

 .البنك بإستخدا  معدل إقتراضف اإلضافي
 

 :تشمل مدفورات اإلي ار المدرجة في قيان التزا  اإلي ار ما يلي
مدفورات اإلي ار الثابتة )متضمنة في جوهرها رلى مدفورات ثابتة( ز منروًحا منها حوافز اإلي ار   •

 مستحقة القبض ؛
تعتمد رلى مؤشر أو معدل ز تقان في البداية باستخدا  المؤشر أو  مدفورات اإلي ار المتغيرة التي   •

 المعدل في تاريخ البدء بالعقد؛
 المبلغ المتوقع أن يدفعف المستأجر بموجب ضماكات القيمة المتبقية ؛  •
 سعر ممارسة خيارات الشراء ز إذا كان المستأجر رلى يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و •
 .اء العقد ز إذا كان رقد اإلي ار يعكال ممارسة خيار إكهاء رقد اإلي اردفع غرامات إكه •
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 .يتم ررض التزامات اإلي ار كبند منفيل في قائمة المركز المالي الموحدة

 

اإلي ار   التزامات  رلى  الفائدة  لعكال  الدفترية  القيمة  زيادة  خعل  من  اإلي ار  التزامات  قيان  الحقًا  يتم 

 .ة الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكال مدفورات اإلي ار المدفورة)باستخدا  طريقة الفائد 

 

 :يتم إرادة قيان التزامات اإلي ار )وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدا  ذي اليلة( كلما

 

ت  تغيير مدة اإليجار أو أن هكاك حدث أو تغيير ها  في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقيي  ممارسة   •

يار الشراء ز وفي هذ  الحالة يت  إرادة قيان التزامات اإلي ار رن طريق خص  مدفورات اإليجار  خ

 .المعدلة باستخدا  معدل الخص  المعدل

 

تتغير مدفورات اإلي ار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفورات المتوقعة بموجب  •

ت يتم إرادة قيان التزا  اإلي ار رن طريق خيم مدفورات القيمة المتبقية المضموكةز وفي هذ  الحاال

اإلي ار المعدلة باستخدا  معدل خيم غير متغير )ما لم تتغير مدفورات اإلي ار بسبب التغيير في  

 .سعر الفائدة العائمز وفي هذ  الحالة يتم استخدا  معدل الخيم المعدل(

 

يل رقد اإلي ار كعقد إي ار منفيل ز وفي هذ  الحالة  يتم تعديل رقد اإلي ار وال يتم المحاسبة رن تعد  •

يتم إرادة قيان التزا  اإلي ار بناًء رلى مدة رقد اإلي ار المعدّل رن طريق خيم مدفورات اإلي ار 

 .المعدلة باستخدا  معدل الخيم المعدل بالسعر الفعلي بتاريخ التعديل

 

رقد اإلي ار أوالعمر اإلكتاجي لألصل )ايهما  يتم إستهعك موجودات حق االستخدا  رلى مدى مدة  

أقير(. إذا كان رقد اإلي ار ينقل ملكية ارصل ارساسي أو تكلفة حق االستخدا  ز والذي يعكال أن  

البنك يتوقع ممارسة خيار الشراء ز فإن قيمة حق االستخدا  ذات اليلة يتم إستهعكها رلى مدى العمر 

 .في تاريخ بداية رقد اإلي ار ويبدأ االستهعك اإلكتاجي لألصل.

 

 .ةكبند منفيل في قائمة المركز المالي الموحد باليافي  –يتم ررض موجودات حق االستخدا   

 

( لتحديد ما إذا كاكت قيمة حق االستخدا  قد اكخفضت قيمتها  36ينبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم ) 

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

 

ال يتم تضمين اإلي ارات المتغيرة التي ال تعتمد رلى مؤشر أو معدل في قيان التزامات اإلي ار وموجودات 

حق االستخدا . يتم إدراج المدفورات ذات اليلة كميروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط  

 .الربح أو الخسارة الموحدةم تضمينها في "كفقات أخرى" في قائمة الذي يؤدي إلى هذ  المدفورات ويت 

 

 البنك كمؤجر 

 يقو  البنك بالدخول في رقود إي ار كمؤجر فيما يتعلق ببعض رقاراتف االستثمارية. 

 

يتم تينيف رقود اإلي ار التي يكون البنك فيها مؤجرا كإي ارات تمويل أو تشغيل. في حال كاكت شروط  

تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر ز يتم تينيف العقد رلى أكف رقد إي ار تمويلي  رقد اإلي ار  

 ويتم تينيف جميع رقود اإلي ار ارخرى كعقود اإلي ار التشغيلية. 
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رندما يكون البنك مؤجًرا وسيًنا ز فهو يمثل رقد اإلي ار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفيلين. يتم 

اإلي ار من الباطن رلى أكف تمويل أو رقد إي ار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدا  تينيف رقد  

 الناشئ رن رقد اإلي ار الرئيسي. 

 

يتم االرتراف بإيرادات التأجير من رقود اإلي ار التشغيلية رلى أسان القسط الثابت رلى مدى فترة رقد  

المتكبدة في التفاوض وترتيب رقد إي ار تشغيلي إلى   اإلي ار ذي اليلة. تضاف التكاليف المباشرة ارولية

 القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االرتراف بها رلى أسان القسط الثابت رلى مدى فترة اإلي ار. 

 

يتم االرتراف بالمبالغ المستحقة رلى المستأجرين بموجب رقود اإلي ار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي  

قود اإلي ار. يتم تخييص إيرادات رقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكال استثمار الشركة في ر

 معدل رائد دوري ثابت رلى صافي استثمار البنك القائم فيما يتعلق بعقود اإلي ار. 

 

إلرداد  الدولي  المعيار  البنك  ينبق  ز  التأجير  غير  اخرى  ومكوكات  تأجير  مكوكات  العقد  يتضمن  رندما 

 إستعمها بموجب العقد لكل مكون.  سيتم( لتوزيع المبالغ المستلمة او التي 15مالية رقم )التقارير ال

 

 النقد وما في حكمه 

هو النقد واررصدة النقدية التي تستحق خعل مدة ثعثة أشهرز وتتضمن: النقد واررصدة لدى بنوك مركزية  

واررصدة لدى البنوك والمؤسسات الميرفيةز وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات الميرفية التي تستحق  

 . أشهر واررصدة المقيدة السحب  مدة ثعثةخعل 

 

 الربح للسهم

ال للسهم ارساسي  يتم احتساب  الربح  العادية. ويحتسب  بارسهم  للسهم ارساسي والمخفض والمتعلق  ربح 

بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشركة رلى المتوسط المرجح لعدد ارسهم العادية خعل  

شركة والمتوسط  السنة. ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي ال

المرجح لعدد ارسهم العادية بحيث تظهر التأثير رلى حية السهم من أرباا جميع ارسهم العادية المتداولة  

 خعل السنة والمحتمل تراجع رائدها. 

 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة - 3

 :نة الحاليةمعايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للس  -أ 

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

في ارداد القوائم المالية الموحدة للم مورة ز والتي لم   2021المالية التي تبدأ في أو بعد أول كاكون الثاكي 

واالفياحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة أوالسنوات السابقةز  تؤثر بشكل جوهري رلى المبالغ  

 رلماً بأكف قد يكون لها تأثير رلى المعال ــة المحاسبيـــة للمعامــعت والترتيبات المستقبليـة .

 

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

ث التعد   2018( بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة  3يعت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تُحدِّّ

سنة   إطار  من  )1989بدالً  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إلى  تضيف  أكها  كما  يتعلق  3.  متنلبًا   )

المنشأة المستحوذة ( ز وهو أن تنبق  37بااللتزامات المحددة ضمن كناق معيار المحاسبة الدولي رقم )

( لتحديد ما إذا كان هناك التزا  قائم في تاريخ االستحواذ كتي ة رحداث 37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(: 21سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن كناق تفسير ل نة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )

( لتحديد ما إذا كان 21تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )   الرسو ز تُنبق المنشأة المستحوذة تفسير ل نة

 . الحدث الملز  الذي كتج رنف التزا  بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ 
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( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  والمعدات    -(  16تعديالت  واآلالت  قبل    –الممتلكات  المتحصالت 

 االستخدام المقصود.

لتعديعت بخيم أي رائدات كات ة من بيع ارصناف التي تم إكتاجها قبل أن ييبح هذا ارصل ال تسمح ا

متاًحا لعستخدا  من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعداتز أي العائدات المحققة أثناء إحضار  

تي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ز ارصل إلى الموقع والحالة التشغيلية العزمة لف إلك از اررمال بالنريقة ال

الخسارة. وتقيال   أو  الربح  اليلة ضمن  ذات  التكاليف  إلى جاكب  المبيعات  تلك  بعائدات  المنشأة  تعترف 

 "المخزون".( 2المنشأة تكلفة هذ  البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

سليم". ويحدد معيار المحاسبة الدولي  توضح التعديعت أيضا معنى "اختبار ما إذا كان ارصل يعمل بشكل  

( ذلك رلى أكف تقييم لما إذا كان ارداء الفني والمادي لألصل يمكن استخدامف في إكتاج أو توريد السلع  16)

 . أو الخدمات أو تأجيرها لآلخرين أو رغراض إدارية

 

ائم المالية رن قيمة العائدات وإذا لم يتم ررضها بشكل منفيل في قائمة الدخل الشامل ز ينبغي أن تفيح القو

والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منت ة وليست إحدى مخرجات اركشنة االرتيادية  

 . للمنشأةز وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة في قائمة الدخل الشامل

 

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

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

المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )رلى سبيل المثال العمالة المباشرة أو المواد  

بتنفيذ العقد )رلى سبيل المثال توزيع مياريف  المباشرة( وتوزيع   التكاليف ارخرى التي تتعلق مباشرة 

 االستهعك رحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد(.

 

 2020- 2018التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 

 أربعة معايير: تتضمن التحسينات السنوية تعديعت رلى 

 

 تنبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رول مرة  -( 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

يقد  التعديل إرفاًء إضافيًا للشركة التابعة التي تيبح أول شركة تنبق التعديل بعد شركتها ار  فيما يتعلق  

التعديلز يمكن اآلن للشركة التابعة التي تستخد  اإلرفاء    بالمحاسبة رن فروق الترجمة المتراكمة. كتي ة لهذا

( أن تختار أيًضا قيان  1أ( ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )   16المنيوص رليف في الفقرة )د.  

المالية   القوائم  في  إدراجها  التي سيتم  الدفترية  بالقيمة  ارجنبية  العمليات  ل ميع  التراكمية  الترجمة  فروق 

وحدة للشركة ار  ز بناًء رلى تاريخ اكتقال الشركة ار  إلى تنبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ز إذا  الم

التوحيد واآلثار المترتبة رلى اكدماج اررمال التي استحوذت الشركة  لم يتم إجراء تعديعت رلى إجراءات 

أو المشروع المشترك خيار مماثل باالستفادة من  ار  من خعلها رلى الشركة التابعة. يُتاا للشركة الزميلة

 أ( . 16اإلرفاء المنيوص رليف في الفقرة )د. 

 

 (: اردوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

أكف رند تنبيق اختبار " بااللتزا     10يوضح التعديل  ينبغي رد  االرتراف  في المئة" لتحديد ما إذا كان 

المقترض( والمقرض ز بما (منشأة بتضمين الرسو  المدفورة أو المستلمة فقط بين المنشأة  الماليز تقو  ال

في ذلك الرسو  المدفورة أو المستلمة سواء من المنشأة أو المقرض كيابةً رن الغير. يُنبق التعديل بأثر  

نشأة التعديل للمرة مستقبلي رلى التعديعت والمبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تنبق فيف الم

 ارولى. 
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 : رقود اإلي ار  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يستبعد التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض رن التحسينات رلى أرض مستأجرة . 

 

 الزرارة   - 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب رند  (  41يلغي التعديل متنلب معيار المحاسبة الدولي رقم )

( مع متنلبات 41قيان القيمة العادلة. يعمل هذا رلى مواءمة قيان القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي )

(ز قيان القيمة العادلةز الستخدا  التدفقات النقدية المتسقة داخليًا  13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ّين من تحديد ما إذا كاكوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخيم قبل ومع دالت الخيم وتمكين الُمعدِّ

 .خيم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت الخيم رفضل سعر رادل لقيان القيمة

 

 معايير صادرة وغير سارية المفعول  -ب 

ز لم تنبق الم مورة المعايير الدولية للتقارير المالية  كما في تاريخ الموافقة رلى هذ  القوائم المالية الموحدة

 التالية ال ديدة والمعدلة اليادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد: 

 

 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

  2020تعديالت حزيران  ( عقود التأمين )بما في ذلك  17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 (( 17على المعيار الدولي للتقارير المالية )

( مبادئ االرتراف بعقود التأمين وقياسها وررضها 17يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية ) 

 .( رقود التأمين4واإلفياا رنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية )

 

( كموذًجا راًما ز يتم تعديلف لعقود التأمين مع ميزات 17ية )يحدد المعيار الدولي للتقارير المال

المشاركة المباشرة ز الموصوف رلى أكف كهج الرسو  المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العا  إذا 

تم استيفاء معايير معينة رن طريق قيان االلتزا  بالتغنية المتبقية باستخدا  كهج تخييص 

 .ارقساط

 

االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت ورد  التأكد من التدفقات   يستخد  النموذج العا 

النقدية المستقبلية ويقيال بشكل صريح تكلفة رد  التأكد. يأخذ في االرتبار أسعار الفائدة في 

 .السوق وتأثير خيارات وضماكات حاملي الوثائق

 

(  17تقارير المالية )ز أصدر الم لال تعديعت رلى المعيار الدولي لل  2020في حزيران  

لمعال ة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد كشر المعيار الدولي للتقارير المالية 

(17( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  ارولي  التنبيق  تاريخ  التعديعت  تؤجل   .)17 )

أو بعد أول كاكون الثاكي    )متضمنًا التعديعت( إلى فترات إرداد التقارير السنوية التي تبدأ في

. وفي الوقت كفسف ز أصدر الم لال تمديدًا لإلرفاء المؤقت من تنبيق المعيار الدولي  2023

((  4( )تعديعت رلى المعايير الدولية إلرداد التقارير المالية )9إلرداد التقارير المالية رقم ) 

عيار الدولي للتقارير المالية رقم  التي تمدد تاريخ اكتهاء اإلرفاء الثابت والمؤقت من تنبيق الم

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

 .2023كاكون الثاكي  

 

 

 

 

 

يتم تنبيق التعديعت بأثر  

السنوية   للفترات  رجعي 

بعد أول  أو  تبدأ في  التي 

ز ما   2023كاكون الثاكي  

غير رملي ز لم يكن ذلك  

وفي هذ  الحالة يتم تنبيق  

الرجعي   ارثر  كهج 

القيمة  كهج  أو  المعدل 

 العادلة. 
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 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

للمعيار    2021  كاكون ارولفي   التنبيق ارولي  الدولية  المحاسبة  ز أصدر م لال معايير 

المالية   للتقارير  المالية    (17)الدولي  للتقارير  الدولي  المقاركة    -  (9)والمعيار  المعلومات 

التي تم تحديدها   تنبيق ( لمواجهة تحديات ال(17))تعديل رلى المعيار الدولي للتقارير المالية  

. يعالج التعديل التحديات في ررض المعلومات (17)بعد كشر المعيار الدولي للتقارير المالية  

 المقاركة. 

 

متنلبات االكتقال ز يكون تاريخ التنبيق ارولي هو بداية فترة إرداد التقارير السنوية  لغرض  

التي  الفترة  بداية  تاريخ االكتقال هو  للمرة ارولىز ويكون  المعيار  المنشأة  فيها  التي تنبق 

 تسبق مباشرة تاريخ التنبيق ارولي. 

 

 

للتقارير   الدولي  المعيار  على  ) تعديالت  رقم  رقم  10المالية  الدولي  المحاسبة  ومعيار   )

 .(:بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك28)

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  أجريت رلى  التي  التعديعت  الدولي 10إن  المعيار  ( ورلى 

( رقم  المالية  بيع  28للتقارير  فيها  يكون  التي  الحاالت  تعالج  بين  (  بأصول  المساهمة  أو 

المستثمر وشركتف الزميلة أو مشرورف المشترك. تنص التعديعت تحديداً رلى أن اررباا أو  

الخسائر النات ة رن فقدان السينرة رلى الشركة التابعة التي ال تننوي رلى كشاط ت اري  

تخدا  طريقة  في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي يتم معال تها محاسبياً باس 

حقوق الملكيةز يتم اإلرتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة ار  فقط في حدود حيص 

المستثمرين من غير ذوي الععقة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثلز 

فإن اررباا والخسائر النات ة رن إرادة قيان اإلستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة  

قة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة رنها باستخدا  طريقة  ساب

حقوق الملكية( يتم اإلرتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة ار  السابقة فقط في حدود 

حيص المستثمرين من غير ذوي الععقة في الشركة الزميلة ال ديدة أو المشروع المشترك 

 .ال ديد 

 

تاري يُحدد  السريان  لم  خ 

بالتنبيق    .بعد  يُسمح 

 المبكر.

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

 متداولة 

( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  رلى  أجريت  التي  التعديعت  رلى ررض 1إن  فقط  تؤثر   )

متداولة غير  أو  كمتداولة  المالي  المركز  قائمة  في  توقيت   االلتزامات  أو  قيمة  رلى  وليال 

االرتراف بأي أصل أو التزا  أو إيرادات أو مياريفز أو المعلومات التي تم اإلفياا رنها  

 .حول تلك البنود 

 

توضح التعديعت أن تينيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة 

التينيف ال   أن  وتحدد  التقريرز  فترة  كهاية  المنشأة  في  كاكت  إذا  ما  بالتوقعات حول  يتأثر 

ستمارن حقها في تأجيل تسوية االلتزا  ز كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االلتزا   

بالتعهدات في كهاية فترة التقريرز وتقد  تعريفًا لـ "التسوية" لتوضح أكها تشير إلى تحويل  

 الخدمات إلى النرف المقابل . النقد أو أدوات حقوق الملكية أو ارصول ارخرى أو

 

 

 

 

بأثر   التعديعت  تُنبق 

الفترات   رلى  رجعي 

أو   في  تبدأ  التي  السنوية 

الثاكي   كاكون  أول  بعد 

السماا    2023 مع  ز 

 بالتنبيق المبكر.
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 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

( عرض القوائم المالية وبيان الممارسة للمعايير  1الدولي )تعديالت على معيار المحاسبة 

( المالية  التقارير  إلعداد  النسبية  2الدولية  األحكام  إصدار  السياسات   -(  عن  اإلفصاح 

 المحاسبية 

الدولي ) التعديعت متنلبات معيار المحاسبة  يتعلق باإلفياا رن السياسات 1تُغير  ( فيما 

التعديعت مينلح "معلومات السياسة المحاسبية ال وهرية" بمينلح  المحاسبية. تستبدل  

"السياسات المحاسبية الهامة". تعتبر معلومات السياسة المحاسبية مهمة إذا كانز رند النظر 

إليها جنبًا إلى جنب مع المعلومات ارخرى المدرجة في القوائم المالية للمنشأة ز من المتوقع  

تؤثر رلى   أن  المالية  بشكل معقول  للقوائم  ارساسيون  المستخدمون  يتخذها  التي  القرارات 

 .لألغراض العامة رلى أسان تلك القوائم المالية

 

تم تعديل الفقرات الدارمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) ( لتوضيح أن معلومات 1كما 

ارخرى غير    السياسة المحاسبية التي تتعلق بالمعامعت غير المادية أو ارحداث أو الظروف

مهمة وال يلز  اإلفياا رنها. قد تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية بسبب طبيعة  

المعامعت ذات اليلة أو ارحداث أو الظروف ارخرى ز حتى لو كاكت المبالغ غير جوهرية. 

  ومع ذلك ز ليست كل معلومات السياسة المحاسبية المتعلقة بالمعامعت المادية أو ارحداث 

 .أو الظروف ارخرى هي جوهرية بحد ذاتها

 

وضع م لال المعايير أيًضا إرشادات وأمثلة لشرا وإثبات تنبيق "رملية ارهمية النسبية  

( الخاص بالمعايير الدولية إلرداد 2المكوكة من أربع خنوات" الموضحة في بيان الممارسة ) 

 التقارير المالية.

 

الثاكي   كاكون  أول 

السماا 2023 مع  ز 

ويتم  ب المبكر  التنبيق 

 تنبيقف بأثر رجعي. 

 

بيان   تعديعت  تحتوي  ال 

( رلى  2الممارسة   )

إلرداد  الدولية  المعايير 

رلى   المالية  التقارير 

تاريخ سريان أو متنلبات  

 اكتقالية. 

 ( الدولي  المحاسبة  معيار  على  في    –(  8تعديالت  والتغييرات  المحاسبية،  السياسات 

 تعريف التقديرات المحاسبية  -المحاسبية واألخطاء التقديرات 

المحاسبية.  التقديرات  في  التغيير  بتعريف  المحاسبية  التقديرات  تعريف  التعديعت  تستبدل 

القوائم المالية  النقدية في  التقديرات المحاسبية هي "المبالغ  بموجب التعريف ال ديد ز فإن 

 . "التي تخضع لعد  التأكد من القيان

 

تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك ز احتفظ الم لال بمفهو  التغييرات   تم حذف

 :في التقديرات المحاسبية في المعيار مع التوضيحات التالية

تنورات جديدة  • أو  الناتج رن معلومات جديدة  المحاسبي  التقدير  في  التغيير  يعتبر  ال 

 تيحيًحا لخنأ. 

أحد   • في  التغيير  تأثيرات  التقدير إن  لتنوير  المستخد   القيان  أسلوب  أو  المدخعت 

المحاسبي هي تغييرات في التقديرات المحاسبية إذا لم تكن كات ة رن تيحيح أخناء 

 الفترة السابقة 

( ز  8( إلى اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي )5و 4أضاف الم لال مثالين ) 

و مثاالً  الم لال  للمعيار. حذف  )مثال  المياحب  في ضوء  3احداً  ارتباكاً  يسبب  قد  ( ركف 

 التعديعت.

 

الثاكي   كاكون  أول 

السماا 2023 مع  ز 

 بالتنبيق المبكر.



- 35 - 
 

 

 

 

تتوقع اإلدارة تنبيق هذ  المعايير والتفسيرات والتعديعت ال ديدة في القوائم المالية الموحدة للم مورة رندما تكون قابلة 

وارتماد هذ  المعايير والتفسيرات والتعديعت ال ديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري رلى القوائم المالية للتنبيق 

  الموحدة للم مورة في فترة التنبيق ارولي .

 تاريخ السريان المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

( الدولي  المحاسبة  معيار  على  الضرائب  12تعديالت  المؤجلة    -(  المتعلقة  الضرائب 

 باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة 

تقد  التعديعت استثناًء آخر من اإلرفاء من االرتراف ارولي. بموجب التعديعت ز ال تنبق  

المنشأة إرفاء االرتراف ارولي للمعامعت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة  

 .للضريبة وقابلة للخيم

 

قا رلى  للضريبة ارتمادًا  الخاضعة  المؤقتة  الفروق  تنشأ  قد  ز  بف  المعمول  الضرائب  كون 

والمقتنعة رند االرتراف ارولي بأصل وإلتزا  في معاملة ال تمثل اكدماج أرمال وال تؤثر  

رند  هذا  ينشأ  قد  ز  المثال  سبيل  رلى  للضريبة.  الخاضع  الربح  أو  المحاسبي  الربح  رلى 

بالتزا  رقد اإلي ار وم الدولي االرتراف  المعيار  بتنبيق  يقابلف من حق استخدا  ارصل  ا 

 .في تاريخ بدء رقد اإلي ار 16إلرداد التقارير المالية رقم  

 

 ( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  رلى  التعديعت  االرتراف 12بعد  المنشأة  رلى  يتعين  ز   )

بي مؤجل بالموجودات والمنلوبات الضريبة المؤجلة ذات اليلة ز مع إدراج أي أصل ضري

 .(12يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 

( الذي يوضح كيفية  12يضيف الم لال أيًضا مثاالً توضيحيًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 .تنبيق التعديعت 

 

تننبق التعديعت رلى المعامعت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقاركة معروضة.  

 :اإلضافة إلى ذلكز في بداية أقرب فترة مقاركة ز تعترف المنشأة بما يليب

ربح خاضع  • توفر  المحتمل  من  فيف  يكون  الذي  الحد  )إلى  مؤجلة  موجودات ضريبية 

للضريبة يمكن في مقابلف استخدا  الفرق المؤقت القابل للخيم( والتزا  ضريبي مؤجل 

 :والخاضعة للضريبة المرتبنة بما يلي ل ميع الفروق المؤقتة القابلة للخيم 

 حق استخدا  الموجودات والتزامات اإلي ار   -

بها   - المعترف  المقابلة  والمبالغ  المماثلة  والمنلوبات  واالستعادة  التشغيل  إيقاف 

 ك زء من تكلفة ارصل ذي اليلة

لمدورة ارثر التراكمي للتنبيق ارولي للتعديعت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباا ا •

 )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية ز حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ. 

ز   202أول كاكون الثاكي  

بالتنبيق   السماا  مع 

 المبكر.
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 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  - 4

السيا وتنبيق  الموحدة  المالية  القوائم  ارداد  باجتهادات ان  القيا   البنك  ادارة  من  يتنلب  المحاسبية  سات 

رن   االفياا  وكذلك  المالية  والمنلوبات  المالية  الموجودات  مبالغ  في  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات 

االلتزامات المحتملة. كما ان هذ  التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمياريف والمخييات  

كية المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل  بشكل را  والخسائر اإلئتما 

الشامل الموحدة وضمن حقوق المساهمين . وبشكل خاص يتنلب من إدارة البنك اصدار احكا  واجتهادات 

بالضرورة مبنية  المذكورة  التقديرات  ان  وأوقاتها.  المستقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ  لتقدير  رلى    هامة 

النتائج الفعلية قد تختلف رن  التيقن وان  التقدير ورد   فرضيات وروامل متعددة لها درجات متفاوتة من 

 التقديرات وذلك كتي ة التغيرات الناجمة رن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. 

 

التغير أثر  قيد  والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ز ويتم  التقديرات في    يتم مراجعة االجتهادات  في 

الفترة المالية التي حدث فيها هذ  التغير في حال كان التغير يؤثر رلى هذ  الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر 

التغير في التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذ  التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان  

ضمن  التي تم اتبارها  تقديرات  الن  فإ   كافي ارتقاد  والفترات المالية المستقبلية.التغير يؤثر رلى الفترة المالية  

 القوائم المالية الموحدة معقولة ومفيلة رلى النحو التالي: 

 

 للبنكفي تطبيق السياسات المحاسبية  هامةأحكام 

ال تقديرات    غيرة ز  هامفيما يلي ارحكا   أدكا نر   مفيحوال)تلك التي تننوي رلى  التي استخدمتها ز  (  ها 

اإلدارة في رملية تنبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير اركثر أهمية رلى المبالغ المعترف بها 

 في القوائم المالية الموحدة: 

 

 تقييم نموذج األعمال 

يعتمد تينيف وقيان الموجودات المالية رلی كتائج اختبار مدفورات المبلغ ارصلي والفائدة رلى المبلغ  

إدارة  كيفية  يعكال  مستوى  رلى  اررمال  كموذج  البنك  يحدد  اررمال.  كموذج  واختبار  القائم  ارصلي 

الحكم الذي يعكال جميع   م مورات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أرمال معين. ويتضمن هذا التقييم

اردلة ذات اليلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقيان أدائهاز والمخاطر التي تؤثر رلى أداء 

الموجودات المالية المقاسة   البنكالموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. يراقب  

الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب   بالتكلفة المنفأة أو القيمة العادلة من خعل

من التقييم    جزءً استبعادها وما إذا كاكت ارسباب متفقة مع الهدف من اررمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة  

لمتبقية  المتواصل للم مورة حول ما إذا كان كموذج اررمال الذي يتم بموجبف االحتفاظ بالموجودات المالية ا

مناسبًا ز وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في كموذج اررمال وبالتالي يتم إدخال تغييًرا 

 مستقبليًا لتينيف تلك الموجودات.

 

 هامة في مخاطر االئتمان الزيادة ال

لمدة   المتوقعة  االئتماكية  الخسارة  يعادل  كمخيص  المتوقعة  االئتماكية  الخسارة  قيان  شهراً 12)يتم   )

لموجودات المرحلة ارولى ز أو الخسارة االئتماكية رلى مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثاكية  

أو المرحلة الثالثة. ينتقل ارصل إلى المرحلة الثاكية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االرتراف 

( ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر 9رير المالية رقم )المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلرداد التقا

االئتمان. ورند تقييم ما إذا كاكت مخاطر االئتمان ري من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ز يأخذ البنك  

في االرتبار المعلومات الكمية والنورية المستبقبلية المعقولة والمدرومة. ان التقديرات والمستخدمة من قبل  

 والتي تؤدي الى تغير التينيف ضمن المراحل الثعث  البنك المتعلقة بالتغير المهم في مخاطر اإلئتمان  رةإدا

 ات حول القوائم المالية الموحدة . ( موضحة بشكل مفيل ضمن اإليضاح3و   2و  1)
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 إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة 
االئتم خسائر  قيان  يتم  أسان  رندما  رلى  المالية  اردوات  ت ميع  يتم  ز  أسان جماري  رلى  المتوقعة  ان 

خيائص المخاطر المشتركة )مثل كوع ارداة ز درجة مخاطر االئتمان ز كوع الضماكاتز تاريخ االرتراف  
ارولي ز الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق ز الينارةز الموقع ال غرافي للمقترضز الخ(. يراقب البنك مدى  
معءمة خيائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كاكت ال تزال مماثلة. إن هذا ارمر منلوب  
لضمان أكف في حالة تغيير خيائص مخاطر االئتمانز تكون هناك إرادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. 

ل أفضل خيائص  وقد ينتج رن ذلك إكشاء محافظ جديدة أو كقل موجودات إلى محفظة حالية تعكال بشك
 مخاطر االئتمان المماثلة لتلك الم مورة من الموجودات.

 
 إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ

يعد إرادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوًرا رندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان  
وبالتالي تنتقل ارصول من الخسائر االئتماكية المتوقعة التي تتراوا  )أو رندما تنعكال تلك الزيادة الكبيرة( 

( شهًرا إلى آخر ز أو العكال ز ولكنها قد تحدث أيًضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها رلى  12مدتها بين )
ائر  ( شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخس12كفال ارسان من الخسائر االئتماكية المتوقعة لمدة ) 

 االئتماكية المتوقعة كظًرا الختعف مخاطر االئتمان من المحافظ .
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة 
يستخد  البنك كماذج وافتراضات متنورة في قيان القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة  

المتوقعة  االيضاح  االئتمان  القوائم  والموضحة في  الموحدةات حول  تحديد  المالية  الحكم رند  تنبيق  يتم   .
أفضل النماذج المعئمة لكل كوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج ز 

 والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان. 
 

 تينيف وقيان الموجودات والمنلوبات المالية:  أ(
إما كأصل مالي أو  ارولياردوات المالية أو مكوكات الموجودات المالية رند االرتراف يينف البنك 

التعاقد وتعريف ارداة. يخضع إرادة تينيف ارداة  اتفاقيات  إلتزا  مالي أو كأدة ملكية وفقًا ل وهر 
 المالية في القوائم المالية الموحدة ل وهرها وليال لشكلها القاكوكي. 

نيف رند االرتراف المبدئي وكذلك إجراء إرادة تقييم لذلك التحديد ز إن أمكن وكان  ويحدد البنك التي 
 مناسبًا ز في تاريخ كل قائمة مركز مالي موحد.

 
ورند قيان الموجودات والمنلوبات الماليةز يُعاد قيان بعض من موجودات ومنلوبات البنك بالقيمة 

ين البنك رند تقدير القيمة العادلة ري من الموجودات العادلة رغراض إرداد التقاريـر المالية. ويستع 
ز 1أو المنلوبات ببياكات السوق المتاحة القابلة للمعحظة. وفي حال رد  وجود مدخعت المستوى  

مع   وثيق  بتعاون  البنك  ويعمل  مهنيًا.  مؤهلين  مستقلين  بمقيميين  باالستعاكة  التقييمات  البنك  ي ري 
 ن لوضع تقنيات تقييم وبياكات مناسبة رلى كموذج تقدير القيمة العادلة.المقيميين المؤهلين الخارجي 

 
 قيان القيمة العادلة:  ب(

في حال تعذر الحيول من ارسواق النشنة رلى القيم العادلة للموجودات المالية والمنلوبات المالية  
المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد ز يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعاكة بم مورة من تقنيات  

ويتم   كماذج حسابية.  استعمال  التي تتضمن  البياكات    لالتحييالتقييم  النماذج من رلى  لتلك  المدخلة 
بياكات السوق ز إن أمكن. وفي غياب تلك البياكات السوقية ز فيتم تحديد القيم العادلة رن طريق اتخاذ 
أحكا . وتتضمن تلك ارحكا  ارتبارات السيولة والبياكات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات وكسب  

التعثر في السداد بشأن اروراق المالية المدرمة  الخيم ذات مدى أطول وكسب الدفعات المسبقة وكسب  
بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة  

 العادلة لألدوات المالية. 
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 اردوات المالية المشتقة:  ج(

قة المقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى  يتم الحيول بشكل را  رلى القيم العادلة لألدوات المالية المشت

كان   إن  بها  المعترف  التسعير  وكماذج  المخيومة  النقدية  التدفقات  وكماذج  المدرجة  السوق  أسعار 

مناسبًا. وفي حال رد  وجود ارسعارز تُحدد القيم العادلة باستخدا  تقنيات تقييم تعكال بياكات السوق 

ات إجراء مقاركة مع أدوات مماثلة رند وجود أسعار السوق القابلة  القابلة للمعحظة. وتتضمن تلك التقني 

للمعحظة وتحليل تدفقات كقدية مخيومة وكماذج خيار التسعير وتقنيات التقييم ارخرى المستخدمة 

رموماً من متشاركي السوق. إن العوامل الرئيسية التي تأخذها اإلدارة باالرتبار رند تنبيق النموذج  

 هي: 

 

تلك التوقيت   • تخضع  حيث  ارداةز  رلى  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحدوث  وإحتمالية  المتوقع 

التدفقات النقدية بشكل را  إلى بنود شروط ارداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون منلوبًا  

ية محل في الحاالت التي تكون فيها قدرة النرف المقابل لتسديد ارداة بما يتفق مع الشروط التعاقد 

 شك ؛ و

كسبة خيم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك النسبة بناًء رلى تقديرها لهامش النسبة بشأن ارداة  •

تراري   أدوات مقاركةز  إلى  باإلشارة  تقييم ارداة  التي ال تحمل مخاطر. ورند  النسبة  أرلى من 

يتم معف مقاركة المركز  اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تينيف ارداة رلى أسان النظا  الذي  

القائم. ورند تقييم اردوات رلى أسان النموذج باستخدا  القيمة العادلة للمكوكات الرئيسيةز تضع  

اإلدارة في ارتبارها كذلك ضرورة إجراء تعديعت لحساب ردد من العوامل مثل فروق العناءات  

 ذج. وحالة االئتمان وتكاليف خدمات المحافظ ورد  التأكد بشأن النمو

 

 تحديد مدة عقد اإليجار 

رند تحديد مدة رقد اإلي ار ز تأخذ اإلدارة في االرتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتياديًا  

فقط  (  أو الفترات التي تلي خيارات اإلكهاء)يتم تضمين خيارات التمديد  .  خيار التمديد ز أو رد  خيار اإلكهاء

تتم مراجعة  (.  أو لم يتم إكهائف)رقد اإلي ار مؤكدًا بشكل معقول أن يتم تمديد     في مدة رقد اإلي ار إذا كان

التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر رلى هذا التقييم والتي تكون ضمن  

 . سينرة المستأجر

 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  

لتي استخدمتها اإلدارة في رملية تنبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها  فيما يلي التقديرات الرئيسية ا

 التأثير اركثر أهمية رلى المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة: 

 

السوق    / المنتجات  أنواع  من  نوع  لكل  المستقبلية  النظرة  للسيناريوهات  النسبي  والوزن  العدد  تحديد 

 المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو وتحديد 

إلى  تستند  ومدرومة  معقولة  مستقبلية  معلومات  البنك  يستخد   ز  المتوقعة  االئتماكية  الخسارة  قيان  رند 

بعضها   رلى  المحركات  هذ   تؤثر  وكيف  االقتيادية  المحركات  لمختلف  المستقبلية  الحركة  افتراضات 

 البعض.

 

 احتمالية التعثر 

مالية التعثر مدخًع رئيسيًا في قيان الخسارة االئتماكية المتوقعة. وتعتبر احتمالية التعثر تقديًرا  تشكل احت

معينة زمنية  فتر   مدى  رلى  السداد  رن  التعثر  التاريخية   الحتمالية  البياكات  إحتساب  تشمل  والتي  ز 

 واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية. 
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 التعثر الخسارة بإفتراض 
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة النات ة رن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين  
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحييلهاز مع ارخذ في اإلرتبار التدفقات النقدية  

 لمتكاملة. من الضماكات اإلضافية والتعديعت االئتماكية ا
 

 قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
رند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمنلوبات المالية يستخد  البنك ز بياكات السوق المتاحة القابلة  

( ز ي ري البنك التقييمات باالستعاكة بنماذج تقييم 1للمعحظة. وفي حال رد  وجود مدخعت المستوى ) 
 حديد القيمة العادلة لألدوات المالية.مناسبة لت

 
 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

يتنلب من إدارة البنك استخدا  إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها 
بها ومعلومات    وتقدير مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلرتراف ارولي

القيان المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة. ان أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدرة البنك 
 ات حول القوائم المالية الموحدةمفيلة ضمن اإليضاح

 
 التدني في قيمة العقارات المستملكة 

ات رقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين  يتم قيد التدكي في قيمة العقارات المستملكة ارتماداً رلى تقييم
 . معتمدين لغايات احتساب التدكي في قيمة االصلز ويعاد النظر في ذلك التدكي بشكل دوري

 
 االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة 

تقو  االدارة بارادة تقدير االرمار االكتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري  
وتقديرات  االصول  لتلك  العامة  الحالة  رلى  ارتمادا  السنوية  واالطفاءات  االستهعكات  احتساب  لغايات 

 الموحدة للسنة.  الربح أو الخسارةمة االرمار االكتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدكي في قائ
 

 ضريبة الدخل
يتم تحميل السنة المالية بما يخيها من كفقة ضريبة الدخل وفقاً لألكظمة والقواكين والمعايير المحاسبية ويتم  

 احتساب واثبات الموجودات والمنلوبات الضريبية المؤجلة ومخيص الضريبة العز .
 

 مخصص القضايا
واجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القاكوكية المعدة من قبل المستشار يتم تكوين مخيص لم

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

 
 الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة

لمنلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدكي في  تقو  االدارة بمراجعة الموجودات وا
 الموحدة للسنة. الربح أو الخسارةقيمتها ويتم قيد خسارة التدكي في قائمة 

 
 خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

ا لزيادة  الشروط  هذ   تستخد   اإلي ار.  رقود  من  ردد  في  واإلكهاء  التمديد  خيارات  تضمين  لمروكة  يتم 
كل  من قبل    قابلة للت ديد خيارات التمديد واإلكهاء المحتفظ بها  ز إن معظم  التشغيلية من حيث إدارة العقود 

 والمؤجر.  بنكمن ال
 

 خصم مدفوعات اإليجار 
طبقت اإلدارة ارحكا   "(.  IBR)"  للبنكيتم خيم مدفورات اإلي ار باستخدا  معدل االقتراض اإلضافي  

  . لتحديد معدل االقتراض اإلضافي رند بدء رقد اإلي اروالتقديرات 
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 بالصافي - بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى   -5

 : ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 

 حسب النحو اآلتي: االئتماكيةتوزرت اررصدة وفقا للمراحل  -
 

 
  

 ون االول ـــــــــــــــــــــــــــكان 31

2021  2022  

  دينـــــــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــــار 

 كقد في الخزينة 80.763.969  81.776.632

 :بنوك مركزية أرصدة لدى     

 حسابات جارية وتحت النلب   - 104.720.998  108.725.417

  ودائع رجل وخاضعة إلشعار  - 295.697.005  97.867.760

 شهادات إيداع  - 94.007.000  -

 متنلبات االحتياطي النقدي  - 98.842.399  93.783.314

 مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية      593.267.402  300.376.491

 الخسائر االئتماكية المتوقعة ينزل: (206.907)  (117.663)

 ارصدة لدى بنوك مركزية بالصافي 593.060.495  300.258.828

 المجموع 673.824.464  382.035.460

 

 

2022كانون األول   31كما في    

كانون   31كما في 

2021األول   

 

 البند 
 المرحلة  

  األولى 

المرحلة  

  المرحلة الثالثة   الثانية 

 

  اإلجمالي 

 

 اإلجمالي  

 دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار 

 283.107.444  300.376.491  -  -   300.376.491 رصيد بداية السنة  

 66.767.233  293.754.768  -   -   293.754.768 اررصدة ال ديدة خعل السنة 

(43.311.962)  -  -   -   -  اررصدة المسددة    

 594.131.259  -  -  594.131.259  306.562.715 

          

 -   -  -   -   - ما تم تحويلف إلى المرحلة ارولى 

 -   -  -   -   - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثاكية

 -   -  -   -   - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة 

 4.365.443  6.060.102  -   -   6.060.102 التغيرات النات ة رن تعديعت

(10.551.667)  (6.923.959)  -   -   (6.923.959) تعديعت كتي ة تغير أسعار اليرف   

 300.376.491  593.267.402  -  -  593.267.402 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 
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 :كما يلي  إجمالي اررصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التينيف االئتماكي الداخلي للبنك  توزيع

 

 :  وفيما يلي ملخص الحركة رلى مخيص الخسائر االئتماكية المتوقعة -

 

كاكون    31دينار كما في    93.783.314)  2022كاكون ارول    31دينـار كما فـي    98.842.399بلغ االحتياطي النقدي   -
 (.2021االول 

  2022كاكـون االول    31دينـار كمـا فـي    19.951.005بلغــت اررصــدة مقيــدة السحـب بإستثنـاء االحتياطـي النقــدي   -
 (.2021كاكون االول  31دينار كما في    2.232.760)

كاكون   31دينار تستحق خعل فترة تزيد رن ثعثة أشهر كما في   10.635.000تشمل الودائع آلجل وخاضعة إلشعار  -
 (.2021كاكـون االول  31دينار كما في  10.635.000) 2022 ارول

اررصدة  ( رلى  9لم يتم احتساب مخيص خسائر إئتماكية متوقعة وفقاً لمتنلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) -
وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي ارردكي رقم    2021و  2022كاكون ارول    31البنك المركزي ارردكي كما في    لدى
(.9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  فيما يخص تنبيق 2018حزيران    6بتاريخ  13/2018

  

 

  2022كانون األول  31كما في 

كانون  31كما في 

 2021األول 

األولى المرحلة           المرحلة الثانية  

  البند

 

  مستوى إفرادي

مستوى  

  تجميعي 

مستوى  

  إفرادي

مستوى  

  تجميعي 

المرحلة  

  الثالثة 

 

  المجموع 

 

 المجموع  

فئات التينيف االئتماكي  

بناء رلى كظا  البنك  

 دينــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار   دينـــــار   دينــــــار   دينـــــار   دينـــــــــار   دينــــــــــــــــــــار   الداخلي: 

1  528.876.870  -  -  -  -  528.876.870  210.313.853 

2  -  -  -  -  -  -  - 

3  -  -  -  -  -  -  - 

4  -  -  -  -  -  -  - 

5  -  -  -  -  -  -  - 

6  67.390.532  -  -  -  -  67.390.532  90.062.638 

7  -  -  -  -  -  -  - 

8  -  -  -  -  -  -  - 

9  -  -  -  -  -  -  - 

10  -  -  -  -  -  -  - 

 300.376.491  593.267.402  -  -  -  -  593.267.402  المجموع 

  

 

  2022كانون األول  31كما في 

 كانون   31 كما في

 2021األول 

       المرحلة الثانية   المرحلة األولى   

 

  البند 

مستوى  

  إفرادي 

مستوى  

  تجميعي 

مستوى  

  إفرادي 

مستوى  

  تجميعي 

المرحلة  

  الثالثة 

 

  المجموع 

 

 المجموع  

 دينـــــــــار   دينـــــــــار   دينــــار    دينــــــار  دينـــــار   دينـــــــــار   دينـــــــــار   

 90.488  117.663  -  -  -  -  117.663  السنةرصيد بداية 

خسارة التدكي رلى اررصدة  

 28.856  10.673  -  -  -  -  10.673  ال ديدة خعل السنة

 المسترد من خسارة التدكي رلى  

 -  -  -  -  -  -  -  اررصدة المسددة    

  128.336  -  -  -  -  128.336  119.344 

 -  -  -  -  -  -  -  ما تم تحويلف إلى المرحلة ارولى 

 -  -  -  -  -  -  -  ما تم تحويلف إلى المرحلة الثاكية

 -  -  -  -  -  -  -  ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة

 6.539  84.751  -  -  -  -  84.751  التغيرات النات ة رن تعديعت 

 (8.220)  (6.180)  -  -  -  -  (6.180)  تعديعت كتي ة تغير أسعار اليرف 

 إجمالي الرصيد كما في نهاية  

 117.663  206.907  -  -  -  -  206.907  السنة   



٦ - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

٥٦٫٩٠١٫٦١٣١٣٢٫٤٢٦٫٧٢٤٥٦٫٩٠١٫٦١٣١٣٢٫٤٢٦٫٧٢٤--حسابات جارية وتحت الطلب
٢٦٫٨٥٢٫٨٩٣٣٫٥٨٠٫٦٥٠٩٣٫٩٤٢٫٨٩٣٣٫٥٨٠٫٦٥٠-    ٦٧٫٠٩٠٫٠٠٠ودائع تستحق خالل فترة ٣ أشهر أو أقل 

٨٣٫٧٥٤٫٥٠٦١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤١٥٠٫٨٤٤٫٥٠٦١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤-   ٦٧٫٠٩٠٫٠٠٠إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
              (٥٫١٩٤)       (١٠٥٫٧٧٢)           (٥٫١٩٤)    (١٠٥٫٥٨٣)-               (١٨٩)ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٨٣٫٦٤٨٫٩٢٣١٣٦٫٠٠٢٫١٨٠١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤١٣٦٫٠٠٢٫١٨٠-   ٦٧٫٠٨٩٫٨١١      المجموع

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

٢٠٢١

البند
مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفرادي

المرحلة
المجموعالمجموع الثالثة

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
١-------
٧٦٫٧٦٠٫٤٩٥      ٣٥٫٠١١٫٤٠٠----    ٢٣٥٫٠١١٫٤٠٠         
٢٩٫١٨٤٫٥٨٦      ٨٢٫٠٨٧٫٤٥٥----    ٣٨٢٫٠٨٧٫٤٥٥         
٢٤٫٧٣٦٫٤٧٧      ١٩٫٥٩٧٫١٢٢----    ٤١٩٫٥٩٧٫١٢٢         
٩٧٫٢١٩        ٥٫٩٥٧٫٨٩٥----      ٥٥٫٩٥٧٫٨٩٥                
٥٫١٢٨٫٤١٧        ٨٫٠٩١٫٨٥٦----      ٦٨٫٠٩١٫٨٥٦           
٧-------
٩٩٫٣١٥             ٩٧٫٩٧٣          ٩٧٫٩٧٣----٨                
٩-------

٨٦٥                  ٨٠٥                ٨٠٥----١٠                      
     ١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤  ١٥٠٫٨٤٤٫٥٠٦          ٩٨٫٧٧٨--- ١٥٠٫٧٤٥٫٧٢٨المجموع

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢١

المجموعاإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

       ١٩٠٫٧٢٦٫٢٣٦   ١٠٠٫١٨٠١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤          -  -  -   ١٣٥٫٩٠٧٫١٩٤رصيد بداية السنة
٤٣٫٩٣٢٫٧٣٧          ١٠٣٫٢٤٤٫٤١١    ٨٠٥                  -  -  - ١٠٣٫٢٤٣٫٦٠٦    األرصدة الجديدة خالل السنة

(٩٥٫٩٦٤٫٨٠٨)        (٤٣٫٤١٨٫٦٦٩)     (٢٫٠٦٣)             -  -  - (٤٣٫٤١٦٫٦٠٦)    األرصدة المسددة
١٣٨٫٦٩٤٫١٦٥  ٩٨٫٩٢٢١٩٥٫٨٣٣٫١١٦            -  -  -  ١٩٥٫٧٣٤٫١٩٤     

 -  -  -  -  -  -  - 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

(٥٨٦٫٥٦٨)             (٤٣٫٨٢٤٫٧٩٨)      -  -  - (٤٣٫٨٢٤٫٧٩٨)    التغيرات الناتجة عن تعديالت
(٢٫١٠٠٫٢٢٣)          (١٫١٦٣٫٨١٢)       (١٤٤)                -  -  - (١٫١٦٣٫٦٦٨)      تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
١٣٦٫٠٠٧٫٣٧٤      ١٥٠٫٨٤٤٫٥٠٦   ٩٨٫٧٧٨           -  -  - ١٥٠٫٧٤٥٫٧٢٨  إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢١

مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
المجموع

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
                  ٣٫٩٠٦               ٥٫١٩٤                ٨٦٤---             ٤٫٣٣٠رصيد بداية السنة

                  ٢٫٩٦٤           ١٠٥٫٦٧١          ٩٨٫٧٧٨---             ٦٫٨٩٣خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
(٦٨)                       (٤٫٢٨٦)                             (٧٢١)---            (٣٫٥٦٥)المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

               ٦٫٨٠٢                   ١٠٦٫٥٧٩                     ٩٨٫٩٢١---٧٫٦٥٨
   -                          - -----ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
   -                          - -----ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
   -                          - -----ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

٢٩٩                      ٤١                     ----                   ٤١التغيرات الناتجة عن تعديالت
(١٫٩٠٧)                 (٨٤٨)                                (١٤٤)---               (٧٠٤)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
٥٫١٩٤                   ١٠٥٫٧٧٢           ٩٨٫٧٧٧          ---٦٫٩٩٥               إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

   ٣١ كانون األول ٢٠٢١).

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 - بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال يتقاضى البنك عليها فوائد ٢٦٫٣٢٩٫٣٦١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ (٦٠٫٠٨٥٫٩٠٨ دينار كما في 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

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

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

-  ٤٢ - 

 - بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ٤٫٦٠٢٫٠٦٨ دينار كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢ (٣٫٧٤٠٫٨٧٦ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١) .

اإلجماليالمرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

 - فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

بنــــوك ومؤسســــاتبنـوك ومؤسســـات
مصرفيـــة خارجيــــةمصرفيــــة محليــــة



٧ - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

٩٤٠٫٠٠٠٢٨٢٫٠٠٠٩٤٠٫٠٠٠٢٨٢٫٠٠٠--إيداعات تستحق خالل فترة من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر

                      --                       ----إيداعات تستحق خالل فترة من ٦ أشهر الى ٩ أشهر

٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠-                       --٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠-إيداعات تستحق خالل فترة من ٩ أشهر الى سنة

٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠-                       --٤٤٫٠٠٠٫٠٠٠-إيداعات تستحق خالل فترة تزيد عن سنة

٨٩٫٠٠٠٫٠٠٠٩٤٠٫٠٠٠٢٨٢٫٠٠٠٩٤٠٫٠٠٠٨٩٫٢٨٢٫٠٠٠-إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           (٣٢٫٥٢٣)                    (٥٣)                   (١٦)                (٥٣)         (٣٢٫٥٠٧)-ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
٨٨٫٩٦٧٫٤٩٣٩٣٩٫٩٤٧٢٨١٫٩٨٤٩٣٩٫٩٤٧٨٩٫٢٤٩٫٤٧٧-      المجموع

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

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

المجموعالمجموع الثالثةمستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند
دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-------
٢٨٢٫٠٠٠          ٩٤٠٫٠٠٠----         ٢٩٤٠٫٠٠٠              
٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠------٣        
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠------٤        
٥-------
٦-------
٧-------
٨-------
٩-------

١٠-------
٩٤٠٫٠٠٠٨٩٫٢٨٢٫٠٠٠----٩٤٠٫٠٠٠المجموع

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢١مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفرادي

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
        ٨٩٫٥٦٤٫٠٠٠     ٨٩٫٢٨٢٫٠٠٠ -  -  -  -     ٨٩٫٢٨٢٫٠٠٠رصيد بداية السنة

 - ٩٤٠٫٠٠٠            -  -  -  - ٩٤٠٫٠٠٠           األرصدة الجديدة خالل السنة

 - (٨٩٫٢٣٥٫٠٠٠)     -  -  -  - (٨٩٫٢٣٥٫٠٠٠)    األرصدة المسددة

          ٨٩٫٥٦٤٫٠٠٠        ٩٨٧٫٠٠٠           -  -  -  - ٩٨٧٫٠٠٠
 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

 -  -  -  -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 -  -  -  -  -  -  - األرصدة المعدومة

(٢٨٢٫٠٠٠)             (٤٧٫٠٠٠)            -  -  -  - (٤٧٫٠٠٠)           تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

٨٩٫٢٨٢٫٠٠٠        ٩٤٠٫٠٠٠           -  -  -  - ٩٤٠٫٠٠٠          إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢١مستوى تجميعي مستوى إفراديمستوى تجميعي مستوى إفراديالبند

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
                ٣٨٫٤٣٣            ٣٢٫٥٢٣----           ٣٢٫٥٢٣رصيد بداية السنة

-                   ٥٣ -  -  -  - ٥٣                    خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
                (٢٫٤٨٩)           (٣٢٫٥٢٠) -  -  -  - (٣٢٫٥٢٠)           المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

                   ٣٥٫٩٤٤               ٥٦                    -  -  -  - ٥٦
 -                           -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
 -                           -  -  -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٣٫٤١٩)                  -  -  -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

(٢)                        (٣)                     -  -  -  - (٣)                    تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

٣٢٫٥٢٣               ٥٣                    -  -  -  - ٥٣                   إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

اإلجمالي

المرحلة األولى

بنــــوك ومؤسســــاتبنـوك ومؤسســـات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعمصرفيـــة خارجيــــةمصرفيــــة محليــــة

المرحلة األولى

المرحلة األولىالمرحلة األولى

المرحلة األولىالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

-  ٤٣  - 

 - ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى  البنوك والمؤسسات المصرفية كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢ و٢٠٢١ .

 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:
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 الربح أو الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة   - 8

   : ن تفاصيل هذا البند هي كما يليإ 

 

العادلة لإلستثمارات غير المدرجة وفقاً لنريقة كسبة مساهمة البنك من صافي ارصول  تم احتساب القيمة   *    

 باإلرتماد رلى آخر قوائم مالية مدققة للشركة المستثمر بها.

 

متمثلة في حق مشروط الربح أو الخسارة  بالقيمة العادلة من خعل قائمة  **    يمثل هذا البند موجودات مالية  

(  32بموجب متنلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ) من قبل البنك  تم اإلرتراف بها  ية  مالإلستع  موجودات  

ًء ال يت زء منها  وجزوالتي تعتبر إمتداد لها    2018كاكون ارول    23و تنبيقاً لإلتفاقية الموقعة بتاريخ  

ببيع موجودات رأسمالية   القوائم  والمتعلقة  بتاريخ  لها  العادلة  بالقيمة  الموجودات  تقييم هذ   تم  ز هذا وقد 

 . 2020للعا   رنها أرباا تقييم بنفال القيمةالمالية الموحدة والذي كتج  

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل   - 9

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :   

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2021  2022  

  دينــــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــــار 

 أسهم مدرجة في أسواق محلية كشنة  4.022.773  5.072.478

 أسهم غير مدرجة في أسواق محلية كشنة *  2.569.171  2.615.116

 مدرجة في أسواق خارجية كشنة أسهم  9.162.150  7.697.826

 أسهم غير مدرجة في أسواق خارجية كشنة *  98.026.877  46.777.807

 مجموع أدوات الملكية   113.780.971  62.163.227

 

الشامل    - الدخل  قائمة  خعل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات  رلى  النقدية  اررباا  توزيعات  بلغت 

في    664.670 المنتهية  للسنة  ارول    31دينار  في   548.236)   2022كاكون  المنتهية  للسنة   دينار 

 ( . 2021كاكون ارول  31

 

 لما يلي:  تم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات غير المدرجة وفقاً  *    

طريقة كسبة مساهمة البنك من صافي ارصول باإلرتماد رلى آخر قوائم مالية مدققة للشركة المستثمر  •

 . بها

والتي تعتبر من طرق المستوى الثالث وفقاً    المخيومة   التدفقات النقديةو   المضارفات   يوفقاً رسلوب •

 .(13لبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) لمتن

 . بإستخدا  مدخعت السوق التي يمكن معحظتها •

 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2021  2022  

  دينــــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــــار 

 أسهم مدرجة في أسواق محلية كشنة  90.167  100.384

 أسهم غير مدرجة في أسواق محلية كشنة*  226.833  134.039

 بالقيمة العادلة ** موجودات مالية  حق استع   15.000.000  15.000.000

15.234.423  15.317.000  
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 بالصافي - تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة   - 01

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 

 ون االول ـــــــــــــــــــــــكان 31

2021  2022  

  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار

 االفراد )التجزئة(  594.825.426  596.242.926

 حسابات جارية مدينة     15.485.838  15.491.270

 قروض وكمبياالت *     548.344.887  551.973.514

 بناقات االئـتمان     30.994.701  28.778.142

 القروض العقارية  271.477.666  273.211.954

 الشركات :  598.406.763  582.433.426

 الشركات الكبرى  355.062.498  323.849.300

 حسابات جارية مدينة     36.395.236  36.336.526

 قروض وكمبياالت *     318.667.262  287.512.774

 مؤسسات صغيرة ومتوسنة  243.344.265  258.584.126

 حسابات جارية مدينة     48.341.025  51.616.408

 قروض وكمبياالت *     195.003.240  206.967.718

 الحكومة والقطاع العام 225.239.281  206.297.647

 المجمـــوع 1.689.949.136  1.658.185.953

 : مخيص الخسائر االئتماكية المتوقعة ينزل (162.402.875)  ( 158.630.986)

  : فوائد معلقة ينزل (15.387.052)  (13.440.274)

 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة 1.512.159.209  1.486.114.693

 

 دينــــــار كما في  13.168.373البالغــــــــــة اً  ــــــــــصافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدم *

 .(2021كاكون ارول  31كما في دينار  14.591.914) 2022كاكون ارول  31

 

من رصيد التسهيعت اإلئتماكية    ٪(8/ 8)   أي ما كسبتفدينار    149.280.799  المرحلة الثالثةبلغت تسهيعت   -

كاكون    31كما في    ٪(7/8)  كسبتـفأي ما    دينار  144.312.640)  2022كاكون ارول    31كما في  المباشرة  

 . ( 2021ارول 

 

 ( من٪0/8)أي ما كـسبتف    دينار  133.893.747المعلقة بعد تنزيل الفوائد   تـسهيعت المرحلة الثالثة  بلغت  -

ــرصــــيد التســــهيعت اإلئتماكية المباشــــرة بعد تنزيل الفوائ   2022كاكون ارول    31كما في  د المعلقةــــــ

 .(2021كاكون ارول  31كما في ٪( 0/8)دينار أي ما كسبتف  130.872.366)

 

ة        - ة ارردكـي ة الممنوـحة للحكوـم اكـي ــهيعت اإلئتـم ا بلـغت التســ التـه ار  1.742.800وبكـف ف    ديـن ــبـت ا كســ أي ـم

ــرة14/0٪) ــهيعت اإلئتـماكـية المـباشــ  2.528.026)  2022كاكون ارول   31كـما في   ( من إجـمالي التســ

( ز كما بلغت التســـهيعت الممنوحة للقناع 2021كاكون ارول   31كما في ٪(  15/0)دينار أي ما كســـبتف  

ــنين   كما في دينار   62.344.097)  2022كاكون ارول    31كما في   دينار  41.115.210العا  في فلســ

 33.271.260بمبلغ  ممنوحة إلى حكومات أجنبية    باإلضـــافة إلى تســـهيعت   (2021كاكون ارول    31

 .(2021كاكون ارول  31كما في دينار  24.785.586)  2022كاكون ارول  31كما في  دينار

  



البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

    ١٫٦٥٨٫١٨٥٫٩٥٣  ١٤٤٫٣١٢٫٦٤٠   ٢٩٫٩١٩٫١١٤   ١١٢٫٠٩٥٫٢٨٨    ٧٦٠٫٨٤٠٫٢٣١  ٦١١٫٠١٨٫٦٨٠الرصيد بداية السنة 

       ٢٤٢٫٦٣٧٫١٥٦       ٤٫٣٣٨٫٤٩٥     ١٫٥٦٤٫١٠٥        ٣٫٠٧٥٫٥٢٠    ١١٤٫٥٠٣٫٤١٥  ١١٩٫١٥٥٫٦٢١التسهيالت الجديدة خالل السنة

      (١٩٤٫٢٨١٫٣٧٣)     (٨٫٧٢٩٫١٢٣)    (٢٫٣٣٨٫٢٤٨)    (١٣٫٧٧٩٫٩٥٧)     (٨٢٫١٢٧٫٢١١)   (٨٧٫٣٠٦٫٨٣٤)التسهيالت المسددة

١٣٩٫٩٢٢٫٠١٢  ٢٩٫١٤٤٫٩٧١  ١٠١٫٣٩٠٫٨٥١   ٧٩٣٫٢١٦٫٤٣٥ ٦٤٢٫٨٦٧٫٤٦٧  ١٫٧٠٦٫٥٤١٫٧٣٦  

                           -     (٢٫٧٦٦٫٨٤٣)  (٢١٫٢٨٨٫٨٧٣)    (٢٦٫٠٣١٫٣٤٩)      ٢٣٫٨٨٣٫٨٢٢    ٢٦٫٢٠٣٫٢٤٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -     (٢٫٧٤٤٫٣٦٩)   ٢٨٫١٢٣٫٦٧٩     ١٥٫٠٢٢٫٠٦٠     (٢٧٫٢٦٢٫٠٩٢)   (١٣٫١٣٩٫٢٧٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -     ١٧٫٥٩٤٫١٩٢    (٢٫٦٦٧٫٨٧٥)      (٩٫٨٤٣٫٨٧٦)       (٤٫٢٦٢٫٨٤٣)         (٨١٩٫٥٩٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

        (١٣٫٨٦٠٫٦٢٢)          ١٩٩٫٧٥٠    (١٫١٦٠٫٩٣٣)      (٤٫٥٨٤٫٠٤٣)       (١٫٤٣٠٫٦٦١)     (٦٫٨٨٤٫٧٣٥)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           ١٫٨٥١٫٦٧٠             (٦٫٦١٠)       (٣٢١٫٧١١)    (٢٠٫٣٩٣٫٦٩١)     (٢٤٫١٨٢٫٤٨٩)    ٤٦٫٧٥٦٫١٧١التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (١٫٩١٢٫٥٦٩)     (١٫٩١٢٫٥٦٩)                 -                   -                    -                  -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

          (٢٫٦٧١٫٠٧٩)     (١٫٠٠٤٫٧٦٤)                 -            (٨١٫٧١١)            (٥٦٫٥٤٣)     (١٫٥٢٨٫٠٦١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

١٤٩٫٢٨٠٫٧٩٩  ٣١٫٨٢٩٫٢٥٨    ٥٥٫٤٧٨٫٢٤١   ٧٥٩٫٩٠٥٫٦٢٩ ٦٩٣٫٤٥٥٫٢٠٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة  ١٫٦٨٩٫٩٤٩٫١٣٦  

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

١٢٤٫٩٥٨٫٥٧٦    ٣٫٣٣٠٫٠٥٣    ٢٨٫٦٨٠٫٢٤٠       ١٫٠٩٠٫٠٨١         ٥٧٢٫٠٣٦الرصيد بداية السنة   ١٥٨٫٦٣٠٫٩٨٦      

           ٧٫٣٨٧٫٤٦٦       ٤٫١٨٣٫٧٩٤     ١٫٧٨٤٫٧٩٥           ٤٨١٫٧٨٢            ٧١٨٫٠٣٤          ٢١٩٫٠٦١خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

        (١١٫٣٥٦٫٥٧٢)     (٨٫١٧٨٫٥٢٨)    (١٫٥١٤٫٢٨١)      (١٫٤٦١٫٢١٤)          (١١٧٫٧٠٩)           (٨٤٫٨٤٠)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٢٠٫٩٦٣٫٨٤٢    ٣٫٦٠٠٫٥٦٧    ٢٧٫٧٠٠٫٨٠٨       ١٫٦٩٠٫٤٠٦         ٧٠٦٫٢٥٧  ١٥٤٫٦٦١٫٨٨٠      

                           -     (٢٫٠٤٦٫٠٧٦)       (١٤٤٫٤٠٥)            (٨٦٫٠٣٩)        ٢٫٠٣٥٫١٩٩          ٢٤١٫٣٢١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -     (٢٫١٥٦٫٩٢٢)         ٦٠٥٫٦٩٩        ١٫٦١٨٫٧٣٧            (٥٤٫٩١٠)           (١٢٫٦٠٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -            ٨٨٫٦٩٢         (٢٤٫٤٧٩)            (٥٦٫٧٨١)               (٦٫٨٨٦)                (٥٤٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

           ٧٫٥٧٥٫٥٠٥     ١٠٫٨٠١٫٨٣٩         ٤٣٢٫٧٨١      (١٫٥٣٩٫٢٩٦)       (٢٫٠٠١٫٩٨٧)         (١١٧٫٨٣٢)األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين

  المراحل الثالث خالل السنة

           ٢٫٣٧٨٫٧٢٤         (٣٧٦٫١٢٦)           ٤٢٫٧٢١      (١٫٦٦٥٫٩٣٣)        ١٫٩٨٦٫٤١٧       ٢٫٣٩١٫٦٤٥التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (١٫٧٥٢٫٣٧٦)     (١٫٧٥٢٫٣٧٦)                     -                        -                        -                       -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

             (٤٦٠٫٨٥٨)         (٤٥٦٫٢٣٢)                     -              (١٫٤٨٨)                  (٤٧٧)             (٢٫٦٦١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

١٢٥٫٠٦٦٫٦٤١    ٤٫٥١٢٫٨٨٤    ٢٥٫٩٧٠٫٠٠٨       ٣٫٦٤٧٫٧٦٢     ٣٫٢٠٥٫٥٨٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة  ١٦٢٫٤٠٢٫٨٧٥      

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

 - ٤٦ - 

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

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

    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

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

                           -     (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
التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي 

الموحدة
-                  ---(١٠٧٫٧٠٩)         (١٠٧٫٧٠٩)             

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

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

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

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

         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

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

                           -     (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
التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي 

               (٨٦٫٣١٢)           (٨٦٫٣١٢)                     -                       -                       -                      -الموحدة

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

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

اإلجمالي

 - ٤٧ - 

-   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

المرحلة الثالثة



مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة :

الحكومة والقطاع الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعام والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

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

            ٧٫٣٨٧٫٤٦٦               ٩٢٫٩٩٦           ٩١٥٫٩٩٢           ٩٥٨٫٣٠٠          ٦٧٤٫٧٩١       ٤٫٧٤٥٫٣٨٧خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (١١٫٣٥٦٫٥٧٢)                (٣٫٤٦٨)       (٣٫٧٨٨٫٢٥٧)      (٢٫٢٨٧٫٦٥٩)      (١٫٦٠٠٫١٥٩)      (٣٫٦٧٧٫٠٢٩)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

١٥٤٫٦٦١٫٨٨٠            ٢٦١٫٧١٠     ٣٥٫٨٩٥٫٨٩٧    ٦٥٫١١٧٫٠٠٢      ٨٫١١٢٫٦١٠    ٤٥٫٢٧٤٫٦٦١      

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل 
            ٧٫٥٧٥٫٥٠٥                         -        ٥٫٩٠١٫١٨٥            (٧٤٫١٠٥)         (٩٧١٫٢٨٩)       ٢٫٧١٩٫٧١٤الثالث خالل السنة

            ٢٫٣٧٨٫٧٢٤              (٦٢٫٩٩٠)           ٨٥٠٫٢٠٧          (٦٧٣٫١٢٩)          ٢٢٣٫٧٦٨       ٢٫٠٤٠٫٨٦٨التغيرات الناتجة عن التعديالت

           (١٫٧٥٢٫٣٧٦)                         -            (١٧٫٧٨٤)      (١٫٦٦٣٫٣٩٨)                       -           (٧١٫١٩٤)التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج المركز المالي

              (٤٦٠٫٨٥٨)                         -          (٣٤٠٫٧٣٤)            (٨١٫٨٩٢)             (١٫٨٧٦)           (٣٦٫٣٥٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ١٦٢٫٤٠٢٫٨٧٥            ١٩٨٫٧٢٠     ٤٢٫٢٨٨٫٧٧١    ٦٢٫٦٢٤٫٤٧٨      ٧٫٣٦٣٫٢١٣    ٤٩٫٩٢٧٫٦٩٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إعادة التوزيع: 

        ١٠٥٫٧٠٢٫٩٢٨             ١٩٨٫٧٢٠      ٤١٫٨٩١٫٦١٨      ٦٢٫٥٢٧٫٠٦٤          ٩٣٠٫٩١٧          ١٥٤٫٦٠٩المخصصات على مستوى إفرادي

          ٥٦٫٦٩٩٫٩٤٧                         -           ٣٩٧٫١٥٣             ٩٧٫٤١٤       ٦٫٤٣٢٫٢٩٦     ٤٩٫٧٧٣٫٠٨٤المخصصات على مستوى تجميعي

      ١٦٢٫٤٠٢٫٨٧٥            ١٩٨٫٧٢٠     ٤٢٫٢٨٨٫٧٧١    ٦٢٫٦٢٤٫٤٧٨      ٧٫٣٦٣٫٢١٣    ٤٩٫٩٢٧٫٦٩٣الرصيد في نهاية السنة

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

الشركـــــات

 - ٤٨ - 

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب القطاع :

٣١ كانون األول ٢٠٢٢

الشركـــــات

٣١ كانون األول ٢٠٢١



وفيما يلي التفاصيل على مستوى كل قطاع األعمال :

كما في ٣١ كانون األولأ)   محفظة االفراد (التجزئة)

٢٠٢١

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                    -                       -                    -                       -                        -                        -

٢-                    -                       -                    -                       -                        -                        -

٣-                    -                       -                    -                       -                        -                        -

١٫٠٣٤٫٩١٢                        -                       -                    -                       -     ٤١٫٠٣٤٫٩١٢        -

١٫١٤٢٫٦٨٩        ٢٫٠١٥٫٩٨٢                        -                       -                    -                       -     ٥٢٫٠١٥٫٩٨٢             

٣٣٧٫٩٧٨            ٦٩٣٫٨٨٤                        -                       -          ١٥٫١٦٩                       -        ٦٦٧٨٫٧١٥                

٧-                    -                       -                    -                       -                        -                        -

٨-                    -                       -                    -                       -                        -                        -

٢٦٫٦٧٣                        -                        -                       -                    -                       -                    -٩                  

٧٤٧٫٥٩١            ٦٤١٫٨٨١            ٦٤١٫٨٨١                       -                    -                       -                    -١٠                

         ٥٩٣٫٩٨٧٫٩٩٥    ٥٩٠٫٤٣٨٫٧٦٧      ٤٦٫٤٧١٫٨٢٣     ٢٤٫١٥٣٫٠٩٢                    -   ٥١٩٫٨١٣٫٨٥٢                    -غير مصنف

       ٥٩٦٫٢٤٢٫٩٢٦   ٥٩٤٫٨٢٥٫٤٢٦     ٤٧٫١١٣٫٧٠٤   ٢٤٫١٥٣٫٠٩٢         ١٥٫١٦٩  ٥١٩٫٨١٣٫٨٥٢   ٣٫٧٢٩٫٦٠٩المجموع

افصاح الحركة على التسهيالت :

أ)   محفظة األفراد

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

         ٥٥٧٫٧٠٢٫٦٧٥    ٥٩٦٫٢٤٢٫٩٢٦      ٤٤٫٩١٧٫٨٣٤     ١٥٫٩١٩٫٧٢٩          ١٦٫٤٢٧   ٥٣٣٫٩٢٤٫٦٩٦     ١٫٤٦٤٫٢٤٠الرصيد بداية السنة

         ١٠٣٫٥٧٤٫٤٢٦      ٨٥٫٠٨٥٫٦٨٤         ١٫١٩٠٫٢٧٠       ١٫١٦٠٫٧١٣-     ٨٠٫٨٩٩٫٩٦٦     ١٫٨٣٤٫٧٣٥التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (٥٣٫٤٥٣٫٠٠٩)     (٦٨٫٧٥٧٫٥٣٦)       (٢٫٥٣٥٫٣٣١)      (١٫٧٠٢٫٨٦٠)-    (٦٤٫٥١٩٫٣٤٥)-التسهيالت المسددة 

٦٠٧٫٨٢٤٫٠٩٢   ٦١٢٫٥٧١٫٠٧٤     ٤٣٫٥٧٢٫٧٧٣   ١٥٫٣٧٧٫٥٨٢         ١٦٫٤٢٧  ٥٥٠٫٣٠٥٫٣١٧   ٣٫٢٩٨٫٩٧٥       

                            -                        -           (٩٧٩٫٥٥٥)   (١٠٫٤٨٣٫٢٨٧)                    -     ١١٫٤٦٢٫٨٤٢                    -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -           (٤١٤٫١٨١)     ٢٢٫٤٧٥٫٨٣١                    -    (٢٢٫٠٦١٫٦٥٠)                    -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -         ٥٫٠١٩٫٠٧١      (٢٫١٤٧٫٤٥١)                    -      (٢٫٨٧١٫٦٢٠)                    -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

           (١٫٢٠١٫١٦٧)       (١٫٦٦٩٫٩٢٣)                ٧٫٦١٥         (٨٧٨٫٤٧٦)                    -          (٧٩٩٫٠٦٢)                    -األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         (١٠٫٢٠١٫٧٧٤)     (١٥٫٩٧١٫١٠٢)                  (٧٨٥)         (١٩١٫١٠٧)          (١٫٢٥٨)    (١٦٫٢٠٨٫٥٨٦)        ٤٣٠٫٦٣٤التغيرات الناتجة عن تعديالت

               (١٠٥٫٤٣٣)            (٨٦٫٧٨٨)             (٨٦٫٧٨٨)                       -                    -                       -                    -التسهيالت المعدومة والمحولة لخارج قامة المركز المالي الموحدة

                 (٧٢٫٧٩٢)            (١٧٫٨٣٥)               (٤٫٤٤٦)                       -                    -            (١٣٫٣٨٩)                    -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       ٥٩٦٫٢٤٢٫٩٢٦   ٥٩٤٫٨٢٥٫٤٢٦     ٤٧٫١١٣٫٧٠٤   ٢٤٫١٥٣٫٠٩٢         ١٥٫١٦٩  ٥١٩٫٨١٣٫٨٥٢   ٣٫٧٢٩٫٦٠٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األولالبند

٢٠٢١مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

           ٤٤٫٦١٩٫٦٣٣      ٤٤٫٢٠٦٫٣٠٣      ٤٠٫٠٣٦٫٣٤٩       ٣٫٢٥٢٫٠٢٩                 ٤٨           ٩١٥٫٣٩٩            ٢٫٤٧٨الرصيد بداية السنة

             ٢٫٦٢٣٫٣٨١        ٤٫٧٤٥٫٣٨٧         ٢٫٣٧٥٫٦٢٢       ١٫٧٧١٫٥٣٨                    -           ٥٩٤٫٥٣٣            ٣٫٦٩٤خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

           (٤٫٥١٦٫٠٠٠)       (٣٫٦٧٧٫٠٢٩)       (٢٫٠٦٢٫٣٤٤)      (١٫٥١٢٫١٩٥)                    -          (١٠٢٫٤٩٠)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٤٢٫٧٢٧٫٠١٤     ٤٥٫٢٧٤٫٦٦١     ٤٠٫٣٤٩٫٦٢٧      ٣٫٥١١٫٣٧٢                 ٤٨      ١٫٤٠٧٫٤٤٢           ٦٫١٧٢         

                            -                        -           (٧٨٧٫٢٧٩)           (٨٤٫١٢٦)                    -           ٨٧١٫٤٠٥                    -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -           (٣٥٠٫١٧٠)          ٤٠١٫٠٦٤                    -            (٥٠٫٨٩٤)                    -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -              ٢٧٫١٥٥           (٢١٫٣٢٠)                    -              (٥٫٨٣٥)                    -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                    -األثر على المخصص كما في نهاية السنة  نتيجة تغيير التصنيف

             ٣٫٥٢٢٫٥٧٠        ٢٫٧١٩٫٧١٤         ٣٫٠٠٣٫٨٦٨          ٥٦١٫٠٢٧                    -          (٨٤٥٫١٨١)                    -  بين المراحل الثالث خالل السنة

           (١٫٩٤٣٫٥٥٩)        ٢٫٠٤٠٫٨٦٨                  (٥٧٣)            ٢٩٫٩٣٥               ٧٥٠        ٢٫٠٠٩٫٨٢٥               ٩٣١التغيرات الناتجة عن تعديالت

                 (٨٤٫٠٣٦)            (٧١٫١٩٤)             (٧١٫١٩٤)                       -                    -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                 (١٥٫٦٨٦)            (٣٦٫٣٥٦)             (٣٦٫١٩٩)                 (١٥٧)                    -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         ٤٤٫٢٠٦٫٣٠٣     ٤٩٫٩٢٧٫٦٩٣     ٤٢٫١٣٥٫٢٣٥      ٤٫٣٩٧٫٩٥٢              ٧٩٨      ٣٫٣٨٦٫٦٠٥           ٧٫١٠٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 - ٤٩ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثالثةمستوى تجمعيمستوى إفراديمستوى تجمعيمستوى إفرادي



كما في ٣١ كانون األولب) محفظة القروض العقارية

٢٠٢١

مستوى تجمعيمستوى إفراديمستوى تجمعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                           -                        -                        -                          -                           -

٢١١٫٦٢٠                ٥٥٫٢٩٥                          -                        -                        -                           -             ٢٥٥٫٢٩٥              

٢٩٦٫٥٧٢              ٣٧٤٫١٩٣                          -                        -                        -                           -           ٣٣٧٤٫١٩٣              

٢٫٢٩٨٫٤١٩           ٢٫١٦٢٫٠٤٨                          -                        -           ١٠٩٫٧٥٧                           -       ٤٢٫٠٥٢٫٢٩١           

٤٫٠٩٣٫٩١٢           ٤٫٩٦٦٫٠٨٧                          -                        -             ٧٤٫٤٣٨                           -       ٥٤٫٨٩١٫٦٤٩           

٨٫٣٦٦٫٠٢١           ٣٫٤٨٩٫٦٢٦                          -                        -                        -                           -       ٦٣٫٤٨٩٫٦٢٦           

٤٫٨١٦٫١١٥           ٤٫٧٩٦٫٤٠٣                          -                        -       ٤٫٧٩٦٫٤٠٣                           -                        -٧           

٦٫٠٨٣                 ٦٫٠٨٣                        -                        -                           -                        -٨                  -

١٩٫٤٥٠                           -                          -                        -                        -                           -                        -٩                

١٫٨٠١٫١٦٠              ٧٤٤٫٩١١             ٧٤٤٫٩١١                        -                        -                           -                        -١٠           

      ٢٥١٫٣٠٨٫٦٨٥      ٢٥٤٫٨٨٣٫٠٢٠       ١٠٫٩٢٦٫٢٣٣        ٧٫٤٧٦٫٢٣٣                        -      ٢٣٦٫٤٨٠٫٥٥٤                        -غير مصنف

     ٢٧٣٫٢١١٫٩٥٤     ٢٧١٫٤٧٧٫٦٦٦      ١١٫٦٧٧٫٢٢٧       ٧٫٤٧٦٫٢٣٣      ٤٫٩٨٠٫٥٩٨     ٢٣٦٫٤٨٠٫٥٥٤    ١٠٫٨٦٣٫٠٥٤المجموع

افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

اإلجمالي مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

      ٢٥٩٫١٢٣٫١٤٣      ٢٧٣٫٢١١٫٩٥٤       ١٣٫٤١٨٫٥٧٦      ١٣٫٧٣٨٫٧٣٢       ٦٫١١٥٫٥٤٩      ٢٢٥٫٩٧١٫٩٨٧     ١٣٫٩٦٧٫١١٠الرصيد بداية السنة

        ٤٥٫٧٦١٫٩٦٣        ٣٣٫٨٥٨٫٥١٧             ٢٦١٫٠٣١           ٤٠٣٫٣٩٢                        -        ٣٠٫١٤٧٫٦٨٥       ٣٫٠٤٦٫٤٠٩التسهيالت الجديدة خالل السنة

       (١٥٫٢٨١٫٣٨١)       (٢٤٫٧٢٢٫٢٧٨)        (١٫٨٩٥٫٤٥٨)          (٦١٤٫٨٠٤)         (٣٥٩٫٠٤٨)       (١٧٫٣٢٧٫٤٣٧)      (٤٫٥٢٥٫٥٣١)التسهيالت المسددة 

٢٨٩٫٦٠٣٫٧٢٥     ٢٨٢٫٣٤٨٫١٩٣      ١١٫٧٨٤٫١٤٩    ١٣٫٥٢٧٫٣٢٠      ٥٫٧٥٦٫٥٠١     ٢٣٨٫٧٩٢٫٢٣٥    ١٢٫٤٨٧٫٩٨٨     

                           -                           -        (١٫٦٣٧٫٦٤٣)    (١٠٫٨٠٥٫٥٨٦)         (٦٩٥٫٦٧٣)        ١٢٫٤٢٠٫٩٨٠           ٧١٧٫٩٢٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                           -            (٤٤٧٫٤٠٦)        ٥٫٥٨٢٫١٤٧           ١٠٠٫٥٨٢         (٥٫١٣٤٫٧٤١)         (١٠٠٫٥٨٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -                           -         ١٫٩١١٫٦٤٧          (٥٢٠٫٤٢٤)                        -         (١٫٣٩١٫٢٢٣)                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

             (١٣٤٫٩٩١)             (٧٠٩٫٢٣٠)               ٦٩٫٨٥١          (٢٧٠٫٤٣٠)            (٢٦٫١٤٤)             (٦٣١٫٥٩٩)           ١٤٩٫٠٩٢األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

       (١٥٫٧٥٢٫٩٨٧)       (١٠٫٠٣٥٫٢١٣)                     ١٨٨            (٣٦٫٧٩٤)         (١٥٤٫٦٦٨)         (٧٫٥٣١٫٩٤٤)      (٢٫٣١١٫٩٩٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                           -                           -                          -                        -                        -                           -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج  قائمة المركز المالي الموحدة

             (٥٠٣٫٧٩٣)             (١٢٦٫٠٨٤)                (٣٫٥٥٩)                        -                        -               (٤٣٫١٥٤)            (٧٩٫٣٧١)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

     ٢٧٣٫٢١١٫٩٥٤     ٢٧١٫٤٧٧٫٦٦٦      ١١٫٦٧٧٫٢٢٧       ٧٫٤٧٦٫٢٣٣      ٤٫٩٨٠٫٥٩٨     ٢٣٦٫٤٨٠٫٥٥٤    ١٠٫٨٦٣٫٠٥٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

        ١٠٫٠٨٧٫٦٥٢           ٩٫٠٣٧٫٩٧٨         ٨٫٦٧٦٫٧٧٤              ٧٦٫٤١٩             ٨٦٫٨٨٦              ١٧٢٫٤٢٦             ٢٥٫٤٧٣الرصيد بداية السنة

           ١٫٣٢٤٫٣٨٥              ٦٧٤٫٧٩١             ٦٠٥٫٧٨٨              ١٣٫٢٥٧                        -                ٤٥٫٩٤١               ٩٫٨٠٥خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

         (٢٫١١٦٫٤١٦)         (١٫٦٠٠٫١٥٩)        (١٫٥٧٣٫١١٤)              (٢٫٠٥٨)              (١٫٤٢٧)               (١٤٫٨٠٢)              (٨٫٧٥٨)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٩٫٢٩٥٫٦٢١         ٨٫١١٢٫٦١٠        ٧٫٧٠٩٫٤٤٨             ٨٧٫٦١٨            ٨٥٫٤٥٩             ٢٠٣٫٥٦٥            ٢٦٫٥٢٠         

                           -                           -        (١٫١٢٤٫٤٣٠)            (٦٠٫٢٧٩)              (١٫٩٠٣)           ١٫١٦٣٫٧٩٤             ٢٢٫٨١٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                           -                           -            (٢٠٠٫٦١٩)           ٢٠٤٫٤٨٤                     ١١                 (٣٫٨٦٥)                   (١١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                           -                           -                 ٤٫٢١٠              (٣٫١٥٩)                        -                 (١٫٠٥١)                        -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

              ١٧٦٫١٠٧             (٩٧١٫٢٨٩)             ٣٢٩٫٥١٥          (١٢٨٫١٦٥)                     ٣٩         (١٫١٥٦٫٨٠٦)            (١٥٫٨٧٢)  الثالث خالل السنة

             (٤١٦٫٤٩٤)              ٢٢٣٫٧٦٨                      (٧٦)              ١٤٫٠١١           ٢٢٠٫٨٥٣               (٢٢٫١١٩)             ١١٫٠٩٩التغيرات الناتجة عن تعديالت

                           -                           -                          -                        -                        -                           -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

               (١٧٫٢٥٦)                 (١٫٨٧٦)                (١٫٤١٤)                        -                        -                     (٣٢٠)                 (١٤٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         ٩٫٠٣٧٫٩٧٨         ٧٫٣٦٣٫٢١٣        ٦٫٧١٦٫٦٣٤          ١١٤٫٥١٠          ٣٠٤٫٤٥٩             ١٨٣٫١٩٨            ٤٤٫٤١٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٥٠ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

اإلجمالي

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانية

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

المرحلة األولى



ج) محفظة للشركات الكبرى

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                        -                        -                      -                         -                         -                        -

١٥٫٦٧٨٫٣٢٨      ١١٫٨٨٣٫٣٠٥                         -                         -                      -                        -     ٢١١٫٨٨٣٫٣٠٥           

٢٤٫٠٥٣٫٦٤٨      ٣٣٫٢٢٨٫٢٧٥                         -                         -                      -                        -     ٣٣٣٫٢٢٨٫٢٧٥           

١٠٠٫٢٨٨٫٥٨٣    ١٣٢٫٣٩٧٫١٧٧                         -                         -      ٤٫٠٧٥٫١٨٥                        -   ٤١٢٨٫٣٢١٫٩٩٢         

٤٣٫٣٥٨٫٢٣٨      ٨١٫٧٣١٫٣٩٠                         -                         -    ١٣٫٥٢٥٫٦٦٨                        -     ٥٦٨٫٢٠٥٫٧٢٢           

٧٣٫٧٤٦٫٢٨٥      ٤٢٫٠٨٧٫١٦٦                         -                         -      ٢٫٤٩١٫٠٣٩                        -     ٦٣٩٫٥٩٦٫١٢٧           

١٦٫٩٣٩٫١٤٧        ٥٫٦٧٢٫٩٩٠                         -                         -      ٥٫٦٧٢٫٩٩٠                        -                        -٧           

١٥٫٢٠٧٫٨٤٢        ١٫٢٢٠٫٤٦٤         ١٫٢٢٠٫٤٦٤                         -                      -                        -                        -٨           

٤٫٥٩٩٫١٧٧                        -                         -                         -                      -                        -                        -٩             

٢٩٫٧٧٣٫٩٢٩      ٤٦٫٦٣٦٫٠٢٢       ٤٦٫٦٣٦٫٠٢٢                         -                      -                        -                        -١٠           

                 ٢٠٤٫١٢٣           ٢٠٥٫٧٠٩            ١٦٠٫١٧٤                         -                      -             ٤٥٫٥٣٥                        -غير مصنف

        ٣٢٣٫٨٤٩٫٣٠٠  ٣٥٥٫٠٦٢٫٤٩٨      ٤٨٫٠١٦٫٦٦٠                         -  ٢٥٫٧٦٤٫٨٨٢             ٤٥٫٥٣٥  ٢٨١٫٢٣٥٫٤٢١المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت :

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

         ٣٧٥٫٨٣١٫٨٤١    ٣٢٣٫٨٤٩٫٣٠٠       ٤٩٫٦٩٢٫٨٩٨                         -    ٥٠٫٥١٨٫٣٨٦             ٩٢٫١٧٣   ٢٢٣٫٥٤٥٫٨٤٣الرصيد بداية السنة

           ٦٠٫٧٨٩٫٤٣٦      ٩٦٫٩٢٩٫٧٥٨         ٢٫١٠٦٫٦٢٩                         -      ٢٫١٦٦٫٨٥٥                        -     ٩٢٫٦٥٦٫٢٧٤التسهيالت الجديدة خالل السنة

          (٧٤٫١١٥٫٨٨٢)    (٦٤٫٦١٩٫٢٤١)           (٩٨٩٫٥٢٦)                         -    (٨٫٣٥٤٫٦٥١)                        -    (٥٥٫٢٧٥٫٠٦٤)التسهيالت المسددة 

٣٦٢٫٥٠٥٫٣٩٥  ٣٥٦٫١٥٩٫٨١٧      ٥٠٫٨١٠٫٠٠١                         -  ٤٤٫٣٣٠٫٥٩٠             ٩٢٫١٧٣  ٢٦٠٫٩٢٧٫٠٥٣        

                              -                        -                         -                         -    (٦٫٩٤٧٫١٤١)                        -        ٦٫٩٤٧٫١٤١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                              -                        -           (٢٢١٫٣٧٥)                         -      ٩٫١٥٦٫١٨٠                        -      (٨٫٩٣٤٫٨٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                              -                        -              ٧٤٫٢٠٥                         -                      -                        -            (٧٤٫٢٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

            (٨٫٧١٠٫٨٤٣)       (٥٫١٨٠٫٨٧٩)               (٢٫٦١٧)                         -    (٢٫٦٢٠٫٢٠٨)                        -      (٢٫٥٥٨٫٠٥٤)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

          (٢٥٫١٣٦٫٨٥٧)        ٨٫١٦٧٫٥٢١               (٦٫٠١٣)                         -  (١٨٫٠٨١٫٩٢١)            (٤٦٫٦٣٨)     ٢٦٫٣٠٢٫٠٩٣التغيرات الناتجة عن تعديالت

                              -       (١٫٦٦٣٫٣٩٨)      (١٫٦٦٣٫٣٩٨)                         -                      -                        -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

            (٤٫٨٠٨٫٣٩٥)       (٢٫٤٢٠٫٥٦٣)           (٩٧٤٫١٤٣)                         -          (٧٢٫٦١٨)                        -      (١٫٣٧٣٫٨٠٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

        ٣٢٣٫٨٤٩٫٣٠٠  ٣٥٥٫٠٦٢٫٤٩٨      ٤٨٫٠١٦٫٦٦٠                    -  ٢٥٫٧٦٤٫٨٨٢             ٤٥٫٥٣٥  ٢٨١٫٢٣٥٫٤٢١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢١

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

           ٥٣٫٨٩١٫١٤٤      ٦٦٫٤٤٦٫٣٦١       ٤٦٫٠٩٢٫٦٠٧    ٢٠٫١٢٦٫٩٢٦                   ١٧٢           ٢٢٦٫٦٥٦الرصيد في بداية السنة 

             ٧٫٠٥٢٫٠٥٧           ٩٥٨٫٣٠٠            ٤٤٧٫٤٠٤         ٤٢٠٫٢٤٢                        -             ٩٠٫٦٥٤خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

            (١٫٥١١٫٨٤٠)       (٢٫٢٨٧٫٦٥٩)           (٩٣٨٫٧٤٠)    (١٫٢٨٩٫٢٥٩)                        -            (٥٩٫٦٦٠)الرصيد بداية السنة

٥٩٫٤٣١٫٣٦١     ٦٥٫١١٧٫٠٠٢      ٤٥٫٦٠١٫٢٧١                         -  ١٩٫٢٥٧٫٩٠٩                   ١٧٢          ٢٥٧٫٦٥٠          

                              -                        -                         -                         -          (١٨٫٣٣٦)                        -             ١٨٫٣٣٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                              -                        -           (١٩٤٫٤٨٥)                         -         ٢٠٢٫٤٢٧                        -              (٧٫٩٤٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
                              -                        -                    ١٣٢                         -                      -                        -                 (١٣٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث 
             ٩٫١٠١٫٥٤٥            (٧٤٫١٠٥)              ٦٧٫٠٦٠                         -        (١٧١٫٣٩٥)                        -             ٣٠٫٢٣٠خالل السنة

            (١٫٥٣١٫١١٣)          (٦٧٣٫١٢٩)           (٣٧٥٫٤٧٧)                         -    (٢٫٥١٧٫٨٤٤)                  (١٧١)        ٢٫٢٢٠٫٣٦٣التغيرات الناتجة عن تعديالت

                              -       (١٫٦٦٣٫٣٩٨)      (١٫٦٦٣٫٣٩٨)                         -                      -                        -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                (٥٥٥٫٤٣٢)            (٨١٫٨٩٢)             (٧٨٫٠٩٠)                         -            (١٫٤١٦)                        -              (٢٫٣٨٦)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

          ٦٦٫٤٤٦٫٣٦١     ٦٢٫٦٢٤٫٤٧٨      ٤٣٫٣٥٧٫٠١٣                    -  ١٦٫٧٥١٫٣٤٥                       ١       ٢٫٥١٦٫١١٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٥١ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



د) محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-

١٨٦٫٠٨١             ٩٩٫٨٦٩                            -                        -                           -                        -                   ٢٩٩٫٨٦٩               

١٩٫١٨٣٫٩٢١       ٣٫٤١٦٫٩١١                            -                        -           ١٫٠٩٤٫٤٨٨                        -             ٣٢٫٣٢٢٫٤٢٣         

٦٧٫٧٨٣٫٧٧٤     ٧٧٫٤٣٥٫٥٧٤                            -                        -           ١٫٣٠٢٫٧٠٦                        -           ٤٧٦٫١٣٢٫٨٦٨         

٥٨٫٧٦٦٫١٧٩     ٦٠٫٦٨٤٫٠٦٦                            -                        -           ٣٫١٩٦٫٠٣٤                        -           ٥٥٧٫٤٨٨٫٠٣٢         

٥٥٫٢١١٫١٢٦     ٤٠٫٠٣٣٫٩١٦                            -                        -           ٣٫٦٨٩٫٢٦٤                        -           ٦٣٦٫٣٤٤٫٦٥٢         

٢٠٫٠٥٧٫٦٨٥     ١٥٫٤٣٥٫١٠٠                            -                        -         ١٥٫٤٣٥٫١٠٠                        -                             -٧         

٨٠١٫٤٧٤       ١٫١١٢٫١٥٣            ١٫١١٢٫١٥٣                        -                           -                        -                             -٨               

١٫٠٣٩٫٣١٤       ٩٫٤٢٧٫٣٤١            ٩٫٤٢٧٫٣٤١                        -                           -                        -                             -٩           

٣٣٫٨٨٤٫٤٢٢     ٣١٫٤٢٤٫٥٢٠          ٣١٫٤٢٤٫٥٢٠                        -                           -                        -                             -١٠         

           ١٫٦٧٠٫١٥٠       ٤٫٢٧٤٫٨١٥               ٥٠٩٫١٩٤           ١٩٩٫٩٣٣                           -        ٣٫٥٦٥٫٦٨٨                             -غير مصنف

      ٢٥٨٫٥٨٤٫١٢٦  ٢٤٣٫٣٤٤٫٢٦٥         ٤٢٫٤٧٣٫٢٠٨          ١٩٩٫٩٣٣        ٢٤٫٧١٧٫٥٩٢       ٣٫٥٦٥٫٦٨٨        ١٧٢٫٣٨٧٫٨٤٤المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت :

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

       ٢٤٥٫٥٩٤٫١٨٧   ٢٥٨٫٥٨٤٫١٢٦          ٣٦٫٢٨٣٫٣٣٢           ٢٦٠٫٦٥٣         ٥٥٫٤٤٤٫٩٢٦           ٨٥١٫٣٧٥         ١٦٥٫٧٤٣٫٨٤٠رصيد بداية السنة

         ١٩٫٨٧٦٫٨٩٢     ١٤٫٧١٩٫١٦٥               ٧٨٠٫٥٦٥                        -              ٩٠٨٫٦٦٥        ٣٫٤٥٥٫٧٦٤             ٩٫٥٧٤٫١٧١التسهيالت الجديدة خالل السنة

        (١٩٫٠٨٣٫٣٤٨)    (٢٥٫٥٤٣٫١١١)           (٣٫٣٠٨٫٨٠٨)           (٢٠٫٥٨٤)          (٥٫٠٦٦٫٢٥٨)          (٢٨٠٫٤٢٩)         (١٦٫٨٦٧٫٠٣٢)التسهيالت المسددة 

٢٤٦٫٣٨٧٫٧٣١  ٢٤٧٫٧٦٠٫١٨٠         ٣٣٫٧٥٥٫٠٨٩          ٢٤٠٫٠٦٩        ٥١٫٢٨٧٫٣٣٣       ٤٫٠٢٦٫٧١٠        ١٥٨٫٤٥٠٫٩٧٩      

                            -                        -              (١٤٩٫٦٤٥)                        -       (١٨٫٣٨٨٫٥٣٥)                        -           ١٨٫٥٣٨٫١٨٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -           (١٫٦٦١٫٤٠٧)             ٦٥٫٧٠١           ٥٫٧٦٥٫٢٩٨            (٦٥٫٧٠١)            (٤٫١٠٣٫٨٩١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -          ١٠٫٥٨٩٫٢٦٩                        -          (٩٫٨٤٣٫٨٧٦)                        -               (٧٤٥٫٣٩٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

          (١٫٨٨٠٫٩٣٢)      (٦٫٣٠٠٫٥٩٠)               ١٢٤٫٩٠١           (١٢٫٠٢٧)          (١٫٩٣٧٫٦٩١)                        -            (٤٫٤٧٥٫٧٧٣)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

         ١٤٫٧٥١٫٧٦٠       ٢٫١٥٣٫٦٥٥                            -           (٩٣٫٨١٠)          (٢٫١٥٥٫٨٤٤)          (٣٩٥٫٣٢١)             ٤٫٧٩٨٫٦٣٠التغيرات الناتجة عن تعديالت

                  (٢٫٢٧٦)         (١٦٢٫٣٨٣)              (١٦٢٫٣٨٣)                        -                           -                        -                             -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

             (٦٧٢٫١٥٧)         (١٠٦٫٥٩٧)                (٢٢٫٦١٦)                        -                 (٩٫٠٩٣)                        -                 (٧٤٫٨٨٨)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

      ٢٥٨٫٥٨٤٫١٢٦  ٢٤٣٫٣٤٤٫٢٦٥         ٤٢٫٤٧٣٫٢٠٨          ١٩٩٫٩٣٣        ٢٤٫٧١٧٫٥٩٢       ٣٫٥٦٥٫٦٨٨        ١٧٢٫٣٨٧٫٨٤٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢١

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

         ٣٢٫٧٨٩٫٠٣٩     ٣٨٫٧٦٨٫١٦٢          ٣٠٫١٥٢٫٨٤٦               ١٫٦٠٥           ٨٫٤٦٦٫٣٨٠               ٢٫٠٨٤                ١٤٥٫٢٤٧رصيد بداية السنة

           ٧٫٦١٠٫٣٥٩           ٩١٥٫٩٩٢               ٧٥٤٫٩٨٠                        -                 ٦١٫٥٤٠             ٧٧٫٥٦٠                   ٢١٫٩١٢خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

          (٤٫٢٣٢٫٢٠٦)      (٣٫٧٨٨٫٢٥٧)           (٣٫٦٠٤٫٣٣٠)                   (٢٨)             (١٧٠٫٥٢٨)                  (٤١٧)                 (١٢٫٩٥٤)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٣٦٫١٦٧٫١٩٢    ٣٥٫٨٩٥٫٨٩٧         ٢٧٫٣٠٣٫٤٩٦              ١٫٥٧٧          ٨٫٣٥٧٫٣٩٢             ٧٩٫٢٢٧                ١٥٤٫٢٠٥        

                            -                        -              (١٣٤٫٣٦٧)                        -               (٦٥٫٨٠٠)                        -                ٢٠٠٫١٦٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -                        -           (١٫٤١١٫٦٤٨)                  ١٥١           ١٫٤١٦٫٢٩٩                  (١٥١)                   (٤٫٦٥١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -                        -                  ٥٧٫١٩٥                        -               (٥٦٫٧٨١)                        -                       (٤١٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

           ٣٫٠٩٠٫٩٧٩       ٥٫٩٠١٫١٨٥            ٧٫٤٠١٫٣٩٦                   (٨١)          (١٫٣٦٧٫٩٤٠)                        -               (١٣٢٫١٩٠)األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

             (٤٧٠٫٣٧٨)           ٨٥٠٫٢٠٧                            -              (١٫٢٢٥)              ٦٣٠٫٣٠٨              (١٫١١٨)                ٢٢٢٫٢٤٢التغيرات الناتجة عن تعديالت

                  (٢٫٢٧٦)            (١٧٫٧٨٤)                (١٧٫٧٨٤)                        -                           -                        -                             -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                (١٧٫٣٥٥)         (٣٤٠٫٧٣٤)              (٣٤٠٫٥٢٩)                        -                       (٧٢)                        -                       (١٣٣)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

        ٣٨٫٧٦٨٫١٦٢    ٤٢٫٢٨٨٫٧٧١         ٣٢٫٨٥٧٫٧٥٩                  ٤٢٢          ٨٫٩١٣٫٤٠٦             ٧٧٫٩٥٨                ٤٣٩٫٢٢٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٥٢ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



هـ) التسهيالت الممنوحة للحكومة والقطاع العام

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

 
مستوى تجمعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١١٩٫١٦٧٫٩٦٤      ١٥٠٫٨٥٢٫٨١١                    -                      -                     -                       -     ١١٥٠٫٨٥٢٫٨١١      

٢-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

٣-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

٤-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

٢٤٫٧٨٥٫٥٨٦        ٢١٫٢٢٧٫٢٢٨                    -                      -                     -                       -       ٥٢١٫٢٢٧٫٢٢٨        

٦٢٫٣٤٤٫٠٩٧        ٥٣٫١٥٩٫٢٤٢                    -                      -                     -                       -       ٦٥٣٫١٥٩٫٢٤٢        

٧-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

٨-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

٩-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

١٠-                        -                       -                     -                      -                    -                         -

-                         -                    -                      -                     -                       -                        -غير مصنف

    ٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧    ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١                    -                      -                     -                       -   ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت :

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

      ١٨١٫٣٦٤٫٥١٠      ٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧                    -                      -                     -                       -     ٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧الرصيد بداية السنة

        ٢٤٫٧٨٥٫٥٨٦        ١٢٫٠٤٤٫٠٣٢                    -                      -                     -                       -       ١٢٫٠٤٤٫٠٣٢التسهيالت الجديدة خالل السنة

       (٣٩٫٦٥٨٫٢٨٨)       (١٠٫٦٣٩٫٢٠٧)                    -                      -                     -                       -     (١٠٫٦٣٩٫٢٠٧)التسهيالت المسددة 

١٦٦٫٤٩١٫٨٠٨    ٢٠٧٫٧٠٢٫٤٧٢                    -                      -                     -                       -   ٢٠٧٫٧٠٢٫٤٧٢    

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -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

        ٣٩٫٨٠٥٫٨٣٩        ١٧٫٥٣٦٫٨٠٩                    -                      -                     -                       -       ١٧٫٥٣٦٫٨٠٩التغيرات الناتجة عن تعديالت

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج  قائمة المركز المالي الموحدة

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

    ٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧    ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١                    -                      -                     -                       -   ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

             ٣٣٨٫٠٨٧             ١٧٢٫١٨٢                    -                      -                     -                       -            ١٧٢٫١٨٢الرصيد بداية السنة

               ٣٨٫٧٥٤               ٩٢٫٩٩٦                    -                      -                     -                       -              ٩٢٫٩٩٦خسارة التدني على االرصدة خالل الفترة

              (٧٤٫٠١٢)                (٣٫٤٦٨)                    -                      -                     -                       -               (٣٫٤٦٨)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٣٠٢٫٨٢٩            ٢٦١٫٧١٠                    -                      -                     -                       -           ٢٦١٫٧١٠            

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -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

            (١٣٠٫٦٤٧)              (٦٢٫٩٩٠)                    -                      -                     -                       -             (٦٢٫٩٩٠)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

                         -                         -                    -                      -                     -                       -                        -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

            ١٧٢٫١٨٢            ١٩٨٫٧٢٠                    -                      -                     -                       -           ١٩٨٫٧٢٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٥٣ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة



الفوائد المعلقـــة

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة :

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

          ١٣٫٤٤٠٫٢٧٤              ٥٫٥٤٨٫٢٤٩         ٣٫٥٩٨٫٣٩٠             ٢٫٠١٣٫٢٣١       ٢٫٢٨٠٫٤٠٤الرصيد في بداية السنة

             ٣٫٣٦١٫١٨٥              ١٫١٦٩٫٨١٧         ١٫٣٦٢٫١٧١                ٥٠٦٫٣٦٢          ٣٢٢٫٨٣٥يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

           (١٫١٠٦٫٠٥٣)                (٤٨٦٫١٩٥)           (١١٦٫٤٨٣)               (٣٣٤٫٢٠٧)         (١٦٩٫١٦٨)ينـــزل: الفوائد المحولة لاليرادات

               (١٤٨٫١٦١)                (١٠٤٫٠٥٨)             (٤٥٫٠٠٣)                   (٢٫١٤٥)               ٣٫٠٤٥فروقات ترجمة

               (١٦٠٫١٩٣)                (١٤٤٫٥٩٩)                         -                             -           (١٥٫٥٩٤)ديون مشطوبة ومحولة  خارج قائمة المركز المالي الموحدة

         ١٥٫٣٨٧٫٠٥٢             ٥٫٩٨٣٫٢١٤        ٤٫٧٩٩٫٠٧٥           ٢٫١٨٣٫٢٤١      ٢٫٤٢١٫٥٢٢     الرصيد في نهاية السنة

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

تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي والقطاع االقتصادي كما يلي :

٢٠٢٢٢٠٢١خارج المملكةداخل المملكة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

١٤٫٩٨٢٫٩١٣١٠٫٥٧٧٫١٧٧٢٥٫٥٦٠٫٠٩٠١٣٫٨٩٤٫١١٧  مالي 

١٤٦٫٥٩١٫٦٨٦٢٣٫٥٣٨٫٤٨٩١٧٠٫١٣٠٫١٧٥١٣٣٫٠٦٨٫٥٨٢  صناعة

١٩٢٫٤٢٩٫٧٢٠٧٥٫١١٩٫٧٥١٢٦٧٫٥٤٩٫٤٧١٢٨١٫٧١٣٫٧٢٢  تجارة 

٢٤٣٫٣٣٣٫٦٤٣٢٨٫١٤٤٫٠٢٣٢٧١٫٤٧٧٫٦٦٦٢٧٣٫٢١١٫٩٥٤  عقارات

١٩٫٠٠٢٫٩٦٥٦٫٩٦٣٫٠٣٠٢٥٫٩٦٥٫٩٩٥٣٧٫٦٩٠٫١٦٣  انشاءات 

٩٫٩٨٠٫٦٤٩٤٫١٠١٫٨٦٠١٤٫٠٨٢٫٥٠٩٩٫٣٥٩٫٣٧٦  زراعة

٣٢٫٤٧٨٫٨٣١٤٨٫٩٧٨٫٢٩٢٨١٫٤٥٧٫١٢٣٩٤٫٨٨٧٫٨٤٣  سياحة ومطاعم ومرافق عامة

١٤٫٧٥٧٫٣١٩١٢٫٨٧٣٫٣٧١                       -١٤٫٧٥٧٫٣١٩  أسهم

٤٨١٫١٣٧٫٨١٦١١٢٫٥٩١٫٦٩١٥٩٣٫٧٢٩٫٥٠٧٥٩٥٫١٨٩٫١٧٨  افراد

١٥٥٫٨١٥٫٨١١٦٩٫٤٢٣٫٤٧٠٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١٢٠٦٫٢٩٧٫٦٤٧  حكومة وقطاع عام

١٫٣١٠٫٥١١٫٣٥٣٣٧٩٫٤٣٧٫٧٨٣١٫٦٨٩٫٩٤٩٫١٣٦١٫٦٥٨٫١٨٥٫٩٥٣     المجموع

- ٥٤  - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

الشركـــــــــــــــات

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

الشركـــــــــــــــات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

٣١ كانـون االول 
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 بالصافي - بالتكلفة المطفأةموجودات مالية   -11
 البند هي كما يلي:إن تفاصيل هذا 

  األولكانـــــــــــــــــــــــــــــون  31

2021  2022  

  ــارــــــــــــدينــ  ــارــــــــــــدينــ
 موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية :    

 مالية حكومية وبكفالتهاوأذوكات سندات  145.357.652  255.888.018

 وبنوك سندات واسناد قرض شركات  32.587.705  37.752.732

 خارجية حكومات سندات  17.780.250  28.977.281

 مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية  195.725.607  322.618.031

    
 موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية :   

 سندات واسناد قرض شركات  41.307.000  56.307.000

 اذوكات حكومات خارجية -  5,382.169

 مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية 41.307.000  61,689,169

 مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  237.032.607  384,307,200

 الخسائر اإلئتماكية المتوقعة مخيص  ينزل :  (372.177)  (477,080)

 صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 236.660.430  383.830.120

 
 تحليل السندات واالذوكات : -

  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31
2021  2022  

  ــارــــــــــــدينــ  ــارــــــــــــدينــ
 موجودات مالية ذات معدل رائد ثابت  232.032.607  379,307,200

 موجودات مالية ذات معدل رائد متغير 5.000.000  5.000.000
384,307,200  237.032.607  

 
كما في  البنك الداخلي   كظا بناء رلى    اإلئتماكي  المنفأة حسب فئات التينيف  بالتكلفة توزرت أدوات الدين  

 : كما يلي 2021و  2022كاكون ارول  31

  
 

 2022كانون األول  31كما في 

كانون   31كما في  

 2021األول 

       الثانية  حلةالمر  ىاألول حلةالمر  

 

 البند 
  

 مستوى إفرادي 
مستوى  

 تجميعي

مستوى  

 إفرادي 
مستوى  

 تجميعي

 حلةالمر 

 الثالثة 
  

 المجموع

  

 المجموع 

 دينــــــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــــــــــــــار   

1  145.357.653  -  -  -  -  145.357.653  230.889.380 

2  716.683  -  -  -  -  716.683  720.417 

3  2.849.198  -  -  -  -  2.849.198  719.417 

4  2.836.000  -  -  -  -  2.836.000  4.988.203 

5  60.393.052  -  -  -  -  60.393.052  80.525.496 

6  24.880.021  -  -  -  -  24.880.021  66.464.287 

7  -  -  -  -  -  -  - 

8  -  -  -  -  -  -  - 

9  -  -  -  -  -  -  - 

10  -  -  -  -  -  -  - 

 384.307.200  237.032.607  -  -  -  -  237.032.607  المجموع
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 النحو اآلتي : رلىتوزرت الموجودات المالية بالتكلفة المنفأة وفقا للمراحل اإلئتماكية 
 

 

 

 : الحركة رلى مخيص تدكي الخسائر اإلئتماكية المتوقعة هي كما يليملخص إن    -

 

 

 

 تستحق الموجودات المالية بالتكلفة المنفأة كما يلي :   -
 
 

 

 

 

  2022كانون األول  31كما في 

كانون   31كما في 

 2021األول 

       الثانية  حلةالمر  ىاألول حلةالمر 

 

  مستوى إفرادي  البند

مستوى 

  تجميعي 

 مستوى 

  إفرادي 

مستوى 

  تجميعي 

 حلةالمر

  الثالثة

 

  المجموع

 

 المجموع 

 دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار   دينـــــــــــار  

 349.154.840  384.307.200  -  -  -  -  384.307.200  رصيد بداية السنة

 83.011.881  86.154.943  -  -  -  -  86.154.943 اإلستثمارات ال ديدة خعل السنة 

 ( 44.904.609)  ( 232.770.851)  -  -  -  -  ( 232.770.851) اإلستثمارات المستحقة  

 237.691.292  -  -  -  -  237.691.292  387.262.112 

              

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويلف إلى المرحلة االولى 

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثاكية

 -  -  -  -  -  -  - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة 

( 2.954.912)  (658.685)  -  -  -  -  ( 658.685) التغيرات النات ة رن تعديعت  

 إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 384.307.200  237.032.607  -  -  -  -  237.032.607 السنة   

 

 

 

 

 

 2022كانون األول   31كما في 

 

كانون   31كما في 

 2021األول 

 البند 

 

 المرحلة األولى 

المرحلة  

 الثانية 

المرحلة  

 الثالثة 

 

 اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 

 دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

 699.871 477.080 - - 477.080  السنةرصيد بداية 

 115.499 -  - - -  السنة خسارة التدكي رلى اررصدة ال ديدة خعل 

 (17.034) (47.807) - - (47.807) المستحقة   االستثماراتالمسترد من خسارة التدكي رلى 

 429.273 - - 429.273 798.336 

 -  - - - - ما تم تحويلف إلى المرحلة ارولى 

 -  - - - - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثاكية

 -  - - - - ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة 

 كتي ة تغيير السنة ارثر رلى المخيص كما في كهاية 

 - - - - - السنة التينيف بين المراحل الثعث خعل   

( 321.256) (57.096) - - (57.096) التغيرات النات ة رن تعديعت  

 477.080 372.177 - - 372.177 السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية  

 

 

 

 المجموع

 أكثـــر مــــن

 سنـــــوات  3

أكثــــر مــن سنة  

 سنــــوات  3الى 

  6أكثـــــر مــن 

 شهــــــور 

 الـــى سنـــــــة 

 3أكثـر مــن 

 شهــور

 شهـور 6الى 

أكثـــر مــــن  

 شهــــــر 

 لغاية شهر  شهـــور   3الــى 

 

  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار  دينــــــــــار 

 2022 كاكون ارول 31كما في  - 30.165.431 13.334.463 34.999.251 48.538.444 109.995.020 237.032.607

        

 2021 كاكون ارول 31كما في  3.600.403 87.118.970 59.640.595 82.410.888 106.241.506 45.294.838 384,307,200



 ١٢ -  ممتلكات ومعدات - بالصافي 

معـــــــــــدات          ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

تحسينــــاتأجهـــــــــــــزةواجهـــــــــــزة

المجموعوديكـــورات الحاسب اآلليوسائــط نقـــلواثـــــــــــــاثمبانـــــــــــــياراضــــــــــي

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــارللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

الكلفـــة :

          ٩٨٫٨٠١٫٧٦٥         ٢٨٫٨١٠٫٩٠١         ١٥٫٩١٠٫٢٤٤        ١٫٠٧٨٫٦٧٦        ٢٨٫٥٧٩٫٠٤٥       ١٩٫٧٥٦٫٥٩٧    ٤٫٦٦٦٫٣٠٢الرصيد في بداية السنة

            ٢٫٠١٨٫٤٢٨              ٨٥١٫٣٢٦               ٣٥٩٫١٩٧                    ٢٧٣              ٦٨٤٫٧٧٩            ١١١٫٦٥١          ١١٫٢٠٢إضافات

              (١٩٢٫٩٨١)                     (٣٤٨)                (٥٨٫٠٢١)                    -             (١٣٤٫٦١٢)                     -                 -استبعادات

              (١١٦٫٨١١)               (١٥٫٥٨٧)                (١٥٫٥٠٨)               (١٫٣٣٠)               (٢٩٫٨٧٣)             (٤٩٫٩٤٢)           (٤٫٥٧١)فروقات عمالت أجنبية

      ١٠٠٫٥١٠٫٤٠١       ٢٩٫٦٤٦٫٢٩٢        ١٦٫١٩٥٫٩١٢       ١٫٠٧٧٫٦١٩       ٢٩٫٠٩٩٫٣٣٩     ١٩٫٨١٨٫٣٠٦   ٤٫٦٧٢٫٩٣٣     الرصيد في نهاية السنة

  االستهالك المتراكم :

          ٥٧٫٠٧٩٫١٩١         ١٩٫٧٥٠٫٠١٤         ١٠٫٦٣٧٫٧٤٠            ٧٨٤٫٩٨٢        ١٨٫٥٥٣٫٧٧٠         ٧٫٣٥٢٫٦٨٥                 -  االستهالك المتراكم في بداية السنة 

            ٥٫٦٤٩٫٥٣٨           ٢٫٠٣٨٫٥٥٢           ١٫٣٠٦٫٥٨٢            ١٠٥٫٨٩٦          ١٫٨٣٧٫٤٢١            ٣٦١٫٠٨٧                 -  استهالك السنة

              (١٣٢٫٤٤١)                     (٣٤٧)                (٢٨٫٧٨٥)                         -             (١٠٣٫٣٠٩)                         -                 -  (استبعادات)

                 (٥٢٫٥٠٦)               (١٤٫٢٦٥)                  (٧٫٥٨٣)                  (٩٣٩)               (١٨٫٢٥٥)             (١١٫٤٦٤)                 -  فروقات عمالت أجنبية

         ٦٢٫٥٤٣٫٧٨٢       ٢١٫٧٧٣٫٩٥٤        ١١٫٩٠٧٫٩٥٤           ٨٨٩٫٩٣٩       ٢٠٫٢٦٩٫٦٢٧        ٧٫٧٠٢٫٣٠٨                -  االستهالك المتراكم في نهاية السنة

          ٣٧٫٩٦٦٫٦١٩           ٧٫٨٧٢٫٣٣٨           ٤٫٢٨٧٫٩٥٨            ١٨٧٫٦٨٠          ٨٫٨٢٩٫٧١٢       ١٢٫١١٥٫٩٩٨    ٤٫٦٧٢٫٩٣٣     صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

            ١٫٨٢٣٫٩٢٣              ٢٢٢٫١٧٣               ٤٠٦٫٤٨٠                         -              ٦٣٥٫١٣٦            ٥٦٠٫١٣٤                     -  دفعات على  شراء موجودات ثابتة *

          ١٧٫٧٦٨٫٨٤٢                           -                            -                         -                           -                         -                     -  حق استخدام األصول المستأجرة **

         ٥٧٫٥٥٩٫٣٨٤          ٨٫٠٩٤٫٥١١          ٤٫٦٩٤٫٤٣٨           ١٨٧٫٦٨٠         ٩٫٤٦٤٫٨٤٨     ١٢٫٦٧٦٫١٣٢   ٤٫٦٧٢٫٩٣٣     صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

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)

         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)

         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

*   تبلغ قيمة االلتزامات المالية المتبقية القتناء ممتلكات ومعدات ٤٤٥٫٨٣٠ دينار لعام ٢٠٢٢ سيتم تسديدها وفقاً لشروط التعاقد على شراء هذه الموجودات .

ـ   تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل ٣٦٫٩٨٠٫٤٧٥  دينار لعام ٢٠٢٢ (٣٢٫٨٤٢٫٢١٥ دينار لعام ٢٠٢١).

٢٠٢٢٢٠٢١

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

       ١٦٫٨٢٩٫٩٦٢  ١٦٫٤٥٩٫٧٠٤الرصيد في بداية السنة

         ٣٫١٥٥٫٣٢٨    ٥٫٠٠٠٫٣١٨إضافات خالل السنة

           (١٤٨٫٩٦٥)         (٢٩٫٥٢٥)عقود ملغاة خالل السنة

        (٣٫٣٧٠٫٥١٦)   (٣٫٦٥٦٫٩٣١)(إستهالكات) خالل السنة

               (٦٫١٠٥)           (٤٫٧٢٤) فروقات عمالت أجنبية

     ١٦٫٤٥٩٫٧٠٤ ١٧٫٧٦٨٫٨٤٢الرصيد نهاية السنة

** يمثل هذا البند اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٦) وتفاصيله كما يلي :

-  ٥٧  - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــون األول 
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 بالصافي  – ملموسةموجودات غير  - 13
نوية تتراوا من   بة ـس وب يتم إطفاءها بنـس مل هذا البند رلى أكظمة وبرامج حاـس   وتفاصـيلها  ٪20إلى   ٪15يـش

  : كما يلي
  كانــــــــــــــــــــــون األول   31

2021  2022          
  ـــارـــــــــــــدينـ  ـــارـــــــــــــدينـ

 رصيد بداية السنة 8.012.000  6.872.445
 اضافات خعل السنة 908.765  2.623.664

 االطفاء للسنة                                                                       (1.435.943)  (1.470.887)
 فروقات رمعت أجنبية (2.696)  (13.222)

 رصيد نهاية السنة      7.482.126  8.012.000
                 

 موجودات أخرى   - 14
   ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي : كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31

2021  2022          
  ـــارـــــــــــــدينـ  ـــارـــــــــــــدينـ

 فوائد وإيرادات برسم القبض  9.017.407  11.262.031
3.374.186  3.180.980  ً  ميروفات مدفورة مقدما

 * هالكة آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون رقارات  66.643.289  63.410.703
 شيكات مقاصة 368.898  994.110

 دفعات مقدمة لقاء استمعك أراضي ورقارات  1.990.486  2.094.650
 تأمينات مدفورة 240.198  244.132

6.463.301  4.502.953  ً  دفعات ضريبية مدفورة مقدما
 (39إيضاا ) –مشتقات مالية  118.463  -

 مدينون وارصدة مدينة أخرى 5.043.342  5.499.070
 المجموع 91.106.016  93.342.183

 
     : هالكةالتي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون  عقارات فيما يلي ملخص الحركة رلى ال   * 

                                        
  عقـــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــة

2021  2022  
  ـارـــــــــــدينـــ  ـارـــــــــــدينـــ

 رصيد بداية السنة 73.140.691  68.067.305
  إضافات  5.245.099  7.641.983

 استبعادات  (2.173.470)  (2.568.597)
 رصيد كهاية السنة 76.212.320  73.140.691
 مخيص تدكي رقارات آلت ملكيتها للبنك** (9.569.031)  (9.729.988)
 رصيد نهاية السنة       66.643.289  63.410.703

 
تتنلب تعليمات البنك المركزي االردكي التخلص من العقارات التي الت ملكيتها للبنك وفاَء لديون مســتحقة       -

ســنتين من تاريخ اســتمعكها ز وللبنك المركزي في حاالت اســتثنائية ان   رلى العمعء خعل فترة أقيــاها
 المدة الى سنتين متتاليتين كحد أقيى .  هذ يمدد 

 
احتـساب مخـيص تدري ي لقاء العقارات المـستملكة لقاء ديون والتي    2015 من بداية العا   كما تم إرتباراً 

تمعكها فترة تزيد رن   تنادا لتعميم البنك 4مضـى رلى إـس نوات اـس   4076/ 1/ 15المركزي ارردكي رقم   ـس
ي . رلماً بأن البنك المركز2017شباط   14تاريــــــــخ    10/1/2510ورقم    2014آذار   27تاريــــــــــخ  

تشرين اول اقر فيف تمديد العمل   25بتاريخ    2018  10/1/13967  ارردكي قد أصدر تعميــــــــــــم رقم
ز حيث أكد فيف تأجيل إحتســاب المخيــص 2017كاكون ارول    17بتاريخ   10/1/16607بالتعميم رقم 

ا    ة الـع اـي ك المركزي رقم  2019حتى كـه ذا وبموـجب تعميم البـن اريخ    10/ 16234/3. ـه ــرين  ت  10بـت شــ
ــتملكة  2022ارول   ــاب المخيــص التدري ي لقاء العقارات المس ــرينة اإلبقاء    أوقف احتس لقاء ديون ش

رلى المخيــيــات المرصــودة إزاء العقارات المســتملكة المخالفة رحكا  قاكون البنوك ورلى ان يتم فقط 
 العقارات المخالفة التي يتم التخلص منها.   تحرير المخيص المرصود مقابل أي من



٢٠٢٢٢٠٢١

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

٩٫٧٢٩٫٩٨٨٩٫٩٩٩٫٨٤٤رصيد بداية السنة

        (٢٦٩٫٨٥٦)          (١٦٠٫٩٥٧)(المسترد من) المخصص خالل السنة

٩٫٥٦٩٫٠٣١٩٫٧٢٩٫٩٨٨     رصيد نهاية السنة 

١٥ -  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المجمـــــــــــــوعخـــــارج المملكــــةداخــــل المملكــــةالمجمـــــــــــــوعخـــــارج المملكــــةداخــــل المملكــــة

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

         ٨٫٤٩٦٫٩٧١      ٨٫٤٩٦٫٩٧١-        ٩٫٦٥٨٫٨٣٩      ٩٫٦٥٨٫٨٣٩-حسابات جارية وتحت الطلب

       ٣٤٫٠٧٩٫٠٠٠    ٣٤٫٠٧٩٫٠٠٠-       ٥١٫٤٢٠٫٠٠٠    ٥١٫٤٢٠٫٠٠٠-ودائع الجل تستحق خالل ٣ شهور

            ٢٨٢٫٠٠٠         ٢٨٢٫٠٠٠-           ٢٣٥٫٠٠٠          ٢٣٥٫٠٠٠-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-       ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠-ودائع الجل يزيد إستحقاقها عن سنة

      ٩٣٫٧٩٥٫٨٣٨   ٩٣٫٧٩٥٫٨٣٨-      ٨٦٫٣١٣٫٨٣٩   ٨٦٫٣١٣٫٨٣٩-المجموع

 - ٥٩ -           

**  إن الحركة على مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون هالكة هي كما يلي :

٣١ كانون االول ٣١٢٠٢١ كانون االول ٢٠٢٢

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــون األول



١٦ - ودائع عمالء

       إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الحكومــــــةمؤسسات صغيرة

المجمــــــــــوعوالقطاع العامومتوسطةشركات كبرىأفـــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبيـــــــــــــــــــــــــــان

٣٥٣٫٣٦٢٫٧٥٥٥٣٫٣٤٥٫٦٧٤٩٩٫١٣٢٫١٨٤٨٫٢٨٥٫٦١٤٥١٤٫١٢٦٫٢٢٧حسابات جارية وتحت الطلب

٨٨٤٫٨٤٥٫٢٦٨١١٫١٩١١٫٤٣٤٫٨١٨١٤٫٠٠٦٨٨٦٫٣٠٥٫٢٨٣ودائع التوفير

٣٩١٫٨١١٫٦٩١٩٦٫١٩٢٫١٩٨٤٣٫٤٩٣٫٦٣٢١٠٫٠١٠٫٧٣٥٥٤١٫٥٠٨٫٢٥٦ودائع الجل وخاضعة الشعار

٧٤٫٣٥٦٫٠٢٥-١١٠٫٠٠٠-٧٤٫٢٤٦٫٠٢٥شهادات ايداع

١٫٧٠٤٫٢٦٥٫٧٣٩١٤٩٫٥٤٩٫٠٦٣١٤٤٫١٧٠٫٦٣٤١٨٫٣١٠٫٣٥٥٢٫٠١٦٫٢٩٥٫٧٩١المجمــــوع

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

ـ  بلغت ودائع الحكومة االردنية والقطاع العام االردني داخل المملكة ٩٫٢٢٧٫٩١٥ دينــــــــار أي ما نسبته ٠/٤٦٪  من اجمـالـي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

   (٨٫١٤٣٫٥٩٧ دينـار، أي ما نسبته ٠/٤٣٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ ).

   
ـ  بلغت الودائع الجامدة ٥٥٫٣٢٥٫٩٧١ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢  (٧٣٬٦٨٤٬٩٠٨ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ ) .

  - ٦٠ - 

   أي ما نسبته ١/١١٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ ).

   أي ما نسبته ٤٠/٢١٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ ).

٣١ كانون األول ٢٠٢٢

٣١ كانون األول ٢٠٢١

ـ  بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد ٧١٣٫٨٦١٫٢٤٠ دينار أي ما نسبته ٣٥/٤٠٪ من اجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢  (٧٦٧٬١٦٢٬٠٧٢ دينار

ـ  بلغت الودائع المحجوزة مقيدة السحب ٢٣٫٢٤٨٫٠٨٤ دينار أي ما نسبته  ١/١٥٪ من اجمالي الودائع كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢  (٢١٫١٥٠٫٠٤٤ دينار
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 تأمينات نقدية - 71
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31
2021  2022          

  ـــارـــــــــــــدينـ  ـــارـــــــــــــدينـ
 تأمينات مقابل تسهيعت مباشرة 89.596.155  92.734.104
 تأمينات مقابل تسهيعت غير مباشرة 20.026.931  19.924.972

 المجموع 109.623.086  112.659.076

 
  مخصصات متنوعة   -18

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 
 

 رصيد نهاية

 السنــــــــــة 

فرق عمالت  

 أجنبيــــــــة 

 المخصص

المستخــدم خالل  

ــ السن  ة ـــــــــــ

 المخصص

المكون خالل 

ــ السنـ  ة ـــــ

 

رصيد بداية  

 ــة ــــالسنــ

 

 2022كانون األول  31 ـــارــــدينـ ـــارــــدينـ ـــارــــدينـ ـــارــــدينـ ـــارــــدينـ

 مخيص تعويض كهاية الخدمة 4.382.980 526.067 (1.038.372) - 3.870.675

 مخيص القضايا المقامة ضد البنك 764.385 417.150 ( 824.260) - 357.275

 مخييات متنورة 8.868 - - ( 1.478) 7.390

 المجموع 5.156.233 943.217 ( 1.862.632) ( 1.478) 4.235.340

      

 1202كانون األول  31     

 مخيص تعويض كهاية الخدمة 4.253.672 385.350 (256.042) - 4.382.980

 مخيص القضايا المقامة ضد البنك 832.435 97.767 (165.817) - 764.385

 مخييات متنورة 216.043 167 (99.321) (108.021) 8.868

 المجموع 5.302.150 483.284 (521.180) (108.021) 5.156.233

 
 ضريبة الدخل  -19

 مخيص ضريبة الدخل -    أ
 الحركة رلى مخيص ضريبة الدخل هي كما يلي: إن

2021  2022  
  ــار ـــــــــــــــدينــ  ــارــــــــــــدينــ

 رصيد بداية السنة 20.055.494  19.881.866
 ضريبة الدخل المدفورة ( 19.413.712)  (18.161.428)

 ضريبة الدخل المستحقة 20.856.003  18.335.056
 رصيد نهاية السنة 21.497.785  20.055.494

 
 : ما يلي ةالموحد  الربح أو الخسارةتمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة  -

 
2021  2022  

  ـارــــــــــــدينـــ  ــارـــــــــــــدينــ
 ضريبة الدخل المستحقة رن أرباا السنة 20.856.003  18.335.056

 ضريبة دخل سنوات سابقة 121.688  -
 اضافة  – موجودات ضريبية مؤجلة للسنة (1.929.810)  (4,797,947)

 اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة 1.324.374  2,049,647
15.586.756  20.372.255  
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٪ ز رلماً بأن كسبة ضريبة الدخل القاكوكية في  38تبلغ كسبة ضريبة الدخل القاكوكية في االردن رلى البنوك   -

ــتثمارات وفروع فيها   ــنين والتي يوجد للبنك إس ــوري15فلس ــركة تابعة(  ة  ٪ وفي س ــركات   ٪25)ش والش

 ٪.28التابعة في ارردن 

 

ز كما   2018تم التوصــل إلى تســوية كهائية مع دائرة ضــريبة الدخل والمبيعات في ارردن حتى كهاية را    -

ودفع المبالغ الواجب دفعها حسب   2021و  2020و  2019قا  البنك بتقديم كشوفات التقدير الذاتي لألروا   

هذا  .ئرة ضــريبة الدخل والمبيعات رن تلك الســنوات بعد القاكون ولم يتم التوصــل إلى تســوية كهائية مع دا

ــاروبرأي اإلدارة  ــتشـ ــريبي  والمسـ ــات    الضـ ــيـ أكف لن يترتب رلى البنك أية التزامات تزيد رن المخيـ

 المستدركة في القوائم المالية الموحدة.

 

تم التوـصل إلى تـسوية كهائية مع دائرتي ـضريبة الدخل وـضريبة القيمة المـضافة رن كتائج أرمال البنك في  -

ــنين حتى كـهاـية الـعا   ــفز كـما وـقا  البـنك بتـقديم  2020فلســ ودفع المـبالغ   2021   ـعاللي التـقدير اـلذات كشــ

أن المخيــيــات المرصــودة كافية وبرأي اإلدارة والمســتشــار الضــريبي    الواجب دفعها حســب القاكون.

 .لتسديد اإللتزامات الضريبية

 

التوصــــل إلى تســــوية كهائية مع دائرة ضــــريبة الدخل والمبيعات في ارردن بما يخص شــــركة تفوق    تم -

ز كما قامت الـشركة بتقديم كـشف التقدير الذاتي   2020لإلـستثمارات المالية )ـشركة تابعة( حتى كهاية العا  

ت بعد ز وبرأي إدارة ودفع الضـرائب ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضـريبة الدخل والمبيعا  2021لعا  ل

ــديد  ــودة في القوائم المالية الموحدة كافية لتس ــات المرص ــي ــريبي أن المخي ــار الض ــتش ــركة والمس الش

 االلتزامات الضريبية.

 

قامت شــركة ارردن للتأجير التمويلي )شــركة تابعة( بالتوصــل إلى تســوية كهائية مع دائرة ضــريبة الدخل  -

ــز كـم  2020والمبيـعات حتى كـهاـية الـعا    ودفع   2021و 2019   ـعاللالتـقدير اـلذاتي    فا ـقاـمت بتـقديم كشــ

الـضرائب المعلنة ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة ـضريبة الدخل والمبيعات بعدز وبرأي اإلدارة والمـستـشار  

 الضريبي أن المخييات المرصودة في القوائم المالية الموحدة كافية لتسديد اإللتزامات الضريبية.

 

في القوائم المالية الموحدة وشــركاتف التابعة والفروع الخارجية   رلى البنكتم احتســاب الضــريبة المســتحقة   -

ــنة ــريبي أكها كافية لمواجهة 2022كاكون ارول    31في   المنتهية  للسـ ــار الضـ ــتشـ ز وبرأي اإلدارة والمسـ

 االلتزامات الضريبية كما في ذلك التاريخ.

 

 : لمحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية الربح افيما يلي  

 

 

 

2021  2022  

  ــارـــــــــــدينــ  ــارــــــــــــدينــ

 الربح المحاسبي 60.931.928  51.893.989

 ارباا غير خاضعة للضريبة ( 24.611.097)  (23,147,881)

 ميروفات غير مقبولة ضريبيا  26.135.553  28.846.779

 الربح الضريبي 62.456.384  57.592.887

 كسبة ضريبة الدخل ٪ 33.4  %31.8

 ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة  20.856.003  18.335.056



ب -  موجودات ضريبية مؤجلة
       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠٢١

رصيـد بدايـة
الضريبـــــــــةالضريبـــــــــةالرصيـد فـــيالمبالـــــــــــغالمبالـــــــــــغ

المؤجلـــــــــــةالمؤجلـــــــــــةنهايـــة السنـــةالمضــافـــــــةالمحـــررةالسنــــــــــــةالحسابات المشمولة
دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار  موجودات ضريبية مؤجلة

٢٣٫٩٥٢٫٣١٨٩٫١٠١٫٨٨٠٩٫٥٣٣٫٠٨٤                      -٢٥٫٠٨٧٫٠٦٢١٫١٣٤٫٧٤٤  مخصص ديون غير عامله 
٨٫٩١٠٫٨١٥٣٫١٦٦٫٩٢٧٣٫٣٤٦٫٩٦٤                      -٩٫٣٨٥٫٥٧٣٤٧٤٫٧٥٨  مخصص الديون غير العاملة سنوات سابقة 

٣٫٧٧٥٫٥٠٠١٫٠٩١٫٣٨٤١٫٢٤٦٫٨٣٠          ٤٫٢٩٨٫٦١٣١٫٠١٠٫٥٩٦٤٨٧٫٤٨٣  مخصص تعويض نهاية الخدمة
٧٢١٫١٢٨١٧٤٫٦٠٨١٧٦٫٧٨٠                      -٧٢٨٫٦٧٢٧٫٥٤٤  فوائد معلقة

٣٥٧٫٢٧٥١١٩٫٨٣٧٢٧٤٫٥٣٨          ٧٦٤٫٣٨٥٨٢٤٫٢٦٠٤١٧٫١٥٠  مخصص القضايا المقامة على البنك
٩٫٥٦٩٫٠٣١٣٫٣٩٥٫٢٦٣٣٫٤٥٤٫٦٤٧                      -٩٫٧٢٩٫٩٨٨١٦٠٫٩٥٧ 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

٢١٫٤٦١٫٦٣٩٧٫٧٧٠٫١٩١٦٫١٨١٫٨١١       ١٦٫٥٠١٫٦٤٢١٤١٫٦٥٩٥٫١٠١٫٦٥٦ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
٦٧٫٣٩٦٫٠٥٣٣٫٧٥٤٫٥١٨٦٫٠٠٦٫٢٨٩٦٩٫٦٤٧٫٨٢٤٢٥٫١٦٢٫١٣٥٢٤٫٥٥٦٫٦٩٩

ج - مطلوبات ضريبية مؤجلة
٥٧٨٫٢٣٨١٫١٠٧٫٩٨٥١٠٧٫٣٦٧٥١٫٨٧١                    -           ٥٢٩٫٧٤٧     احتياطي القيمة العادلة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٤٫٥٥٦٫٦٩٩٢١٫٨٠٨٫٣٩٩٥١٫٨٧١٤٨٫٩٤٦رصيد بداية السنة
١٫٩٢٩٫٨١٠٤٫٧٩٧٫٩٤٧٥٥٫٤٩٦٣٫٩٣٠المضاف خالل السنة 
              (١٫٠٠٥)                  -(٢٫٠٤٩٫٦٤٧)(١٫٣٢٤٫٣٧٤)المطفئ خالل السنة 

٢٥٫١٦٢٫١٣٥٢٤٫٥٥٦٫٦٩٩١٠٧٫٣٦٧٥١٫٨٧١     رصيد نهاية السنة

 *  إن نسبة الضريبة المستخدمة في احتساب الضرائب المؤجلة هي النسبة النافذة في البلدان المتواجد بها البنك. 

-  ٦٣  - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

 -  ان الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي :

مطلوبات ضريبية مؤجلةموجودات ضريبية مؤجلة
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 أموال مقترضة - 02
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 

 

 والشـركات الكبرى   المؤسـسـات اليـغيرة والمتوسـنة  شـريحة  ضـمن عمعء البنكأرع  ل  المبالغتم إرادة إقراض    *
 .٪6.83الى  ٪2من بأسعار فائدة تتراوا 

 
ـــيد إن اإلقتراض ذو ـفاـئدة ـثابـتة وال يوـجد اقتراض ذو ـفاـئدة متغيرة    - ــع لـفاـئدة االقتراض   ز وبلغ رصــ الغير ـخاضــ

كما دينار    16.506.116  كوروكا مبلغوالمتعلق بالقروض التي طرحها البنك المركزي ارردكي لمواجهة جائحة  
 .2022ارول كاكون  31في 

 
ــتحق دفعة واحدة رجل  **  ــركة ارردكية إلرادة تمويل الرهن العقاري وتســ يمثل هذا البند المبلغ المقترض من الشــ

 ثعث سنوات.
 
 المستأجرة:  –ارصول   استخدا مقابل حق  - اإلي اررقود التزامات  **  *

    عدد األقساط   

ــ الكلي غ ـــــالمبل    ة ـــالمتبقي ة ـــ

دورية استحقاق  

 ات ــــالضمان األقساط 

سعر فائدة  

 اإلقتراض 

      دينـــــــــار  2022  كانون االول 31كما في 

 

 *  بنوك مركزيةاقتراض من 

 

25.298.097 

 

108-24 

 

60-1 

 

 شهري

سندات خزينة  

 وكمبياالت 

 

 ٪ 1 –صفر 

 ارردكية إلرادة تمويلاقتراض من الشركة 

 15.000.000 الرهن العقاري**    

 

1 

 

1 

 

 دفعة واحدة 

رهن قروض رقارية 

 ٪4.15 ليالح الشركة

 

 ** * إلتزامات رقود اإلي ار  

 

17.376.666 

 

953 

 

 ال يوجد  سنوي  513

متوسط  

6.28٪ 

      57.674.763 المجموع

    عدد األقساط   

 المتبقيـــة  الكليـــــة  المبلـــــغ  

دورية استحقاق  

 الضمانــــات  األقساط 

سعر فائدة  

 اإلقتراض 

      دينـــــــــار  2021كانون االول   31كما في 

 

 *  بنوك مركزيةاقتراض من 

 

41.560.368 

 

108-24 

 

66-3 

 

 شهري

سندات خزينة  

 وكمبياالت 

 

 ٪ 1 –صفر 

 تمويلاقتراض من الشركة ارردكية إلرادة  

 الرهن العقاري**   

 

15.000.000 

 

1 

 

1 

 

 دفعة واحدة 

رهن قروض رقارية 

 ٪4.15 ليالح الشركة

 

 إلتزامات رقود اإلي ار *** 

 

15.578.959 

 

838 

 

 ال يوجد  سنوي  482

متوسط  

5.75٪ 

      72.139.327 المجموع

  ون األولـــــــــــــــــــــــــــــكان 31
2021  2022  

 التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة  -تحليل االستحقاق  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 

 ةاقل من سنة واحد  3.617.727  3.424.483

 سنة إلى خمال سنوات من  12.290.281  10.700.014

 أكثر من خمال سنوات  7.231.831  6.595.172

 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة   23.139.839  20.719.669

 الموحدة   المركز المالي قائمةالمدرجة في   المخصومة  التزامات اإليجار 17.376.666  15.578.959

 لغاية سنة  1.716.420  2.615.263

 سنة اكثر من  15.660.246  12,963,696
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 مطلوبات أخرى  -12

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي : 

 

  كانـــــــــــــــــــــون االول  31

2021  2022  

  دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار

 فوائد مستحقة غير مدفورة 8.019.551  3.181.123

 شيكات مقبولة الدفع 8.424.527  9.781.208

 أماكات وذمم مؤقتة 6.763.075  7,756,932

 أرباا مساهمين غير موزرة 2.739.253  2.605.617

 تأمينات صناديق حديدية 174.912  174.455

 تأمينات رقارات مبارة 138.095  65.000

 (39إيضاا ) –مشتقات أدوات مالية  -  5,448

 

7,694,926 

  

8.069.724 

 اإلئتماكية المتوقعة رلى بنود خارجمخيص الخسائر 

 المركز المالي**  

 منلوبات أخرى* 12.309.522  10.986.284

42,250,993  46.638.659  

 

 إن تفاصيل بند المنلوبات االخرى هي كما يلي :  * 

 

  ون االول ـــــــــــــــــــــكان 31

2021  2022  

  دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار

 أماكات الضمان االجتماري 310.879  283.703

 أماكات ضريبة الدخل 320.737  315.834

 ميروفات مستحقة 8.094.391  8.438.566

 حواالت واردة  301.080  393.462

 مكافأة ارضاء م لال اإلدارة 55.000  55.000

 أرصدة دائنة أخرى 3.227.435  1.499.719

10.986.284  12.309.522  
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 هذا وتوزرت بنود خارج المركز المالي وفقاً للمراحل اإلئتماكية بشكل ت ميعي كما يلي:  **
 

 

 رلى التسهيعت غير المباشرة بشكل ت ميعي كما يلي : كما توزع مخيص الخسائر االئتماكية المتوقعة - 
 

 

 2022كانون األول  31كما في  

  

كانون األول   31كما في 

2021 

       المرحلة الثانية   المرحلة األولى  البند 

 

 مستوى 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   مستوى تجميعي   مستوى إفرادي   مستوى تجميعي   إفرادي  

 

 اإلجمالي 

 دينــــــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــــار  

 8.845.153  7.694.926  7.013.695  6.274  236.313  116.345  322.299 السنة الرصيد بداية  
 336.645  64.662  -  121  1.989  3.679  58.873 السنةخسارة التدكي رلى التعرضات ال ديدة خعل  

 (968.691)  ( 234.605)  ( 97.245)  (998)  ( 56.219)  ( 11.106)  ( 69.037) التعرضات المستحقة خسارة التدكي رلى 

 312.135  108.918  182.083  5.397  6.916.450  7.524.983  8.213.107 

 -  -  -  ( 2.613)  ( 60.458)  2.613  60.458 ما تم تحويلف إلى المرحلة ارولى  

 -  -  -  23.643  13.662  ( 23.643)  ( 13.662) ما تم تحويلف الى المرحلة الثاكية 
 -  -  10.292  ( 511)  ( 9.512)  ( 234)  ( 35) ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة

 111.176  59.731  7.845  3.097  60.133  ( 2.215)  9.129 خعل السنة ارثر رلى المخيص كتي ة تغيير التينيف بين المراحل الثعث

 (616.170)  490.881  -  229  186.809  ( 41.869)  345.712 التغيرات النات ة رن تعديعت 

 (13.187)  ( 5.871)  ( 5.327)  -  ( 398)  -  ( 146) تعديعت كتي ة تغير أسعار اليرف 

 7.694.926  8.069.724  6.929.260  29.242  372.319  43.570  695.333 السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 

 

 2022كانون األول  31كما في  

كانون األول   31كما في 

2021 

    المرحلة الثانية  المرحلة األولى  البند 

 

 مستوى 

 إفرادي  

 مستوى  

 تجميعي 

 مستوى  

 إفرادي 

 مستوى  

 اإلجمالي  المرحلة الثالثة  تجميعي 

 

 اإلجمالي  

 دينــــــــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــــــــــار  
 468.544.523 455.866.692 10.980.895 726.223 28.348.138 63.088.221 352.723.215 الرصيد بداية السنة  

 80.971.401 45.175.309 9.918 83.912 939.544 5.814.598 38.327.337 التعرضات ال ديدة خعل السنة 

 ( 52.303.641) ( 91.693.589) ( 266.443) ( 115.410) ( 3.520.369) ( 5.040.133) ( 82.751.234) التعرضات المستحقة  

 308.299.318 63.862.686 25.767.313 694.725 10.724.370 409.348.412 497.212.283 

        
 - - ( 2.000) ( 302.613) ( 12.507.640) 302.613 12.509.640 الى المرحلة ارولىما تم تحويلف 

 - - ( 35.900) 12.821.401 10.619.084 ( 12.821.401) ( 10.583.184) ما تم تحويلف إلى المرحلة الثاكية

 8.343 - 2.004.673 ( 59.121) ( 1.756.677) ( 127.036) ( 61.839) ما تم تحويلف إلى المرحلة الثالثة
        

 275.086 ( 5.474.156) ( 1.972.524) 1.653.827 ( 8.262.723) 290.693 2.816.571 ارثر كتي ة تغيير التينيف بين المراحل الثعث خعل السنة

 ( 39.925.709) 94.283.581 - 55.160 ( 1.966.393) 12.558.090 83.636.724 التغيرات النات ة رن تعديعت 
 ( 1.703.311) ( 846.216) ( 15.553) - ( 189.795) - ( 640.868) تعديعت كتي ة تغير أسعار اليرف 

 455.866.692 497.311.621 10.703.066 14.863.379 11.703.169 64.065.645 395.976.362 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 



-   هذا وتوزعت التسهيالت  االئتمانية الغير مباشرة وفقا للمراحل اإلئتمانية بشكل افرادي كما يلي:

كما في ٣١ كانون األولأ) االعتمادات

٢٠٢١

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                 -              -                -               -

١٧٥٫١١٣               -                -              -                 -٢             

١٠٫٠٠٨٫٣١١               -                -              -         ٣٧٨٤٫٤٦١        

١١٫٢٢٠٫٣٢٥               -                -              -      ٤١٫٥٣٤٫٩١٦        

٤٫١٧١٫٨٩١               -                -              -    ٥١٤٫٨٩١٫٣٩٧          

٩٣٢٫١٤٧               -           ٦٥٫٢٢١              -      ٦١٫١٧٦٫٩٤٠             

٧٩٫٦٧٢               -                -              -                 -٧               

٨-                 -              -                -               -

٩-                 -              -                -               -

١٠-                 -              -                -               -

       ٢٦٫٥٨٧٫٤٥٩               -          ٦٥٫٢٢١              -   ١٨٫٣٨٧٫٧١٤المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢١

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

        ٥٢٫٣٠٨٫٤٥٠-           ٧٩٫٦٧٢-    ٢٦٫٥٠٧٫٧٨٧الرصيد بداية السنة

          ٢٫٥٩٠٫٧٢٦-           ٦٥٫٢٢١-        (٨٢٧٫٤٨٨)التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (٢٫٢٥٩٫٩٤٧)-         (١٨٫٢٧٣)-     (٦٫٩٦٧٫٤٢١)التسهيالت المسددة 

٥٢٫٦٣٩٫٢٢٩-        ١٢٦٫٦٢٠-   ١٨٫٧١٢٫٨٧٨       

                     -               -         (٦١٫٣٩٩)              -           ٦١٫٣٩٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                     -               -                -              -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                     -               -                -              -                 -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

              (٢٣٫٦٧٧)               -                -              -            (٤٫٦٧٩)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

       (٢٦٫٠٢٨٫٠٩٣)               -                -              -        (٣٨١٫٨٨٤)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                     -               -                -              --تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       ٢٦٫٥٨٧٫٤٥٩-          ٦٥٫٢٢١-   ١٨٫٣٨٧٫٧١٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢١

البند

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               ٩٢٫٨٩٢               -             ٣٫٦١٤              -           ١٧٫١٦١الرصيد بداية السنة

                 ٥٫١٥٧               -                  ٢٧              -           ١٠٫٩٠٩خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

                (١٫٨٢٣)               -           (٢٫٥٤٩)              -            (٦٫٢٩٨)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٩٦٫٢٢٦               -            ١٫٠٩٢              -          ٢١٫٧٧٢              

                     -               -           (١٫٠٦٥)              -             ١٫٠٦٥ما 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 

السنة
(٨٤٨)               -              -                -               ٢٫٤٩٣                 

              (٧٧٫٩٤٤)               -                -              -           ٢٠٫٥٤١التغيرات الناتجة عن تعديالت

               -                -              --تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

         ٤٢٫٥٥٧               -               -                 ٢٧              -          ٤٢٫٥٣٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٦٧ - 

-                -                

-                -                

-                                                     

٢٠٫٧٧٥                                               

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

دينــــــــــــار دينــــــــــــار

-                -                

-                -                

-                (٨٤٨)              
-                ٢٠٫٥٤١          

-               ٢٢٫٨٦٤         

-               ١٨٫٤٥٢٫٩٣٥ 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

-                -                

-                ٢٠٫٧٧٥          

-                ١٠٫٩٣٦          

-                (٨٫٨٤٧)          

-                -                

-                (٤٫٦٧٩)          

-                (٣٨١٫٨٨٤)      

-                -                

-                -                

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                (٧٦٢٫٢٦٧)      

١٨٫٤٥٢٫٩٣٥ 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                ٧٨٤٫٤٦١        

-                ١٫٥٣٤٫٩١٦     

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

-                -                

-                -                

-                ١٤٫٨٩١٫٣٩٧   

-                ١٫٢٤٢٫١٦١     

-                -                

-                -                

-                -                

-                -                

-               

-                ٢٦٫٥٨٧٫٤٥٩   

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-                (٦٫٩٨٥٫٦٩٤)   

-               ١٨٫٨٣٩٫٤٩٨ 



كما في ٣١ كانون األولب) القبوالت

٢٠٢١

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                 -             -               -               

٢-                 -             -               -               

٣٣١٣٫٨٦٦         -             -               -               

٤١٤٫٧١٦٫٠٦٩   -             -               -               

٥٤٫٠٦٦٫٠٢٠      -             -               -               

٦٥٠٦٫٢٣١         -             -               -               

٧-                 -             -               -               

٨-                 -             -               -               

٩-                 -             -               -               

١٠-                 -             -               -               

               -               -            -  ١٩٫٦٠٢٫١٨٦المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢٠

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               -       ٤٠٤٫٩٨١             -   ١٣٫٥٣٧٫٠٢٣الرصيد بداية السنة

               -               -             -   ١٥٫٥٠٣٫٦٢٠التسهيالت الجديدة خالل السنة

               -     (٤٠٤٫٩٨١)             -    (٨٫٣٩٧٫٩٦٤)التسهيالت المسددة 

٢٠٫٦٤٢٫٦٧٩  -            -               -               

               -               -             -                 -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

               -               -            -    (١٫٠٤٠٫٤٩٣)التغيرات الناتجة عن تعديالت

               -               -             -                 -التسهيالت المعدومة 

               -               -             -                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -               -            -  ١٩٫٦٠٢٫١٨٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢١

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               -           ١٫١١٦             -           ١٥٫٠٩٤الرصيد بداية السنة

               -               -             -           ١٤٫٣٩٣خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

               -          (١٫١١٦)             -          (١١٫٢٨٨)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

١٨٫١٩٩          -            -               -               

               -               -             -                 -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 السنة
               -               -            -             ٦٫٥٤٤التغيرات الناتجة عن تعديالت

               -               -             -                 -تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
               -               -            -          ٢٤٫٧٤٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٦٨ - 

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

-               -                   -                       
-               ٢٤٫٧٤٣            

-               (١١٫٨٧٨)               ٦٫٥٤٤               

١٦٫٢١٠                

-               -                   

-               -                   -                       

-               -                   (٥٠٠)                     

-               (١٢٫٤٠٤)            

-               ٢٨٫٥٨٨            ١٨٫١٩٩                

-               -                   -                       

(٢٠٫٨٢٦)               

-                       

اإلجمالي

-               ٣٧٫٨٦٢             ١٦٫٢١٠                 

-               ١١٫٥٥٢             ١٤٫٣٩٣                 

-               ١٩٫٦٠٢٫١٨٦     

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

١٣٫٩٤٢٫٠٠٤        

-               -                   -                       

-               -                   -                       

-               -                   (١٢٥٫٣٠٣)             

-               (١٫٠٤٠٫٤٩٣)      ١٫٠٣٠٫٧٤٣           

-               -                   -                       

-               -                   -                       

-               (٨٫٨٠٢٫٩٤٥)      

-               ١٣٫٠٣٦٫٥٦٤     ٢٠٫٦٤٢٫٦٧٩        

-               -                   -                       

(١٣٫٣٦٢٫٠٣٤)        

١٨٫٦٢٧٫٤٥٠         

-               ٧٫٧٧١٫١٤٨      ١٥٫٥٠٣٫٦٢٠           

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثة

-               ١٩٫٦٠٢٫١٨٦     

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

-               -                   

-               -                   

-               ١٣٫٩٤٢٫٠٠٤      

-               ٥٠٦٫٢٣١           

-               -                   

-               ١٤٫٧١٦٫٠٦٩      

-               ٤٫٠٦٦٫٠٢٠        

-               -                   

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

-               -                   

-               ٣١٣٫٨٦٦           

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

-               -                   

-

١٣٫٩٤٢٫٠٠٤        

-

-

١٫١١٩٫١٨٥           

٦٫٥١٣٫٧٨٩           

٤٫٣٧٥٫٠٩٧           

١٫٩٣٣٫٩٣٣           

-

-

-



فاالت ج)   ال

كما في ٣١ كانون األول

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

١-                  -               -                -               

٢٢٫٤٣٢٫٤٧٠      -               -                -               

١٧٧٫٠٠٠               -      ٣٧٫٥٣١٫٣٨١        -               

٢٠٠٫٢١٠               -    ٤٢٠٫٩٦٧٫١٨٣        -               

٢٫٣٤٦٫٩٦٥               -    ٥١٩٫٤٢٣٫٧٩٦     -               

١٫٧١٧٫٨٢٣               -    ٦١١٫٧٠٨٫٨٠٤     -               

١٫٦٧٤٫٧٥٤               -                  -٧     -               

٨-                  -               -                -               

٩-                  -               -                -               

١٠-                  -               -                -               

               -    ٦٫١١٦٫٧٥٢               -   ٦٢٫٠٦٣٫٦٣٤المجموع

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               -   ١١٫٤٩٠٫٧١٢               -    ٧٢٫٨٨٢٫١٢٤الرصيد بداية السنة

               -        ١٢١٫٣٠٦               -      ٣٫٩٢٠٫٦١٣التسهيالت الجديدة خالل السنة

               -       (٢٦١٫٣٧٤)               -     (٤٫٨٥٦٫٠١٦)التسهيالت المسددة 

١١٫٣٥٠٫٦٤٤               -   ٧١٫٩٤٦٫٧٢١  -               

               -   (٣٫٨٤٨٫١٨٢)               -      ٣٫٨٥٠٫١٨٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -     ١٫٨٥٥٫١٥٧               -     (١٫٨١٩٫٢٥٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -         (٥١٫٠٨٣)               -            (١٫٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -       (٣٨٣٫٢١١)               -      ١٫١١٩٫٩٥٠األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

               -   (٢٫٦١٦٫٧٧٨)               -   (١٢٫٤٩١٫٦٧٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                -                  -التسهيالت المعدومة 

               -       (١٨٩٫٧٩٥)               -        (٥٤١٫٢٩٠)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -    ٦٫١١٦٫٧٥٢               -   ٦٢٫٠٦٣٫٦٣٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في ٣١ كانون األولافصاح الحركة على مخصص التدني:

٢٠٢١

البند

اإلجماليمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               -        ١٢٣٫٩٤٣               -         ١١١٫٤٧٥الرصيد بداية السنة

               -                ٢٥٤               -             ٧٫٤٨٦خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

               -         (٢٥٫٨٢٠)               -            (٦٫٨٧٩)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٩٨٫٣٧٧               -         ١١٢٫٠٨٢          -               

               -         (٢٨٫٣٢٢)               -           ٢٨٫٣٢٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -            ٢٫٦٦٧               -            (٢٫٦٦٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -           (٢٫٤٣١)               -                    (٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

               -          ٦٧٫٢٥٦               -          (١٠٫١٨٩)األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

               -          ٣٦٫٠٣١               -           ٦٢٫٢٨٠التغيرات الناتجة عن تعديالت

                -                  -التسهيالت المعدومة

               -              (٣٩٨)               -               (١٠٤)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               -        ١٧٣٫١٨٠               -         ١٨٩٫٧١٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٦٩ - 

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

دينــــــــــــار

(٥٫٣٢٧)            (٥٫٨٢٩)             (١٢٫٧٧٢)                                            

٧٫٢٤٩٫١١٣      ٧٫٢٩٢٫١٥٩     ٦٫٩٢٩٫٢٦٠                                       

-                  (١١٠٫٧٣٤)            ٩٨٫٣١١                                          

-                  -                                                   

٢٫٤٣٦              -                  

٥٨٫٣١٣            ٧٢٫٧٦٨           ١٥٫٧٠١                                             

(٩٧٫٢٤٥)          (١٢٩٫٩٤٤)         (٨٥٩٫٥٧٥)                                          

٧٫١٢٦٫٩٠٩     ٦٫٩١٦٫٤٥٠      

-                  -                                                   

٧٫٣١٤٫٣٠٦                                       

-                                                   

٧٫٩٥٣٫٣٥٧       ٧٫٢٤٩٫١١٣      ٧٫٠١٣٫٦٩٥                                        

-                  ٢٢٠٫٥٢٤              ٧٫٧٤٠                                           

٧٨٫٨٨٣٫٤٥٢   ١٠٫٧٠٣٫٠٦٦    

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

٩٥٫٣٥٣٫٧٣١                                     

(١٥٫٥٥٣)          (٧٤٦٫٦٣٨)         (١٫٢١٢٫٥٣٦)                                      

(١٩٫٩٣٤)          (٥٠٦٫٦٢٣)          ٧١٦٫٨٠٥                                          

-                  (١٥٫١٠٨٫٤٥٠)   (١٥٫٩٧١٫٤٥٥)                                    

(٣٥٫٩٠٠)          -                  -                                                   

٨٫٣٤٣                  -           ٥٢٫٠٨٣                                               

(٢٦٦٫٤٤٣)        (٥٫٣٨٣٫٨٣٣)      (٤٫٢٦١٫٩١١)                                      

٩٤٫٠٢١٫٧٣٥   ١٠٫٧٢٤٫٣٧٠    

(٢٫٠٠٠)            -                  -                                                   

١١٣٫٠٣٦٫٠٠٢                                   

اإلجمالي

٩٥٫٣٥٣٫٧٣١    ١٠٫٩٨٠٫٨٩٥     

٥٫٢٥٥٫٠٠٣       ٤٫٠٥١٫٨٣٧              ٩٫٩١٨                                        

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

١١٢٫٠٤٢٫٩١٠                                    

١٠٫٩٣٣٫٩١٧     ١٠٫٦٧٢٫٦٥٢    ١٠٫٦٧٢٫٦٥٢                                      

٧٨٫٨٨٣٫٤٥٢   ١٠٫٧٠٣٫٠٦٦    

٢٥٫٠٠٠              ١٫٢٦٥              ١٫٢٦٥                                             

٢١٫٩٧٨            ٢٩٫١٤٩           ٢٩٫١٤٩                                             

٩٥٫٣٥٣٫٧٣١                                     

١٨٫٤٢٤٫٠٧٥                                      

-                  ٢٫٤٤٦٫٥٦٢       ١٫٦٧٤٫٧٥٤                                        

-                  ٢١٫٥٩٨٫٣٢٥     ٢١٫١٦٧٫٣٩٣                                      

-                  ٣٤٫٣٦٣٫٦٨٣     ٢١٫٧٧٠٫٧٦١                                      

البند

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي

-                  ٢٫٨٠٩٫٥٥٠       ٢٫٤٣٢٫٤٧٠                                        

-                  ٤٫٧٣٠٫٦٤١       ٧٫٧٠٨٫٣٨١                                        

اإلجمالي مستوى تجميعي

دينــــــــــــار

-                  -                  -                                                   

-                  ١٣٫٤٢٦٫٦٢٧     



د) السقوف غير المستغلة

كما في

 ٣١ كانون األول ٢٠٢١

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفراديالبند

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارفئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

٥٫١٣٨                 ٥٫١٣٨                    -                     -                       -                      -               ١٥٫١٣٨                            

٩٫٣٨٣٫٥٥٠         ٧٫٠٦٤٫١٣٣                    -                     -                       -                      -       ٢٧٫٠٦٤٫١٣٣                    

٣٩٫٧٩٩٫٥٩٩       ٢٣٫٧٥٢٫٦٧٤                    -                     -                       -                      -     ٣٢٣٫٧٥٢٫٦٧٤                  

٧٩٫١٦٢٫٥٩٤     ١٣٤٫٠١٣٫٨١٦                    -                     -          ٢٤٦٫٠٤٢                      -   ٤١٣٣٫٧٦٧٫٧٧٤                  

٨٤٫٠١١٫٩٢٠     ١١٤٫٧٨٧٫٤٢٢                    -                     -       ١٫٢٥٥٫٣٠٦                      -   ٥١١٣٫٥٣٢٫١١٦                  

٤٠٫٦٠٤٫٠٠٦       ١٩٫١٩٢٫٣٥٥                    -                     -       ١٫٣٩١٫٣٦٢                      -     ٦١٧٫٨٠٠٫٩٩٣                  

٣٫٢٠٢٫٢٤٧         ٢٫٦٢٨٫٤٨٦                    -                     -       ٢٫٦٢٨٫٤٨٦                      -                       -٧                    

٨-                       -                      -                       -                     -                    -                         -

٩-                       -                      -                       -                     -                    -                         -

١٠-                       -                      -                       -                     -                    -                         -

                  ٦٣٫٨١٤٫٤٤٤       ٧٨٫٩٢٩٫٠٢٤                    -   ١٤٫٨٦٣٫٣٧٩                       -    ٦٤٫٠٦٥٫٦٤٥                       -غير مصنفة

               ٣١٩٫٩٨٣٫٤٩٨   ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨                    -  ١٤٫٨٦٣٫٣٧٩      ٥٫٥٢١٫١٩٦  ٦٤٫٠٦٥٫٦٤٥  ٢٩٥٫٩٢٢٫٨٢٨المجموع

افصاح الحركة على السقوف غير المستغلة:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

                ٢٨٥٫٥٦٥٫٧١٣     ٣١٩٫٩٨٣٫٤٩٨-        ٧٢٦٫٢٢٣     ١٦٫٣٧٢٫٧٧٣    ٦٣٫٠٨٨٫٢٢١   ٢٣٩٫٧٩٦٫٢٨١الرصيد بداية السنة

                  ٦٥٫٣٥٤٫٥٢٤       ٢٦٫٣٨٢٫١١٩-           ٨٣٫٩١٢          ٧٥٣٫٠١٧      ٥٫٨١٤٫٥٩٨     ١٩٫٧٣٠٫٥٩٢التسهيالت الجديدة خالل السنة

                 (٣٢٫٤١٩٫٧٤٩)     (٧٠٫٥٢١٫١١٧)-       (١١٥٫٤١٠)     (٢٫٨٣٥٫٧٤١)    (٥٫٠٤٠٫١٣٣)    (٦٢٫٥٢٩٫٨٣٣)التسهيالت المسددة 

٣١٨٫٥٠٠٫٤٨٨   ٢٧٥٫٨٤٤٫٥٠٠-       ٦٩٤٫٧٢٥   ١٤٫٢٩٠٫٠٤٩  ٦٣٫٨٦٢٫٦٨٦  ١٩٦٫٩٩٧٫٠٤٠               

                                    -                         --       (٣٠٢٫٦١٣)     (٨٫٥٩٨٫٠٥٩)         ٣٠٢٫٦١٣       ٨٫٥٩٨٫٠٥٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                    -                         --   ١٢٫٨٢١٫٤٠١       ٨٫٧٦٣٫٩٢٧  (١٢٫٨٢١٫٤٠١)      (٨٫٧٦٣٫٩٢٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                    -                         -    ١٫٩٥٢٫٥٩٠         (٥٩٫١٢١)     (١٫٧٠٥٫٥٩٤)        (١٢٧٫٠٣٦)           (٦٠٫٨٣٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                        ٩٣٠٫٦٨٩        (٦٫١٨٦٫٢٨٢)  (١٫٩٥٢٫٥٩٠)     ١٫٦٥٣٫٨٢٧     (٧٫٨٧٩٫٥١٢)         ٢٩٠٫٦٩٣       ١٫٧٠١٫٣٠٠األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

                    ١٫٠٤٣٫٠٩٦     ١١٠٫٨١٤٫٤٠٨-           ٥٥٫١٦٠          ٦٥٠٫٣٨٥    ١٢٫٥٥٨٫٠٩٠     ٩٧٫٥٥٠٫٧٧٣التغيرات الناتجة عن تعديالت

-------التسهيالت المعدومة 

                      (٤٩٠٫٧٧٥)             (٩٩٫٥٧٨)----           (٩٩٫٥٧٨)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

               ٣١٩٫٩٨٣٫٤٩٨   ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨               -  ١٤٫٨٦٣٫٣٧٩      ٥٫٥٢١٫١٩٦  ٦٤٫٠٦٥٫٦٤٥  ٢٩٥٫٩٢٢٫٨٢٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

البند

اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

                        ٧٦١٫٠٤٢            ٤٠٨٫٨٢٨-             ٦٫٢٧٤          ١٠٧٫٦٤٠         ١١٦٫٣٤٥           ١٧٨٫٥٦٩الرصيد بداية السنة

                          ٩٩٫٤١٢              ٣١٫٥٩٣-                ١٢١              ١٫٧٠٨             ٣٫٦٧٩             ٢٦٫٠٨٥خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

                        (٨٦٫٤٦٧)             (٨٣٫٤١٠)-               (٩٩٨)           (٢٦٫٧٣٤)          (١١٫١٠٦)           (٤٤٫٥٧٢)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

٧٧٣٫٩٨٧           ٣٥٧٫٠١١-            ٥٫٣٩٧           ٨٢٫٦١٤        ١٠٨٫٩١٨          ١٦٠٫٠٨٢                       

                                    -                         --           (٢٫٦١٣)           (٣١٫٠٧١)             ٢٫٦١٣             ٣١٫٠٧١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                                    -                         --           ٢٣٫٦٤٣            ١٠٫٩٩٥          (٢٣٫٦٤٣)           (١٠٫٩٩٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                                    -                         -           ٧٫٨٥٦               (٥١١)             (٧٫٠٨١)               (٢٣٤)                   (٣٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل 

                          ٥٠٫٨٧٠             (١٢٫١٨٩)          (٧٫٨٥٦)             ٣٫٠٩٧             (٧٫١٢٣)            (٢٫٢١٥)               ١٫٩٠٨الثالث خالل السنة

                      (٤١٥٫٦١٤)            ٣٦٥٫٤٨٥-                ٢٢٩          ١٥٠٫٧٧٨          (٤١٫٨٦٩)           ٢٥٦٫٣٤٧التغيرات الناتجة عن تعديالت

-------التسهيالت المعدومة

                              (٤١٥)                     (٤٢)----                   (٤٢)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

                       ٤٠٨٫٨٢٨           ٧١٠٫٢٦٥               -          ٢٩٫٢٤٢         ١٩٩٫١١٢          ٤٣٫٥٧٠          ٤٣٨٫٣٤١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 - ٧٠ - 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
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  المكتتب به رأس المال   -22
 . 2021و 2022كاكون ارول  31( مليون دينار كما في 200يبلغ رأن المال المكتتب بف ) -

 
( مليون ســــهم قيمة 200( مليون دينار موزراً رلى )200يبلغ رأن المال المكتتب بف في كهاية الســــنة ) -

 دينار.اإلسمية  السهم الواحد 
 

 االحتياطيات -32
 قاكوكيالحتياطي اال -

٪ خعل 10تحويلف من االرباا الـسنوية قبل الـضرائب بنـسبة  تمثل المبالغ المت معة في هذا الحـساب ما تم  
 . وهو غير قابل للتوزيع رلى المساهمين وقاكون الشركات  السنة والسنوات السابقة وفقاً لقاكون البنوك

 
 ختيارياالحتياطي اال -

خعل   ٪10  الـضرائب بنـسبةتمثل المبالغ المت معة في هذا الحـساب ما تم تحويلف من اررباا الـسنوية قبل 
. يســـتخد  االحتياطي االختياري في االغراض التي يقررها م لال االدارة ويحق للهيئة   الســـابقةارروا   

 . توزيعف بالكامل أو أي جزء منف كأرباا رلى المساهمين رسملتف أو العامة
 

 عامةالميرفية المخاطر الاحتياطي  -
وتعليمات الـسلنات   رامة وفقا لتعليمات البنك المركزي ارردكييمثل هذا البند إحتياطي مخاطر مـيرفية 

هذا وقد تم تحويل رصـيد إحتياطي المخاطر الميـرفية العامة الى اررباا المدورة كما  الرقابية ارخرىز
اكي    1في   ادا لتعميم البـنك المركزي رقم   2018ـكاكون الـث ــتـن اكي  ـكاكو  25بـتاريخ    1359/1/10إســ ن الـث

 .والسلنات الرقابية ارخرى 2018حزيران  6بتاريخ  13/2018مركزي رقم وتعليمات البنك ال  2018
 

 خاص الحتياطي اال  -
يمثل هذا البند إحتياطي التقلبات الدورية والمحتـسب وفقاً لتعليمات ـسلنة النقد الفلـسنينية وذلك بما يخص 

 فروع البنك العاملة في فلسنين .
 

 : االحتياطيات المقيد التيرف بها هي كما يليان  -
 

 ـي ــــــم االحتياطـــــاســ غــــــــالمبلـــ طبيعـة التقييد 
  ــار ـــــــدينــ 

 قاكوكي الحتياطي اال 110.452.964 حسب قاكون البنوك والشركات 
 عامةالميرفية المخاطر الاحتياطي  4.102.021 متنلبات السلنات الرقابية 
 احتياطي خاص  5.849.743 متنلبات السلنات الرقابية 

 
 ترجمة عمالت أجنبية   فروقات  - 42

(  ةسوري   –في الشركة التابعة )بنك ارردن    االستثماررن ترجمة صافي  صافي الفرق الناتج  يمثل هذا البند  
 رند توحيد القوائم المالية. 

 
 :  كما يليإن الحركة الحاصلة رلى هذا البند خعل السنة هي 

2021  2022  

  ـــارـــــــــــــدينـ  ــــارـــــــــــــدين
 رصيد في بداية السنة (13.009.685)  (12.855.521)

(154.164 )  (23.954 ) 
 التغير في ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة

 التابعة خعل السنة *  

 السنةالرصيد في نهاية  (13.033.639)  (13.009.685)
 

في رأن    لعستثمارصافي حية البنك من القنع البنيوي  التغير بعد االخذ بعين االرتبار  يشمل هذا البند   * 
  . 2021و  2022لألروا  سوريا  –مال بنك ارردن  
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 القيمة العادلة احتياطي  - 52
 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي: 

2021  2022  

  دينــــــــــــــار  دينــــــــــــار 

  الرصيد في بداية السنة ( 3.979.324)  ( 6.092.218)

 أدوات ملكية  – غير متحققةأرباا  51.879.948  2.734.811

 أدوات دين – غير متحققة)خسائر(  -  -

 أدوات دين –مخيص خسائر ائتماكية متوقعة  -  ( 212.204)

(406.788 )  - 
 أدوات دين بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل منقولة 

 لقائمة الربح أو الخسارة كتي ة البيع  

-  650.840 
 أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خعل الدخل الشامل منقولة

 لألرباا المدورة كتي ة البيع    

 منلوبات ضريبية مؤجلة  ( 55.496)  ( 2.925)

 * الرصيد في نهاية السنة     48.495.968  ( 3.979.324)
 

 .(2021دينار للعا   51.871) 2022للعا  دينار  107.367باليافي بعد الضريبة المؤجلة و البالغة    *
 

 أرباح مدورة   -62
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن

2021  2022  
  دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار
 الرصيد في بداية السنة 176.032.362  165.814.735

 **( 29أثر تنبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم ) -  3.824.745
 المعدل الرصيد في بداية السنة 176.032.362  169.639.480

 أرباا موزرة رلى المساهمين ( 36.000.000)  ( 24.000.000)
 أرباا السنة 40.139.436  36.008.748

 االحتياطيات  )الى(المحول  ( 6.143.884)  ( 6.518.732)
 
- 

  
(903.399 ) 

 المحولة كتي ة بيع موجودات مالية من خعل )الخسائر( 
 *  قائمة الدخل الشامل  

 فروقات ترجمة رمعت أجنبية  113.927  902.866
 الرصيد في نهاية السنة       173.238.442  176.032.362

 
مؤجلة كما   ضريبية  موجودات دينار مقيد التيرف فيف مقابل  25.162.135 ة يشمل رصيد االرباا المدور -

 ( .2021كاكون االول  31 دينار كمـا فــي 24.556.699) 2022كاكون ارول  31 في
 

يمثل أثر التنبيق المبكر   2022كاكون ارول    31دينار كما في   227.598شـمل رصـيد اررباا المدورة ي -
( ز وبموجب طلب هيئة اروراق المالية يحظر التـيرف بف لحين تحققف ز كما يـشمل  9للمعيار الدولي رقم )

ــيد اررباا المدورة مبلغ   ــرف بف من  يحظر    2022  كاكون ارول  31دينار كما في   813.437رصـ التيـ
ــبقة من البنك   ــتخدامف الي أغراض أخرى اال بموافقة مســ ــاهمين او اســ خعل التوزيع كأرباا رلى المســ

كاكون    25بتاريخ    10/ 1/ 1359المركزي ارردكي والناجمة رن تنبيق تعميم البنك المركزي ارردكي رقم  
 .2018الثاكي 

 
 .باليافي بعد ضريبة الدخل  *

بارادة تقييم أثر التضحم في سوريا ز حيث تبين لإلدارة ان الوضع االقتيادي الحالي قا  البنك خعل الفترة   **
ــدة المعدلة كما في  ــخم المفرط ورليف فقد قامت بارتبار اررص ــوريا ال يعكال التض كاكون ارول    31في س

ا    2021 ة للـع احـي ــخم    2022ـكأرصــــدة افتـت د أي أثر كتيـ ة التضــ اًء رلى  ولم يتم قـي ة بـن الـي في القوائم الـم
 ( .29تعليمات معيار المحاسبة الدولي )
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 أرباح مقترح توزيعها  - 72
توزيع أرباا كقدية رلى المساهمين    رلى  2023كاكون الثاكي    30بتاريخ   جلستففي أوصى م لال اإلدارة  

 .والبنك المركزي ارردكي  للمساهمينوهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة من رأن المال  ٪18بواقع 
 

 الفوائــد الدائنـــة  -28
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن

  كانون األول 31للسنة المنتهية في 
2021  2022  

  ــارــــــــــــدينــ  ـــارـــــــــــدينـ
 :بالتكلفة المنفأة تسهيعت ائتماكية مباشرة   

 لالفراد )التجزئة( : 50.704.604  46.406.205
 حسابات جارية مدينة   1.334.653  1.405.377

 قروض وكمبياالت    44.746.821  40.559.790
 بناقات االئتمان   4.623.130  4.441.038

 القروض العقارية 18.806.733  16.742.079
 الشركـات : 36.288.188  36.722.111
 الشركات الكبرى : 20.521.905  21.823.354

 حسابات جارية مدينة   2.781.864  4.495.271
 قروض وكمبياالت     17.740.041  17.328.083

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 15.766.283  14.898.757
 حسابات جارية مدينة   2.932.363  3.492.182

 وكمبياالت قروض    12.833.920  11.406.575
 الحكومة والقطاع العام 13.733.940  8.548.868

 البنود األخرى:   
 أرصدة لدى بنوك مركزية 6.918.692  1.661.143
 أرصدة وإيدارات لدى بنوك ومؤسسات ميرفية 5.813.050  3.919.776

 موجودات مالية بالتكلفة المنفأة 11.597.167  14.772.769
 موجودات مالية من خعل الدخل الشامل -  124.695

 المجمـــوع      143.862.374  128.897.646

 
 الفوائـــد المدينــــة  -29

 : ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي
  كانون األول 31للسنة المنتهية في 

2021  2022  
  ــار ـــــــــدينــ  ــــارــــــــــــدين

 ودائع بنوك ومؤسسات ميرفية 2.867.032  1.589.453
 ودائع عمالء:   

 حسابات جارية وتحت النلب    5.557  2.876
 ودائع توفير   2.608.280  2.391.408
 ودائع رجل وخاضعة إلشعار   14.990.725  9.999.152

 شهادات إيداع 1.506.575  971.771
 أموال مقترضة 710.331  751.527

 تأمينات كقدية 1.807.927  1.687.643
 رسو  ضمان الودائع 2.840.625  2.351.034

 فوائد إلتزامات رقود إي ار  1.134.358  926.248
20.671.112  28.471.410  
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 صافي إيرادات العموالت  -03
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 

  كانون األول 31للسنة المنتهية في 
2021  2022  

 : رموالت دائنة ـارـــــــــــدينـــ  ــــارــــــــــــدين
 رموالت تسهيعت مباشرة 4.545.012  4.137.983
 رموالت تسهيعت غير مباشرة 2.426.520  2.503.111

 رموالت أخرى  16.517.245  15.546.421
 المجموع 23.488.777  22.187.515
 : رموالت مدينة ينزل 1.586.369  1.194.968

 صافي ايرادات العموالت 21.902.408  20.992.547
 

 أرباح عمالت أجنبية  -13
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 

  كانون األول 31للسنة المنتهية في 
2021  2022  

  ـارـــــــــــدينـــ  ــــارــــــــــــدين
 التداول/ التعاملكات ة رن  89.726  165.095

 كات ة رن التقييم 4.106.128  3.134.263
3.299.358  4.195.854  

 
 أو الخسارة الربح قائمة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خاللأرباح  - 23

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 
 

 وعــــــالمجم
 عوائد توزيعات 

 أسهم
   أرباح 

 غير متحققة 
 أرباح 

 2022ام ــالعخالل  متحققة 
  ــارــــــــــــدينــ ــارــــــــــــدينــ ــارــــــــــــدينــ ـــارــــــــــــدينـ

 أسهم محلية - 82.577 21.480 104.057
104.057 21.480 82.577 -  

 المجمــــــوع
 عوائد توزيعات 

 أسهم
   أرباح 

 غير متحققة 
 أرباح 

 2021العــام خالل  متحققة 
  ــارــــــــــــدينــ ــارــــــــــــدينــ ــارــــــــــــدينــ ـــارــــــــــــدينـ

 أسهم محلية - 77.381   12.888 90.269
90.269 12.888 77.381 -  

 إيرادات أخرى   -33
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن

  كانون األول 31للسنة المنتهية في 
2021  2022  

  ــارــــــــــــدينــ  ـــارـــــــــــدينـ
 ايرادات مستردة من سنوات سابقة 1.761.686  1.603.670

 أرباا بيع رقارات آلت ملكيتها للبنك 1.182.584  550.211
 ايرادات البريد والهاتف وسويفت  342.957  466.990
 رقارات البنكاي ارات مقبوضة من  170.001  184.717
 أرباا بيع ممتلكات ومعدات  65.913  81.073

 فوائد معلقة معادة لإليرادات  1.106.053  690.942
 ايرادات أخرى 967.567  1,635,814
5,213,417  5.596.761  
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 نفقات الموظفين   -43
 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن

  كانون األول 31للسنة المنتهية في 
2021  2022  

  ــارــــــــــدينــ  ـــارــــــــــــدينـ
 رواتب ومنافع ورعوات الموظفين 26.412.279  24,378,296
 مساهمة البنك في الضمان االجتماري 2.250.491  2.227.512
 مساهمة البنك في صندوق االدخار 1.706.188  1.642.728
 كفقات طبية 1.274.127  1.088.465

 تدريب الموظفين 396.392  365.151
 وتنقعت  مياومات سفر 715.065  461.237
 تأمين حياة 101.214  92.614

30.256.003  32.855.756  

 
 مصاريف أخرى  -53

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن
  كانون األول 31للسنة المنتهية في 

2021  2022  
ــ دينــــ  ــارـــــــــــدينــ   ارـــــــــ

 اي ارات  1.017.884  1.049.498
 قرطاسية ومنبورات  758.378  811.651

 بريد وهاتف وسويفت  2.201.853  2.190.439
 أكظمة و صياكة وتيليحات وتنظيفات  7.639.183  6.448.015
 رسو  ورخص وضرائب  4.253.657  3.958.710
 واشتراكات ارعكات  9.161.462  6.909.743
 رسو  تأمين 5.600.443  4.717.389

 اكارة وتدفئة 805.315  561.935
 تبررات واراكات  1.161.265  509.254
 وكدوات ومؤتمرات  ضيافة 278.693  213.561

 وقاكوكية وإستشارات  أتعاب مهنية 1.924.794  1.857.303
 مكافأة ارضاء م لال االدارة  52.041  55.000

 متفرقة أخرى 1.262.118  1,141,514
30.424.012  36.117.086  

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  مخصص - 63
 :هي كما يلي  تفاصيل هذا البند إن 

   كانون األول 31المنتهيــة في  للسنة  
 2022  2021 

 دينــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار 
 35.395  95.424 بنوك مركزيةلدى  اررصدة

 3,195  101.426 اررصدة لدى البنوك والمؤسسات الميرفية
 ( 5,908)  ( 32.467) االيدارات لدى البنوك والمؤسسات الميرفية

 ( 212.204)  - أدوات الدين –موجودات مالية من خعل الدخل الشامل 
 17.597.472  5.985.123 بالتكلفة المنفأة  التسهيعت االئتماكية المباشرة

 ( 222.791)  ( 104.903) الموجودات المالية بالتكلفة المنفأة
 ( 1,137,040)  380.669 قائمة المركز المالي بنود خارج

 6.425.272  16.058.119 
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 حصة السهم من الربح للسنة   -73

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 

 

  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2021  2022  

  دينـــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار

 )مساهمي البنك(  للسنةالربح  40.139.436  36.008.748

 * المتوسط المرجح لعدد ارسهم 200.000.000  200.000.000

 )مساهمي البنك(للسنة حية السهم من الربح    

  فلس / دينار   فلس / دينار 

 والمخفض  ساســـيار 201/0  180/0

 

ردد ارـسهم المـيرا   تم احتـساب المتوـسط المرجح لعدد ارـسهم من الربح العائد لمـساهمي البنك بناًء رلى *

ـــنة المنتهـية في   ـــبة اـلدولي رقم فو  2021و    2022ـكاكون ارول   31بـها للســ ـقاً لمتنلـبات معـيار المـحاســ

(33.)              

                       

 النقد وما في حكمه  -38

 : تفاصيل هذا البند هي كما يلي إن 

 

  كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

2021  2022  

  ــــارــــــــــــدين  ــــارــــــــــــدين

 خعل ثعثة أشهر كقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق 663.396.371  371.518.123

136.007.374 

 

150.844.506 

 ة : أرصدة لدى بنوك ومؤسسات ميرفي يضاف

 تستحق خعل ثعثة أشهر              

 

(42.575.971) 

  

(61.078.839) 

  : ودائع البنوك والمؤسسات الميرفية التي ينزل

  خعل ثعثة أشهر تستحق            

 أرصدة مقيدة السحب   (123.395.472)  (99.756.950)

365.192.576  629.766.566  

 

 



 ٣٩ -  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

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــاركما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ 

                 ٧٫٣٩٣٫٣٧٣-               ٧٫٣٩٣٫٣٧٣                  ٧٫٣٩٣٫٣٧٣                      (٩٫٧٧٤)                  ١٢٨٫٢٣٧عقود شراء عمالت اجنبية

               ٧٫٣٩٣٫٣٧٣-              ٧٫٣٩٣٫٣٧٣                 ٧٫٣٩٣٫٣٧٣                     (٩٫٧٧٤)                 ١٢٨٫٢٣٧      المجمـــــــــــــــــوع

مجمــــوع المبالـــــغ قيمــة عادلـــةقيمـة عادلـة

المجمــــــــوعمن ٣ - ١٢ شهر خالل ٣ أشهراالعتبارية (اإلسمية)سالبـــــــــــة موجبــــــــة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــاركما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ 

               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

-   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

 - ٧٧ - 



٤٠  -  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

الشركات التابعـــة*
اعضاء مجلس 

٢٠٢٢٢٠٢١أطراف أخرىموظفي البنكالمدراء التنفيذيناالدارة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــاربنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

موجودات :

   ٤٥٫٤١٥٫٢٩٤    ٤٥٫٤١٥٫٢٩٤                  -            -              -                 -    ٤٥٫٤١٥٫٢٩٤استثمارات 

     ٥٫٦٠٤٫٥٤٩       ٤٫٣٣٧٫٢٨٢       ١٫٥٠٣٫٢٩٤            -     ٤٨١٫٢٨٨     ٢٫٣٥٢٫٧٠٠                  -أرصدة تسهيالت ائتمانية

        ٢١٧٫١٨٠                    ١٠                  -            -              -                 -                    ١٠أرصدة ودائع و حسابات جارية

     ٣٫٩٨٢٫٠٠٠       ٣٫٩٨٢٫٠٠٠                  -            -              -                 -       ٣٫٩٨٢٫٠٠٠أرصدة التأمينات النقدية 

مطلوبات:

   ٣٧٫٦٠٤٫٤٩٤    ٥١٫٣٩٦٫٥٧٤    ٢٤٫٣٠٩٫٧٩٩    ٢٤٣٫١٨١  ٣٫٧٢٤٫١٨١        ٩١١٫٥٦٥    ٢٢٫٢٠٧٫٨٤٨ودائع عمالء وتأمينات

     ٧٫٧٥٣٫٥١١       ٧٫٣٠٨٫٥٤٧                  -            -              -                 -       ٧٫٣٠٨٫٥٤٧ودائع بنوك

     ٣٫٤٣٤٫٦٥٩       ٣٫٢٩٧٫٤٦٩                  -            -              -                 -       ٣٫٢٩٧٫٤٦٩أموال مقترضة

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

        ٩٣٣٫٩٣٦          ٦٠٦٫٧٠٨            ٣٨٫٣٠٠            -        ٥٠٫٠٠٠           ١٠٫٠٠٠          ٥٠٨٫٤٠٨كفــــــــــاالت

        ٤٧٢٫٥٤٣                  -                  -            -              -                 -                  -قبوالت واعتمادات

٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــارعناصر قائمة الربح او الخسارة الموحدة:

        ٣٣٤٫٧٥٣          ٣٨٣٫٨٠٧          ١٢٢٫٦٦٦              ٧٩        ٩٣٫٥٨٧        ١٦٧٫٤٧٥                  -فوائد وعموالت دائنة

     ١٫٠٥٥٫٧١٠       ١٫٧٥٧٫٤٣٣          ٥٤١٫٧٩٣      ٤٧٫٩٨١     ١١١٫٤٥٨             ١٫٢٤١       ١٫٠٥٤٫٩٦٠فوائد وعموالت مدينة

أسعار الفائدة

تتراوح أسعار الفوائد الدائنة بالدينار من ١% (يمثل السعر األدنى هامش الفائدة مقابل تأمينات نقدية مقدارها ١٠٠%) إلى ١٢% .

ال يوجد أسعار للفوائد الدائنة باألجنبي كون ليس هنالك تسهيالت ممنوحة بالعمالت األجنبية.

تتراوح أسعار الفوائد المدينة بالدينار من ٠٫٠٠٢٥% إلى ٥٫٤٢٢ %.

تتراوح أسعار الفوائد المدينة باألجنبي من %٢٫٢ الى ٢٫٩٣%.

*  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 ٣٣ عميل كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢.

٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

     ٢٫١٨٢٫٥٩٤       ٢٫٣٤٣٫١٢٠رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

           ٣٦٫٠٣٣            ٢٧٫٠٣٦تنقالت وأمانة سر
        ٦٥٨٫٩٨٢          ٦٦٤٫٠٥٧بدل عضوية وتنقالت ومكافآت مجلس اإلدارة

    ٢٫٨٧٧٫٦٠٩     ٣٫٠٣٤٫٢١٣     المجموع

 - ٧٨ - 

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالجهــة ذات العــالقة

٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

للسنـة المنتهيــة فـي ٣١ كـانون األول

- فيما يلي ملحق لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) لإلدارة التنفيذية للبنك:

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول
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 ادارة المخاطر -41

 

 االفصاحات الوصفية :أوالً  :  

مواجهتها  يقو  البنك بإدارة المخاطر الميــرفية رن طريق تحديد المخاطر التي يمكن التعرض لها وســبل  

ــات  ــل المعايير واررراف والممارسـ ــتناداً الفضـ ــمن إطار كلي إلدارة المخاطر وذلك اسـ وتخفيفها ز ضـ

 الميرفية حيث تم الفيل ما بين دوائر المخاطر ودوائر تنمية اررمال ودوائر العمليات )التنفيذ(.

 

ن وجود  شكل البنك ل نة إلدارة المخاطر المنبثقة رن م لال اإلدارة والتي تتولى بدورها العمل رلى ضما     *

كظا  رقابي داخلي فعال والتحقق من حسن ادائف كما يقر الم لال سياسات إدارة المخاطر بشكل را  ويحدد 

 . إطارها

 

 انواع المخاطر من حيـث :تتولى اجهزة ادارة المخاطر مسؤولية ادارة مختلف  *  

 

 ارداد السياسات وارتمادها من م لال االدارة . -

 تحليل جميع اكواع المخاطر )ائتمانز سوقز سيولةز رملياتز أمن المعلوماتز ...( .  -

 تنوير منه يات القيان والضبط لكل كوع من اكواع المخاطر . -

 البنك بشكل كوري وكمي.  ات رن قيان المخاطر فيتزويد م لال االدارة واالدار  العليا بكشوفات ومعلوم -

 

قا  البنك بتنبيق م مورة من اركظمة اآللية لقيان وضبط المخاطر مثل كسب كفاية رأن المالز مخاطر     *

 ز مخاطر العمليات وارحداث التشغيليةز ومخاطر السوق. (LCR/ NSFR)وكسب السيولة 

 

 :مخاطر االئتمـان

ــأ مخاطر   االئتمان من احتمال رد  قدرة و/أو رد  رغبة المقترض او النرف الثالث من القيا  بالوفاء  تنشـ

ــندات  ــمل هذ  المخاطر البنود داخل القوائم المالية مثل القروض والسـ بالتزاماتف في اروقات المحدد  وتشـ

ــتندية مما يؤدي ــائر مالية   والبنود خارج القوائم المالية مثل الكفاالت و/أو االرتمادات المسـ الى الحاق خسـ

 .للبنك

 

 في هذا السياق يقوم البنك بتعزيز االطر المؤسسية التي تحكم ادارة االئتمان من خالل مـا يلـي :

 

 م مورة من الدوائر المتخيية المستقلف الدارة مخاطر االئتمان وكمـا يلـي : -1

 دائرة ائتمان الشركات )تعنى بأدارة مخاطر ائتمان الشركات( .  -

( "تعنى بادارة مخاطر ائتمان الـشركات المتوـسنة  SME’sدائرة ائتمان الـشركات المتوـسنة واليـغير  )  -

 واليغيرة".

 دائرة ائتمان االفراد )تعنى بأدارة مخاطر ائتمان المحافظ االئتماكية لعفراد( .  -

االئتمان الممنوا لعمعء   دائرة مخاطر محافظ االئتمان: والتي تعنى بشـكل اسـاسـي في الحفاظ رلى كورية   -

ــر  SMEالبنك )الشـركات ز ــــــ ودراسـة   Key Risk Indicators وأفراد( ودراسـة مؤشـرات المخاطــــ

وذلك من خعل ارداد دراســــات وتقاريرتعنى بأداء    Key Performance Indicatorsمؤشرات االداء

وارداد التوصــيات العزمة  القنارات االقتيــادية واليــنارات ومقاركتها بأداء المحافظ والمخيــيــات 

بخيــوص ذلك بحيث تســارد في توجيف دوائر تنمية االرمال كحو التوســع في القنارات االقتيــادية و/أو  

 الينارات الوارد  او في رد  التوسع فيهاز كما تقو  بارداد دراسات و تقارير دورية تهتم بما يلي:

   يادي.التركزات االئتماكية للمحفظة رلى مستوى النشاط االقت -

 التركزات االئتماكية للمحفظة رلى مستوى المنتج. -

 تقارير تعنى بنسب التعثر وكسب التغنية ومقاركتها بأداء القناع الميرفي. -
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ــركاتزحكومةز - ــب المحفظة )شـ ــب و افراد   SMEتقارير تعنى بأداء المحافظ االئتماكية حسـ ( ومقاركة كسـ

 النمو و الربحية بأداء القناع الميرفي.

من خعل التقارير والـسيناريوهات العزمة لعمتثال   IFRS9 تنبيق المعيار المحاـسبي في التقارير المالية -

 .2018في تنبيق المعيار في بداية العا  

( يتم من خعلف تـينيف العمعء  Risk Rating Systemsتنبيق كظا  تـينيف درجات مخاطر للعمعء ) -

 الى رشر  مستويات وفقاً لما يلـي:

 

)القناع االقتياديز االدارةز الوضع الماليز  Obligor Risk Ratingتينيف مخاطر المقترض  (أ

 الخبر ... الخ(.

)يتم ارناء وزن مخاطر حسب طبيعة وكوع   Facility Risk Ratingتينيف مخاطر االئتمان  (ب 

 االئتمان(. 

ذي يؤثر بشكل مباشر  تينيف الضمان )يتم ارناء وزن مخاطر حسب طبيعة وكوع الضماكة المقدمة( وال (ت 

 Loss Givenاحتساب كسبة الخسارة النات ة رن التعثر  بالتاليRecovery Ratio رلى كسبة التغنية 

Default LGD . 

 

 الفيل ما بين دوائر تنمية االرمال المختلفة ودوائر مخاطر االئتمان .   - 2

ــال تعر   - 3 ــات واالجراءات المعتـمدة التي تـحدد اســ ـــياســ يف وقـيان وادارة ـهذا النوع من منظوـمة من الســ

 المخاطر.

تحديد التركزات االئتماكية رلى مســتوى كوع االئتمان ز القناع االقتيــادي ز التوزيع ال غرافي ز المحافظ    - 4

 االئتماكية ... الخ( . وتتولى ادارة مخاطر االئتمان كل ضمن اختياصف بمراقبة هذ  التركزات .

 الععقة : كظا  اليعحيات وادارة   - 5

ــها ومراقبتها وادارة الععقة  ــمن آلية منح اليـــعحيات وتفويضـ يعتمد بنك االردن كظا  صـــعحيات يتضـ

 لمختلف اكشنة االئتمان .

 

 تحديد اساليب تخفيف المخاطـر :   - 6

 يتبع بنك االردن اساليب مختلفة لتخفيف المخاطر االئتماكية تتمثل فيما يلـي :

 المناسب لعئتمان بما يتفق مع الغاية منف وأجل تسديد  .تقديم الهيكل  ➢

 التأكد من استكمال جميع النواحي الرقابية رلى استغعل االئتمان وميادر سداد . ➢

 استيفاء الضماكات المناسبة تحوطاً الي مخاطر بهذا الخيوص . ➢

 دراسة وتقييم معامعت االئتمان من قبل دوائر مخاطر االئتمان . ➢

دوري للضـــماكات حســـب طبيعة وكورية ودرجة مخاطر الضـــمان لتعزيزها والتأكد من تغنيتها  التقييم ال ➢

 لعئتمان الممنوحف أوالً بأول .

 ل ان متخيية للموافقة رلى االئتمان . ➢

 

ــتكـمال الـتدقيق   - 7 ــاـفة لوـحدة تعنى ـبالتوثيق واســ ــمن مراقـبة تنفـيذ االئتـمان ـباالضــ دوائر تنفـيذ االئتـمان تتضــ

 لتنفيذ.القاكوكي وا

 

 (.Crems,E-loanتنبيق اكظمة الية الدارة االئتمان ) - 8

 

 دوائر متخييف لمتابعة تحييل المستحقات والديون المتعثرة . -9

 

ل نة إلدارة المخاطر رلى مســتوى م لال اإلدارة لمراجعة ســياســات وإســتراتي يات اإلئتمان واإلســتثمار   -10

 والمخاطر .
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مان المختلفة من حيث آلية ودورية المراقبة والكـشوفات المـستخرجة وآلية تيـعيدها  تحديد مها  دوائر االئت -11

 الى االدارة العليا وم لال االدارة .

 

 تحليل التقلبات االقتيادية والتغييرات في هيكل وكورية المحفظة االئتماكية . -12

 

 .(Stress Testing)ارداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغنة   -13

 

 التقاريـر الرقابيـة : -14

ــن   ــة م تتولى دوائر االئتمان كل ضمن اختياصف مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتماكية من خعل م مور

 الكشوفـات الرقابيـة:

 

 المراقبـة اليوميـة :  - 

 الت اوزات االئتماكيةز السقوف المستحقة غير الم ددةز الحسابات المستحقة وغيرها .

 مراقبـة جـودة وتوزيـع المحفظـة االئتماكيـة .  - 

تينيف المخاطر االئتماكية ز القناع االقتيادي ز كوع االئتمان ز الضماكاتز التركزات ز ات اهات جودة  - 

 االصول االئتماكية ز.....ز وغيرها. 

ــــةز كوع االئتمانز ( رلى مستوى العميلزالمننقة ال غرافيTotal Exposureمراقبـة التعرض االئتماكـي )  - 

 القناع االقتياديز تاريخ االستحقاقز كوع الضمان وغيرها. 

 

ورفع هذ  التقارير بشكل شهري الى ل نة إدارة المخاطر المنبثقف رن م لال االدارةز اما بالنسبة للعمليات  

 اليومية فترفع الى المدير العا  أوالً بأول .

 

 مخاطــر التشغيـــل

نشأ رن رد  كفاءة او فشل العمليات الداخلية والموظفين واالكظمة او تنشأ كتي ة أحداث وهي المخاطر التي ت 

وتم رفدها   2003خارجية بما في ذلك المخاطر القاكوكية وقد تم تأسيال دائرة مخاطر العمليات في البنك منذ را   

 ادارة المخاطر.  بالكوادر البشرية المؤهلة واالكظمة االلية منذ ذلك التاريخ وتتبع اداريا الى

 

 ويتولـى البنـك ادارة مخاطـر العمليـات ضمـن االسال التاليــة : 

ارداد سياسة مخاطر العمليات وارتمادها من قبل م لال االدارة وتنبيقها رلى ارض الواقع والتي تضمنت اسال   -1

 المخاطر.تعريف وقيان ومراقبة المخاطر باالضافة الى مستوى قبول هذا النوع من 

 

 ( .WebCAREتنبيق كظا  آلي الدارة مخاطر العمليات ) -  2

 

3  - ( العمليات  مخاطر  ملفات  واالجراءات Risk Profileتحديث  العمليات  مخاطر  اكواع  كافة  تتضمن  بحيث   )

وحدات الرقابية التي تحد منها ودورية فحيها بما يكفل كفاءتها واستمرارية رملها رلى مستوى كل وحدة من  

 البنك . ويتم رفع تقارير إلى ل نة إدارة المخاطر إلقرار هذ  الملفات.
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تتولى ادارة التدقيق الداخلي تقييم مدى صحة الفحوصات الشهرية القائمة رلى التقييم الذاتي لمختلف وحدات البنك  -  4

ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتينيف هذ  الوحدات ضمن معايير التينيف المعتمدة بهذا الخيوص وتضمينها  

يتم إرداد تقرير يبين كتائج التقييم الذاتي وكتائج تقييم التدقيق الداخلي لكافة   وتزويد ل نة التدقيق بها اوالً بأول .

 وحدات البنك ورفعف لل نة التدقيق بشكل ربع سنوي.  

 

 ( : Risk Profileالتقييم المستمر لملفات مخاطر العمليات ) -  5

( كأدا  الدارة المخاطر التشغيلية وتقييمها  CRSAتنبيق منه ية التقييم الذاتي للمخاطر واإلجراءات الرقابية ) 

بإستمرار للتعرف رلى المخاطر ال ديدة باالضافة للتأكد من كفاءة رمل االجراءات الرقابية للحد من هذ  المخاطر 

 لبيئة العمل. وتحديث هذ  الملفات اوالً باول ليعكال الواقع الفعلي

 

بناء قاردة بياكات باالخناء التشغيلية وتحليلها ورفع تقارير دورية بتركز هذ  االخناء وكوريتها الى ل نة إدارة  -  6

 المخاطر / م لال اإلدارة .

 

 تنبيق معايير التينيف وتقييم وحدات البنك ضمن اسال ومعايير دولية حسب البيئـة الرقابية.  -  7
   
رلى مستوى البنك ورفع تقارير لوحدات البنك    Key Risk Indicatorsحديد ومراقبة مؤشرات االداء  بناء وت -  8

 المعنية بنتائج هذ  المؤشرات ليتم متابعتها من قبلهم و تنبيق االجراءات التيحيحية لمعال ة المخاطر قبل حدوثها.

 

 الخاصة بمخاطر التشغيل.  (Stress Testing)ارداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغنة   -  9

 

تزويد ل نة إدارة المخاطر / م لال االدارة  بكشوفات دورية )شهريز ربع سنوي( تعكال واقع البيئة الرقابية    -10

 لمختلف وحدات البنك. 

 

 في االجراءات الرقابية.   Control Gapsتقييم اجراءات و سياسات العمل والتاكد من تحديد وتيحيح اي ضعف     - 11

 

 تدريب وتورية موظفي البنك رلى مخاطر التشغيل وكيفية ادارتها لتحسين البيئة الرقابية في البنك. - 12

 

لداخلي للتعرف رلى المخاطر التي يمكن أن تتعرض تم تحديث ملف مخاطر المنشأة بالتنسيق مع دائرة التدقيق ا    -13  

ملف  تعديعت رلى  أية  يتم ررض  وأرباحها.  المنشأة  واستراتي ية  أهداف  تحقيق  رلى  سلباً  وتؤثر  المنشأة  لها 

الداخلي  التدقيق  إدارة  قبلهم. وتتولى  الملف من  إقرار  ليتم  المخاطر  إدارة  بالمنشأة رلى ل نة  الخاص  المخاطر 

 م اإلجراءات الرقابية للمنشأة وررض كتائج الفحيوصات رلى ل نة التدقيق ول نة إدارة المخاطر. سنوياً تقيي
 
م تحديث ملف مخاطر العمليات رلى مستوى المنشأة لمخاطر غسل االموال و تمويل االرهاب بالتنسيق مع دائرة ت    -14  

تي تحد منها. يتم ررض أية تعديعت رلى ملف االمتثال بحيث يتم التعرف رلى المخاطر واإلجراءات الرقابية ال

المنشأة رلى ل نة إدارة المخاطر ليتم إقرار الملف من قبلهم. تتولى   –مخاطر غسل ارموال وتمويل اإلرهاب  

 إدارة التدقيق الداخلي سنوياً تقييم اإلجراءات الرقابية وررض كتائج الفحوصات رلى ل نة إدارة المخاطر. 
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 السيولةالسوق ومخاطر 

 

 مخاطر السيولة:  ▪

ف في تواريخ   اـت ة التزاـم أدـي ل العز  لـت ك رلى توفير التموـي درة البـن د  ـق ة ـر الـي اطر التي تنشـــــأ رن احتـم وهي المـخ

 استحقاقها أو تمويل كشاطاتف بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر وتنقسم مخاطر السيولة إلى:

 

 :  (Funding liquidity Risk)السيولةمخاطر تمويل  -

ــيل الذمم   –وهي مخاطر رد  مقدرة البنك رلى تحويل ارصـــول إلى كقد   او الحيـــول رلى تمويل    –مثل  تحيـ

 لسداد االلتزامات.

 

 (:(Market Liquidity Riskمخاطر سيولة السوق  -

ــارة  ــوق او بيعف مع تحمل خس ــيولة او  وهي مخاطر رد  تمكن بيع ارصــل في الس مالية كبيرة كتي ة لضــعف الس

 النلب في السوق.

 

 مخاطر السوق:  ▪

ـــعار ومـعدالت الـعاـئد في وهي مـخاطر  ــائر كتيـ ة لتقـلب ارســ تعرض المراكز داـخل وـخارج المركز الـمالي لخســ

ب  التي تنشــا من المخاطر الميــرفية المترتبة رلى كافة أكواع االســتثمارات/التوظيفات وال واك   الســوق والمخاطر

 وتشمل مخاطر السوق ما يلي: االستثمارية لدى البنك ز

 

 مخاطر أسعار الفوائد. -

 مخاطر أسعار اليرف )التعامل بالعمعت ارجنبية(. -

 مخاطر أسعار اروراق المالية. -

 مخاطر البضائع. -

 

 وتنشأ مخاطر السوق من: -

 السوق.التغيرات التي قد تنرأ رلى اروضاع السياسية واالقتيادية في  -1

 تقلبات أسعار الفائدة. -2

 تقلبات أسعار اردوات المالية اآلجلة بيعا وشراء. -3

 الف وات في استحقاق الموجودات والمنلوبات وإرادة التسعير. -4

 حيازة المراكز غير المغناة. -5

 

 ومن اردوات ارساسية المستخدمة في قيان وإدارة مخاطر السوق ما يلي: -

 .(Basis Point Value)قيمة كقنة ارسان  -1

 .(Value at Risk)القيمة المعرضة للخنر  -2

 .(Stress Testing)اختبار الحساسية  -3

 

 ويتولى البنك إدارة مخاطر السوق والسيولة ضمن المعنيات التالية :

منظومة من الســـياســـات واإلجراءات المعتمدة من قبل م لال اإلدارة التي تحدد  أســـال تعريف وقيان ومراقبة   -

 خاطر السوق ومخاطرالسيولة.ومتابعة  وإدارة م

ــبط    Assetes and Liabilities Management Systemتنبيق كـظا  الدارة الموجودات والمنلوـبات  لضــ

 وقيان مخاطر السيولة وأسعار الفائدة.

 

 



- 84 - 
 

 

 

 

 إرداد خنة إلدارة أزمات السيولة تتضمن : -

 إجراءات متخيية إلدارة أزمة السيولة.  ▪

 ل نة متخيية إلدارة أزمة السيولة.   ▪

 . Liquidity Contingency Planخنة توفير سيولة في الحاالت النارئة   ▪

 

 -تنوير أدوات قيان وإدارة ومراقبة مخاطر السوق و السيولة من خعل: -

 تقرير مخاطر السيولة حسب سلم االستحقاق.  ▪

 مراقبة سقوفز وجودة المحفظة االستثمارية.  ▪

 تحديد ميادر ارموال وتينيفها وتحليلها تبعا لنبيعتها.  ▪

 ( وإمتثال النسبة للحدود الدكيا.LCRمراقبة رملية تنبيق كسبة تغنية السيولة ) ▪

ــيولة النقدية وهي    ▪ ــيولة القاكوكية والسـ ــبف  مراقبة السـ ــائلة )النقدية وشـ االحتفاظ بمقدار كاف من الموجودات السـ

 النقدية( لمواجهة االلتزامات.

 الموائمة بين آجال الموجودات والمنلوبات وارخذ بعين االرتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.  ▪

 (.Stress Testingاختبارات اروضاع الضاغنة )  ▪

 نورات في ارسواق العالمية والمحلية.رمل الدراسات الدورية رن الت ▪

ــتثمارية   ▪ ــة االس ــياس ــتثمارية المقررة في الس ــة مدى توافقها مع الحدود االس ــتثمارية ودراس مراقبة اردوات االس

 وحدود وقف الخسارة المسموا بها.

ارسـواق العالمية  دراسـة الحدود والسـقوف االسـتثمارية والتوصـية بتعديلها بما يتناسـب مع التنورات وأوضـاع    ▪

 والمحلية والمخاطر المحينة بها وتنويع االستثمار بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة.

 دراسة التركزات االستثمارية رلى مستوى كل أداة. ▪

 مراجعة وتقييم محافظ الموجودات والمنلوبات. ▪

ــع ا ▪ ــب الوض ــنيف االئتماكي للبنوك المحلية والعالمية حس ــة التي ــادية  دراس لمالي ومدى تأثر  بارزمات االقتي

 ومدى االكتشار رالميا.

 مراقبة ح م الودائع ومدة ربنها وتاريخ االستحقاق ومعدالت الفوائد رليها. ▪

 إرداد تقرير رن مستوى الت اوز في اردوات االستثمارية. ▪

 مراقبة تغيرات اسعار الفوائد رلى مستوى ارسواق المحلية والعالمية. ▪

 حساسية اردوات االستثمارية لتغيرات اسعار الفوائد رلى مستوى كل أدا  استثمارية.مراقبة  ▪

 مراقبة تسعير رمليات اإلقراض واالقتراض /السقوف االستثمارية. ▪

 مراقبة التركزات رلى مستوى السوق / ارداة والتوزيع ال غرافي. ▪

 ر واالمتثال/م لال اإلدارة.رفع التقارير الدورية إلى ل نة االستثمارز ول نة إدارة المخاط -

 

 مخاطر أمن وحماية المعلومات  ▪

والتكامل    Confidentialityوهي المخاطر التي تنشــأ رن تهديد المعلومات الخاصــة بالبنك من حيث الســرية 

Integrity    والتوافرAvailability  ــت وحدة أمن و حماية المعلومات للعمل رلى توفير الحماية ــس ز  و قد تأس

ــمن   ــات واإلجراءات التي تض ــياس ــواء رن طريق توفير الس ــول رلى حد س ــتخدمين وارص للمعلومات والمس

ديمومة تحقيق الحماية ومن خعل اســتخدا  وســائل ومســتلزمات تعمل رلى كشــف وفحص وتنوير بيئة العمل  

 الى بيئة أكثر أماكاً.
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رة مخاطر أمن وحماية المعلومات ضمن االسال  وحرصا رلى تعزيز أمن و حماية المعلوماتز يتولى البنك ادا

 التالية: 

 مراجعة سياسات أمن المعلومات وتحديثها بما يتناسب مع المعايير العالمية. -1

 .PCI-DSSاالمتثال لمتنلبات  -2

 المراقبة الدورية لألكظمة والسيرفرات واالجهزة النرفية رن طريق برامج متخيية والتيدي ري تهديد. -3

ومراقبة اليعحيات وتوزيعها وفق ما يتناسب مع السياسات وطبيعة اررمال والمسمى الوظيفي مراجعة   -4

 والموافقات العزمة.

 رمل فحوصات دورية رلى اركظمة ومراجعة الثغرات ارمنية   -5

 مراجعة خنة استمرارية العمل وإدارة ارزمات وخنة اإلخعء وت هيز دراسات تبيّن الوضع الحالي. -6

 في إجراء المتابعات والتقييم الدوري المتخيص بنواحي ارمن المادي. االستمرار -7

تدريب وتورية موظفي البنك رلى مخاطر أمن وحماية المعلومات وكيفية التعامل مع هذا الموضوع من   -8

 خعل ارناء دورات تدريبية والنشرات التوروية. 

 ي لمواكبة االرمال والمست دات.رفع التقارير الى ل نة ادارة المخاطر /م لال االدارة بشكل دور -9

 . SWIFT-CSPالعمل رلى تلبية متنلبات  -10

 رمل دليل حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المياحبة لها وكشر  رلى موقع البنك. -11

 . COBIT 2019العمل رلى تنبيق إطار حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المياحبة لها  -12

 

 االمتثــــــال مخاطــر  ▪

تعرف مخاطر االمتثال رلى اكها المخاطر التي تنشأ رن احتمال رد  امتثال البنك للقواكين والتشريعات 

والتعليمات السارية والقواكين واركظمة الميرفية المهنية وارخعقية اليادرة رن ال هات الرقابية المحلية  

 والدولية بما في ذلك سياسات البنك الداخلية.

 

يؤمن بنك االردن أن االمتثال لألكظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسال وروامل ك اا المؤسسات المالية  

ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية والحفاظ رلى سمعتها وميداقيتها ويدرك اكعكان ذلك في الحفاظ 

االرد  بنك  ويعتبر  الميالح.  واصحاب  والمودرين  المساهمين  ميالح  مؤسسية  رلى  ثقافة  االمتثال  ن 

ومسؤولية شاملة ومتعددة ال واكب وتقع رلى راتق جميع ال هات في البنك بدءا من م لال اإلدارة واإلدارة 

 . التنفيذية واكتهاًء ب ميع الموظفين كل حسب صعحياتف والمها  المناطة بف

 

لل نة االمتثال المنبثقة رن م لال  واكنعقا من هنا أسال بنك االردن دائرة االمتثال كدائرة مستقلة تتبع  

اإلدارة حيث ترفع الدائرة تقاريرها الدورية لل نة االمتثال حول المواضيع المتعلقة بكافة محاور االرمال  

الموضحة ضمن الوحدات التي تندرج ضمن  الهيكل التنظيمي للدائرة ز هذا وقد تم رفد الدائرة بالكوادر 

مة االلية  العزمة لها لتحقيق اهدافها ومنح موظفي الدائرة واليعحيات البشرية المؤهلة والمدربة واركظ

التي تمكنهم من اداء واجباتهم باستقعلية تامة و تخييص الموازكات العزمة  لها و يتم تعيين ضباط امتثال  

دائرة    في كافة الشركات التابعة للبنك وفرورف الخارجية ويتم متابعتهم واالشراف رلى ارمالهم من خعل

 االمتثال في االدارة العامة .
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 يتم إدارة مخاطر االمتثال ضمن المحاور التالية:  

 

 مخاطر عدم االمتثال للتعليمات والقوانين واألنظمة:  ❖

يتم إدارة هذ  المخاطر من خعل وحدة االمتثال كوحدة مستقلة تتبع لدائرة االمتثال وتدير مخاطر االمتثال  

 ألسال التالية: رلى مستوى البنك وفقا ل

وتنويرها وارتمادها     Compliance Group Plicyارداد سياسة االمتثال رلى مستوى الم موة البنكية •

 من قبل م لال إدارة البنك وتعميمها رلى كافة العاملين في البنك ومراجعتها بشكل دوري. 

 .  Ris Based Approchمبني رلى درجة المخاطر تنبيق كظا  الي الدارة مخاطر االمتثال •

تقديم النيح و المشورة لم لال االدارة ولباقي االدارات التنفيذية في البنك بشأن التنبيق السليم للتعليمات   •

 والقواكين )منها القواكين والسياسات الداخلية(. 

لتزويد اإلدارة بتأكيد   Compliance Monitoring Programmeارداد برامج التحقق من االمتثال بـ   •

 معقول بأن مخاطر االمتثال الرئيسية تدار بشكل معئم من قبل ال هات ذات الععقة. 

اييال التغيرات المرتبنة بالتعليمات لتحقيق االهداف المشتركة ومشاركتها مع قناع اررمال في الوقت  •

 المناسب.

مسؤولة رن مساردة االدارة العليا بالحفاظ رلى  دائرة االمتثال هي كقنة االتيال مع ال هات الرقابية وال •

 اقامة رعقات جيدة مع ال هات الرقابية.

 المساردة في تعزيز ثقافة االمتثال من خعل العمل بدور النيح واالرشاد وتوضيح القواكين.  •

دريب توفير التدريب والتورية لإلدارة والموظفين بشأن متنلبات االمتثال بشكل مستمر وتنوير برامج الت •

 .وفقا للمست دات  

التنسيق مع  الوظائف الرقابية ارخرى مثل دائرة التدقيق الداخلي ودوائر المخاطر وتنسيق العمل الذي تقو   •

 بف هذ  الوظائف. 

 

 مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب:  ❖

ز كوحد  مستقلة  يتم إدارة هذ  المخاطر من خعل وحدة مكافحة رمليات غسل ارموال وتمويل اإلرهاب 

وتتبع إدارياً إلى دائرة االمتثال تتولى الوحدة إدارة مخاطر رمليات غسل ارموال وتمويل االرهاب رلى  

 مستوى الم مورة ضمن ارسال التالية:  

معتمدة    Group Policy   AMLسياسة لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رلى مستوى الم مورة   •

من م لال ادارة البنك و معممة رلى كافة العاملين في البنك باختعف مهامهم الوظيفية  وب ميع مستوياتهم  

 االدارية .

تولى وبشكل مستقل  ي   Money Laundering Reporting Officer MLROتعيين مسؤول لعبعغ   •

رن اي شبهة تتعلق بغسل اموال او تمويل ارهاب او تهرب     FIUرملية االبعغ لوحدة التحريات المالية  

 ضريبي  وتعيين كائب لف . 

و تنبيق      بما ينس م مع متنلبات مختلف  ال هات الرقابية KYC رلى العمعء   تنبيق بركامج للتعرف •

استنادا للمنهج المستند الى المخاطر بحيث يتم      Customer Due Diligenceاجراءات العناية الواجبة  

المعززة   الواجبة  العناية  الشخييات       Enhanced Customer Due Diligenceبذل  من  للعمعء 

المعتمدة  البنك  لمنه ية  وفقا  المخاطر  مرتفع  العميل  تينيف  رليهم  يننبق  الذين  االرتبارية  و  النبيعية 

االموال و تمويل االرهاب و تشمل هذ  االجراءات حظر التعامل مع اي من االسماء    لتينيف مخاطر غسل

المدرجة رلى قوائم الحظر الدولية و اهمها قرارات م لال االمن و كذلك حظر فتح حسابات م هولة او  

 حسابات رقمية او التعامل مع البنوك الوهمية .
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و المستفيد النهائي     Beneficial Ownerد الحقيقي  تبني اجراءات تسارد البنك رلى التعرف رلى المستفي •

Ultimate Beneficial Owner      رند اكشاء الععقة و /أو رند اجراء اي رملية مالية لميلحة اي رميل

 من خعل البنك . 

 تبني اجراءات للمتابعة و المراقبة المستمرة للحركات المالية و اكشنة العمعء المنفذة من خعل قنوات البنك •

للكشف     ”Risk Based Approach “RBAالمختلفة  بشكل مستمر و فقا للمنهج المستند الى المخاطر  

رن اي كشاط مشبو  يقع تحت اطار شبهة غسل اموال او تمويل ارهاب او تهرب ضريبي و االخنار رنف 

لذي يمارن البنك فورا وفقا للقواكين و التعليمات السارية التي كتنبق رلى البنك حسب القناع القضائي ا

 ارماال فيف.

يقع رلى راتق دائرة االمتثال دراسة المنت ات قبل طرحها و كذلك تقييم قنوات تقديم الخدمة قبل اتاحتها   •

لعمعء البنك و تقييم مخاطر استغعلها لعميات غسل االموال و تمويل االهاب و وضع الضوابط المخففة و  

 تنوير االجراءات الرقابية . 

ات لموظفي البنك لعبعغ رن اي شبهة تقع ضمن اطار غسل االموال او تمويل االرهاب او  تخييص قنو •

المبكر  البنك لعكذار  اكنعقا من سياسة  لهم  الحماية  توفير  التهرب الضريبي و تش يعهم رلى االبعغ و 

Whistleblowing Policy . 

دة ضمن بركامج البنك لمكافحة غسل  وضع اجراءات رادرة الي تقيير او رد  امتثال للمتنلبات الوار •

 . Code of Conductاالموال و تمويل االهاب و توثيق ذلك ضمن ميثاق السلوك المهني 

مستوى   • رلى  البنك  يواجهها  التي  االرهاب   تمويل  و  االموال  غسل  لمخاطر  دوري  تقييم  رملية  اجراء 

-مخاطر المنت ات  -مخاطر العمعءتأخذ بعين االرتبار    Self- Risk Assessmentالم مورة البنكية 

الخدمةم تقديم  قنوات  للمخاطر -خاطر  الوطني  التقييم  رملية  كتائج  كذلك  و  الخارجية  التفررات  مخاطر 

National Risk Assessment . 

اجراءات العناية الواجبة وفقا لدرجة المخاطر و    اتخاذ وضع اجراءات للتعامل مع البنوك االجنبية تشمل   •

البنوك و الحيول رلى   تقييم برامج االمتثال و برامج مكافحة غسل االموال و تمويل االرهاب في هذ  

 موافقة السيد المدير العا  قبل اي تعامل و متابعة تعامعت البنك مع هذ  البنوك بشكل مستمر .

يشمل كافة موظفي البنك بمختلف مستوياتهم االدارية بما في  م لال ادارة وضع بركامج تدريبي  مستمر   •

  .البنك و تنوير هذ  البركامج بشكل مستمر

التوثيق و حفظ الس عت استنادا لتعليمات ال هات الرقابية في القنارات القضائية التي يمارن البنك ارمال   •

 ً  رض .الجراءت و اليات  البنك المخييف لهذا الغ  فيها وفقا

اجراء رملية تدقيق مستقل من قبل دائرة التدقيق الداخلي و رفع النتائج و التوصيات لل نة التدقيق المنبثقة   •

 رن م لال االدارة .

 

 FATCAمخاطر عدم االمتثال لقانون  ❖

شأن  الحقا لدخول االردن في اتفاقية مع الواليات المتحدة االمريكية و حكومة )الدول الشريكة في االتفاقية ( ب

االجنبية   للحسابات  الضريبي  االمتثال  قاكون  تنبيق  أجل تسهيل  االردن     FATCAالتعاون من  تبني    و 

   IGA model 2المنهج الحكومي 

و ك زء من بركامج االمتثال في بنك االردن قا  أرضاء م مورة بنك االردن بإستكمال اجراءات التس يل 

وذلك     PFFIكمؤسسة مالية اجنبية مشاركة   (IRSااليرادات الداخلية)دائرة    -مع دائرة الخزينة االمريكية  

في اطار ال هود الرامية الى االلتزا  بمتنلبات قاكون االلتزا  الضريبي رلى الحسابات االجنبية االمريكي  

 .  (FATCA) 2010اليادر را   
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الـ قسم  والضريبي/  المالي  التحقق  وحدة  قاكون  بإتخاذ  FATCA وتقو   متنلبات  لتلبية  الكفيلة  اإلجراءات 

الـ وذلك ل ميع أرضاء م مورة بنك     FATCAاإلمتثال الضريبي للحسابات ارجنبية للعمعء ارمريكان 

ز  IGA model 2ارردنز وذلك حسب المنه ية و اإلتفاقية الموقعة مع حكومة الواليات المتحدة ارمريكية  

ا هو  ارردن  ارردن/  بنك  يعد  لكامل   Leadلـحيث  اإلفياا  رملية  رن  مسؤوالً  يكون  وبذلك  للم مورة 

 . IGA model 1 ”ردا بنك ارردن/ البحرين والذي يخضع لمنه ية وإتفاقية الـ" الم مورة "
المعتمدة  من م لال اإلدارة و التي يتم مراجعتها بشكل   FATCA و اكنعقا من سياسة االمتثال  لقاكون الـ

 مج االمتثال ضمن المحاور الرئيسية التالية  دوري تم تنوير بركا

 

 Due Diligence and Documentationمحور الـ ✓

   Reportingمحور الـ ✓

   Certificateمحور الـ ✓

 وفقا لمتطلبات االتفاقية    Withholdingمحور ا  ✓

 

 مخاطر االحتيال و الفساد  ❖

النزاهة و العمل ال ماري تم تاسيال قسم خاص اكنعقا من حرص دارة البنك رلى تعزيز مبادئ االستقامة و  

يعنى بادارة مخاطر االحتيال والفساد تحت مظلة دائرة االمتثال و تم رفد القسم بالموارد البشرية التي تتمتع  

 . بمهارات و كفاءات رالية

   :حيث يعتمد بركامج ادارة مخاطر االحتيال في بنك االردن رلى االسال التالية  

دة لمكافحة االحتيال و الفساد رلى مستوى م مورة بنك االدن و ارتمادها من م لال ادارة ارتماد سياسة موح •

 البنك .

توفير االكظمة و اليعحيات العزمة لدائرة االمتثال التي تمكنها من ادارة هذ  النوع من المخاطر و العمل  •

 . رلى تنويرها بشكل مستمر

تتضمن التحقق من االشخاص المرشحين لوظائف في البنك     KYEارتماد سياسة للتعرف رلى الموظفين   •

من حيت النزاهة و رد  وجود مؤشرات سلبية تتعلق بسلوكياتهم و االستمرار بالتحقق من موظفي البنك بعد 

 التعيين بتوظيف اليات للتحقق من رد  وجود مؤشرات سلبية تتعلق بسلوكياتهم و ادائهم . 

 . ن قبل التعامل و بعد التعاقد ارتماد اليات للتحقق من الموردي •

ارتماد سياسة الدارة تعارض الميالح و و ضع اليات و اجراءات رمل لت نب اي تعارض في الميالح و  •

 .مراقبة االمتثال لها بشكل مستمر

و تعميمف رلى كافة الموظفين و توريتهم باهم مبادؤ       Code of Conductارتماد ميثاق للسلوك المهني   •

 بشكل مستمر 

لعبعغ • قناة  لكافة “    ”Whistleblowingتوفير  متاحة  القناة  هذ   جعل  و  شبهات  او  اختراقات  اي  رن 

اصحاب الميالح من موظفين /رمعء/مساهمين /موردين رلى مدار السارة   وجعلها متاحة رلى الموقع  

 .الرسمي للبنك

ضع مسارات محددة للتيعيد فيما يتعلق بمخالفات الموظفين حسب معنيات كل حالة)دائرة االمتثال /دائرة و •

 .م لال االدارة (-الموارد البشرية/ دائرة التدقيق الداخلي /ل نة التدقيق 

ري رن  ارتماد سياسة لعكذار  المبكر يضمن البنك  بموجبها الحماية للمبلغين و يمكنهم من االبعغ بشكل س •

 . اي معلومات تتعلق بوجود مخالفات او اختراقات 

ارتماد مبدأ الشفافية بحيث يتم ارع  البنك المركزي االردكي و ال هات المعنية رن اي حاالت متحققة يتم  •

  .التعامل معها
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 إدارة ومعالجة شكاوى العمالء:  ❖

يولي بنك ارردن أهميف خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العمعء بعدالف وشفافية, وينعكال ذلك واضحا باالرمال  

اليومية التي يمارسها البنك بدأً من ارتماد المنت ات وطرحها وتسعيرها وصياغة العقود والنماذج, وكذلك  

كاوي العمعء التي تم تأسيسها بما ينس م  اإلرعكات والحمعت الدرائية.وتعتبر تأسيال وحدة للتعامل مع ش

اليادرة رن البنك المركزي ارردكي بتاريخ   2012/ 56مع تعليمات التعامل مع العمعء بعدالة وشفافية رقم  

و تتبع  إداريا لدائرة االمتثال بوصفها دائرة رقابية مؤشرا رلى ارهمية التي يوليها البنك فيما    10/2012/ 31

معء بعدالف وشفافيةز حيث يؤمن بنك ارردن أن شكاوي العمعء ممكن أن تكون أداة هامف يخص تعاملف مع الع

جداً لرصد أي ت اوزات في سياسات وإجراءات البنك العامف ووسيلف للتنوير من خعل استقبال الشكاوي  

ل دور شكاوي  وتحليلها والوقوف رلى أسبابها ومعال ة أي خلل قد يكون تسبب في شكوى العميل.مع رد  اغفا

العمعء في تحسين جودة الخدمف المقدمف للعمعء من خعل التنسيق بين وحدة شكاوى العمعء و وحدة جودة  

 الخدمف اليومي لغايات معال ة شكاوي العمعء.

 

 يتم إدارة ومعال ة شكاوي العمعء وفقا لما يلي :  

من  قبل م لال إدارة البنك وتعميمها رلى    وتنويرها وارتمادها ارداد سياسة  التعامل مع شكاوي العمعء •

 كافة العاملين في البنك ومراجعتها بشكل دوري. 

مع العمعء بعدالة وشفافية وتنويرها وارتمادها من  قبل م لال إدارة البنك وتعميمها   ارداد سياسة  التعامل   •

 رلى كافة العاملين في البنك ومراجعتها بشكل دوري. 

 سارة طيلة أيا  ارسبوع.  24الستقبال شكاوى العمعء رلى مدى   توفير قنوات اتيال مختلفة •

 ارداد الية الدارة ومعال ة شكاوي العمعء وارتمادها اصوليا ومراجعتها بشكل دوري . •

 الدارة شكاوي العمعء و متابعتها.   CXتوفير اكظمة الية ضمن كظا   •

شركاتف التابعة و الفروع الخارجية بالوقوف رلى أسبابها  يتم  التعامل مع الشكاوي الواردة من رمعء البنك و   •

و معال تها و ضمان رد  تكرارها وذلك في إطار زمني محدد باتفاقيات مستوى الخدمة التشغيلية الميرفية  

  التي تحدد االطار الزمني  لمعال ة الشكاوي و بما يضمن االستقعلية و الحيادية.

ء و من ذلك تس يل المكالمات و حفظها وفقا لعطر الزمنية المنلوبة  حفظ الس عت الخاصة بشكاوي العمع •

 بموجب التعليمات. 

 رفع تقارير بشكل دوري لم لال االدارة بخيوص شكاوي العمعء و االجراءات المتخذة للتعامل معها   •

وي المقدمة تزويد البنك المركزي االردكي بتقارير ربع سنوية تتضمن بياكات احيائية بنبيعة و كوع الشكا •

 للبنك. 

 

 ادارة مخاطر االمتثال لبرامج  العقوبات الدولية   ❖

اكنعقا من ايمان البنك  بدور  في المنظومة االقتيادية المحلية و العالمية  يسعى البنك لعمتثال للقرارات  

الهاشمية رليها  والمتعلقة  اليادرة رن  م لال االمن التابع لعمم المتحدة  و التي صادقت المملكة االردكية  

يتم االمتثال الي قرارات صادرة رن ل ان دولية   بقوائم االرهاب و منع اكتشار اسلحة الدمار الشامل كما 

صادقت المملكة االردكية الهاشمية رليها و كذلك الدول التي يمارن البنك ارمال فيها  و العقوبات و القيود  

ت لبنك االردن مع بنوك مراسلة خاضعة لعختياصات القضائية التابعف  التي تفرضها الدول التي يوجد تعامع

 لها و ضمن حدود التعامل مع البنك المراسل .

اسال بنك االردن وظيفة مستقلة ضمن الهيكل التنظيمي لدائرة االمتثال تقع رلى راتقها مسؤولية التحقق من  

متابعة   و  الدولية  للعقوبات  لعمتثال  البنك  بركامج  ركسها ضمن  تنبيق  و  الشأن  بهذا  الدولية  المست دات 

  .متنلبات بركامج االمتثال للعقوبات الدولية
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 :  هذا و يطبق بنك االردن برنامج لالمتثال للعقوبات الدولية على مستوى المجموعة البنكية يتضمن ما يلي 

الم مورة   • الدولية رلى مستوى  للعقوبات    Sanction Compliance Group Policyسياسة لعمتثال 

معتمدة من قبل م لال ادارة البنك و التي تم تعميمها رلى كافة العاملين في البنك باختعف مهامهم الوظيفية  

  Zero Tolerance Approachو ب ميع مستوياتهم االدارية بشكل را  فقد اتبع البنك سياسة رد  التهاون 

ً ثال للعقوبات المالية التي تفرضها الل ان الدولية و التي اشير اليها مع أي شكل من  اشكال رد  االمت  . سابقا

 بموجب السياسة المشار اليها  يلتز  بنك االردن بما يلي :  •

 يرفض البنك التعامعت مع اي اشخاص او كياكات مدرجة بموجب القرارات اليادرة رن م لال االمن.  ✓

هيئةزفرد أو مؤسسة ضمن لوائح العقوبات اليادرة رن قرارات ل ان الت ميد الفوري رصول أي حكومةز  ✓

 ال زاءات لم لال االمن و ارع  الل نة الفنية.

رد  تمرير اي تعمعت من و الى دول محظور التعامل معها و وفقا لبرامج العقوبات المفروضة رلى هذ    ✓

 الدول.

اركشنة   ✓ من  محددة  بأكواع  تتعلق   تعامعت  اي  تمرير  دولة خاضعة رد    الت ارية ضمن  و  االقتيادية 

 للعقوبات ضمن الحدود الملزمة للبنك بهذا الخيوص. 

التابع لوزارة الخزاكة االمريكية     OFACاالمتثال للعقوبات اليادرة رن مكتب مراقبة االصول االجنبية   ✓

 ضمن الحدود الملزمة للبنك بهذا الخيوص.

 ضمن الحدود الملزمة للبنك بهذا الخيوص. EUوروبي  االمتثال للعقوبات اليادرة رن االتحاد اال  ✓

توظيف اكظمة الية توفر قاردة بياكات تشمل كافة القوائم العالمية لعشخاص و الكياكات المحظور التعامل  •

 معهم والتي تم تحديثها بشكل يومي.  

الععقة و تفعيل قبل اكشاء      Customer Onboardingالتحقق من رد  ادراج اي من العمعء المحتمليين   •

” "  للقوائم العالمية مع اكظمة البنك المعتمدة لفتح الحسابات من  Integrationالحساب من خعل  " رمل  

/مفوض/وكيل   شريك   ( الحقيقي  المستفيد  و  العميل  اسم  من  اليا   التحقق  يتم  بحيث  القنوات   مختلف 

 وصي/ولي(. /

لم يتم ادراجف رلى القوائم     Pre-existing clientsاليين   التحقق و بشكل مستمر بأن اي من رمعء البنك الح •

المخاطر   لدرجة  وفقا  دورية  الية  تنفيذ رمليات مسح  ذلك من خعل  ويتم  الععقةز  الحساب خعل  فتح  بعد 

RBA . 

المحتملين او  في حال ظهور اي تشابف بين اسم  اي من رمعء البنك   Alert ييدر النظا  االلي تنبيهات   •

تبارية او اسم اي مفوض بموجب الوكالة او شهادة التس يل ضمن الحالين من االفراد او الشخييات  االر

الملفات االساسية المرتبنة بالحساب  مع اسم شخص مدرج بحيث يتم  اجراء رملية التحقيق العز  من قبل 

 االمتثال . دائرة

ء قد أصبح اجراءات رمل واضحة تبين وبشكل واضح  اإلجراءات الواجب اتبارها في حال تبين ان أي من العمع •

 مدرجا ضمن قوائم من حيث اجراءات التيعيد و االبعغ.

 التحقق من اطراف اي معاملة مالية قبل تنفيذها.  •

الـ  Online Safe Watchعتماد  ا • بنظا   مباشر  كظا  مرتبط بشكل  مباشر    Swift وهو  يقو  بشكل  والذي 

ادراج أي طرف ضمن حقول الرسالة ز والتحقق من رد   Swift Message بإجراء رملية مسح ل ميع حقول الـ

قبل إصدارها او استقبالهاز مما يضمن رد  تمرير أي حركات مالية من خعل البنوك المراسلة تحتوي أي اسم 

 مدرج.

تعاميم محدثة بشكل دوري رلى مستوى الم مورة البنكية تضمن أسماء الدول ذات المخاطر المرتفعة معها   •
العقوبات الدوليةز لغايات اتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة قبل   بموجب قرارات م لال االمن وبرامج 

 تنفيذ أي رملية تكون احدى هذ  الدول طرفا فيها.
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رملية فحص مستمرة للتحقق من امتثال كافة موظفي البنك بمتنلبات بركامج االمتثال للعقوبات الدولية ضمن   •
 متثال بشكل دوري. برامج التحقق من االمتثال التي ت ريها دائرة اال

برامج تدقيق داخلي للتحقق بشكل مستقل من كفاية االجراءات المتخذة لتلبية متنلبات بركامج االمتثال للعقوبات   •
 الدولية و ان دائرة االمتثال تقو  بالدور المنلوب منها بهذا الخيوص. 

برامج تدريب مستمرة تشمل دورات تدريبية و كشرات تورية للموظفين بمختلف مستوياتهم االدارية بما في   •
 م لال ادارة البنك و تنوير هذ  البرامج بشكل مستمر. 

 
تجدر االشارة إلى ان كافة انشطة دائرة اإلمتثال تخضع للتدقيق و المراجعة المستمرة من قبل دائرة التدقيق  و

هة مستقلة و ترفع دائرة التدقيق الداخلي تقاريرها في هذا االطار إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن  الداخلي كج
 مجلس االدارة.

 
كما تم اعتماده من البنك المركزي   (9االفصاحات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 األردني 
 أوالً: اإلفصاحات الوصفية 

قامت ل نة المعايير المحاسبية الدولية بإصدار النسخة النهائية من المعيار الدولي    2014تموز   24بتاريخ  
( والمتعلق باردوات المالية والمخييات وحَل هذا المعيار محل معيار المحاسبة  9إلرداد التقارير المالية ) 

 - ويتضمن المعيار ما يلي:  ز( 39الدولي رقم )
 

 ن لألدوات المالية. التينيف والقيا -
 مخييات الخسارة االئتماكية المتوقعة.  -
 محاسبة التحوط.  -

 
هذا وقد جاء المعيار است ابة لنتائج الدرون المأخوذة من االزمة المالية العالميةز حيث اتضح ان أحد اسباب 

بالخسائر حين تحققهاز اما  امتداد االزمة هو التأخر في االرتراف بخسائر الديونز إذ كان يتم االرتراف  
المعيار ال ديد فإكف يتنلب احتساب مخييات للتسهيعت االئتماكية بناء رلى التوقعات بحدوث تعثر او 

 رد  السداد من قبل المقترض.
 

يدخل هذا المعيار في تعديعت جذرية رلى النرق المستخدمة في رمليات احتساب المخييات لدى البنوك  
لي لرصد المخييات مبني رلى اسان رصد المخييات الفعلية للخسائر المتحققـة حيث ان المفهو  الحا

جراء الديـون المتعثرة في حين إن المعيار ال ديد مبني رلى اسان رصد مخييـات بناء رلى التوقعـات 
االئتماكية للتعرضات  المتوقعة ويسمى    Forward Looking  المستقبليـة  االئتماكية   بالخسائر 

ECL- Expected Credit Loss . 
 

ز حيث 9بأرمال تنبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    Moody’sقا  بنك ارردن وبالتعاون مع شركة  
تم توظيف البياكات التاريخية لم مورة بنك ارردن في رمليات قيان الخسارة االئتماكية المتوقعة المرجحة  

 بأثر السيناريوهات االقتيادية. 
 

اراة االلتزا  بتعليمات البنك المركزي ارردكي باإلضافة إلى منظومة أرمال البنك ودوائر المخاطر  وتم مر
المعيار الدولي للتقارير المالية   )منظومة المخاطر( والدوائر الرقابية في بناء منه ية بنك ارردن في تنبيق

 ية التنبيق كموذج ارمال م مورة  بحيث تحاكي منه كما تم ارتماد  من البنك المركزي ارردكي (9رقم )
بنك ارردن في رمليات االحتساب ضمن أفضل الممارسات والنرق الكمية والنماذج االحيائية للوصول  

والتي    بناًء رلى تعليمات البنك المركزي ارردكي  الى مكوكات معادلة احتساب الخسارة االئتماكية المتوقعة 
 تتلخص في: 

 
 الخسارة رند التعثر Xالرصيد رند التعثر  Xة = احتمالية التعثر  الخسارة االئتماكية المتوقع
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 كما تم اعتماده من البنك المركزي األردني ( 9نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

كما تم ارتماد  من (  9يتم تنبيق منه ية بنك ارردن في أرمال تنبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

بنك في ارردن والخارج وبما يتوافق مع قواكين وتعليمات البلدان المضيفةز  الرلى    البنك المركزي ارردكي

 لتالي: وينبق كموذج قيان الخسارة االئتماكية المتوقعة ضمن اإلطار ا

 

 القروض والتسهيعت االئتماكية )المباشرة وغير المباشرة(. -

 أدوات الدين المس لة بالتكلفة المنفأة. -

 الكفاالت المالية )وفق متنلبات المعيار(. -

المنالبات االئتماكية رلى البنوك والمؤسسات )باستثناء اررصدة ال ارية التي ستستعمل لتغنية رمليات   -

 الكفاالت واالرتمادات خعل فترة زمنية قييرة جدا "أيا "(. البنك مثل الحواالتز 

 

 وفيما يلي أهم المعلومات والتعريفات المستخدمة من قبل البنك لتنبيق هذا المعيار: 

 

يو  فأكثر مما    90(: يعرف التعثر في حالة التوقف رن الدفع )ظهور مستحقة( لمدة  Defaultالتعثر )  (1

 التعاقدية بالكامل ات ا  البنك. العميل رلى الوفاء بااللتزامات يشكل إدراك ملمون لعد  قدرة 

 

(: هي كسبة احتمالية تعثر العميل او التأخر رن الوفاء  Probability of Defaultاحتمالية التعثر ) (2

بسداد االقساط او االلتزامات في مواريدها المحددة ت ا  البنكز ويتم موائمتها استنادا إلى درجة مخاطر 

 .العميل

 

رلى مستوى محفظة الشركات والشركات اليغيرة والمتوسنة: تم تحديد احتمالية التعثر من خعل 

( الذي  Internal Risk Rating Systemربط مخرجات كظا  تينيف درجات المخاطر الداخلي )

يتم استخدامف لعملية تينيف درجات مخاطر رمعء الشركات والـشركات اليغيرة والمتوسنة رلما  

 Historical Default)  ل درجة مخاطر يقابلها احتمالية تعثر مرجحة بحاالت التعثر التاريخيةان ك

Events by Segment  )رلى مستوى المحفظة. 

 

التاريخية لمحفظة االئتمان رلى مستوى    :رلى مستوى محفظة ارفراد  البياكات  تم االرتماد رلى  فقد 

( التعثر  معدالت  الحتساب  التقييم  Observed Default Rateالحساب  باالرتبار  يؤخذ  حيث   )

( بالنقاط  التقييم  بناقات  باستخدا   للعمعء  Score Cardsاالئتماكي  للسيناريوهات   باإلضافة ( 

 االقتيادية.

 

(: وتمثل الرصيد القائم )مديوكية العميل( باإلضافة الى Exposure at Defaultالتعثر )التعرض رند   (3

 السقوف الممنوحة وغير المستغلة المرجحة بنسب االستغعل وذلك رند حدو ث التعثر.

 

يتم احتساب الرصيد رند التعثر آخذين ايضاً بعين طبيعة التسهيعت )مباشرة وغير مباشرة باإلضافة  

ة و/او متناقية( حيث تم وضع أسال الحتساب الرصيد رند التعثر بناء رلى طبيعة التسهيل  الى دوار

 ورمر االئتمان. 

 

(: وتمثل خسارة البنك التي يتحملها رند إطفاء  Loss Given Defaultالخسارة النات ة رن التعثر ) (4

 ((. Recovery Ratioكسبة التغنية )  -1التسهيعت الهالكة وبحسب المعادلة )
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رلى مستوى محفظة الشركات والشركات اليغيرة والمتوسنة: يتم احتساب الخسارة النات ة رن التعثر  

كموذج   استخدا   خعل  شركة    (RiskCalc)من  قبل  من  في    (Moody’s)المقد   يستخد   كموذج  وهو 

التعثر )  النات ة رن  الخسارة  الشركات والشركات اليغيرة Loss Given Defaultاحتساب   ( لعمعء 

والمتوسنة ويعتمد النموذج رلى مدخعت أساسية وهي احتمالية التعثر للعميل ز القناع االقتيادي الذي 

ينتمي لف كشاط العميل باإلضافة لنبيعة التسهيل )تسهيل دوار و/او متناقص( كما يأخذ بعين االرتبار توفر  

( وقيمتـهاز  Secured \Unsecuredضماكات  الضماكة  كوع  الى  باإلضافة  كموذج (  استخدا   ويوفر 

(RiskCalc)    احتسـاب الخسـارة النات ـة رن التعثر لسنـة واحـدة(LGD 1 year)     وطول رمر التسهيل

(Long Run LGD)  ( باإلضافة الى احتساب كسب االسترداد النات ةRecovery طول فترة االئتمان )

 وحتى كهاية رمر .

 

خسارة رند التعثر رلى مستوى المنتج بناء رلى الدراسات رلى مستوى محفظة االفراد: تم تنبيق كسب ال

مع االخذ باالرتبار الضماكات المقابلة   البنكلعمعء    Recovery Rateالتي ارتمدت رلى كسب االسترداد  

القروض   ز  السكنية  )القروض  وهي  أربعة م مورات  إلى  االفراد  ائتمان  منت ات  تقسيم  تم  للتسهيعتز 

ت ز القروض الدوارة بما فيها البناقات االئتماكية( وهي ذات مخاطر ائتماكية  الشخييةز قروض السيارا 

 متشابهة وتتشارك من حيث كوع المنتج االئتماكيز كورية الضماكاتز سعر الفائدة واالستحقاق. 

 

تم افتراض كسبة الخسارة النات ة رن التعثر كيفر للعمعء الذين يتعاملون مع البنك مقابل تأمينات كقدية  

)بنفال رملة التسهيعت( والتسهيعت الممنوحة/المكفولة من قبل حكومة المملكة ارردكية الهاشمية   100٪

 )بغض النظر رن رملة التسهيعت(.

 

 احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للودائع لدى البنوك

التعثـــر احتماليـــة  رــن  (PD) احتســـاب  النات ـــة  يسمـى (LGD) التعثـــروالخســـارة  ما   إلكتـــاج 

Expected Default Frequency يعادل احتمالية التعثر للبنوك التي يتم االحتفاظ بودائع لديها   وهي ما

يتم احتساب الرصيد رند التعثر بافتراض كامل  وبعد ذلك LGD من ثم يتم إكتاج الخسارة النات ة رن التعثر

 .النماذج اإلحيائية الخسائر المتوقعة من خعل استخدا  قيمة الوديعة ومن ثم يتم احتساب 

 

 احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للسندات

الحية اركبر لمحفظة السندات هي سندات مكفولة من الحكومة ارردكية وال تخضع الحتساب الخسارة 

 .االئتماكية المتوقعة

 

 :وقعة للسندات من خعل ما يلييتم احتساب مكوكات معادلة الخسارة االئتماكية المت 

 

حيث تم القيا  بإدخال بياكات مالية تخص   (LGD) والخسارة النات ة رن التعثر (PD) احتمالية التعثر

 Expected Default Frequency البنوك التي تم شراء سنداتها حيث ان تلك العملية تنتج ما يسمى

وبعد ذلك يتم احتساب   LGD خسارة النات ة رن التعثروهي ما يعادل احتمالية التعثر من ثم يتم إكتاج ال

التعثر  المتوقعة  EADالرصيد رند  الخسارة االئتماكية  يتم احتساب  ثم  السند ومن  قيمة   بافتراض كامل 

(ECL) استخدا  النماذج اإلحيائية من خعل. 

 

 Internal Credit Risk Ratingنظام تصنيف درجات مخاطر االئتمان الداخلي 

بحيث يتم    Internal Risk Rating Systemبتنبيق كظا  تينيف درجات مخاطر داخلي    البنكيقو   

وبحيث    10- 1تينيف درجات مخاطر رمعء الشركات والشركات اليغيرة والمتوسنة بدرجات قيان من  

تعكال كل درجة مخاطر احتمالية التعثر المقابلة لها بالتالي التعرف رلى احتمالية تعثر العميل من خعل 

 درجة المخاطر الخاصة بف. 
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ة وتحليل بياكات العمعء الكمية بحيث يتم تقييم ارداء تشمل رملية تينيف درجات مخاطر العميل دراس

)كسب وهوامش الربحز السيولة باإلضافة الى خدمة الدين وهيكل    Financial Analysisالمالي للعميل  

)اإلدارةز  Business Analysisرأسمال النشاط( باإلضافة الى البياكات النورية والتي تغني كشاط العميل  

 ف مع البنك باإلضافة الى مخاطر القناع االقتيادي(. وضع النشاط ورعقت

 

درجات وتعبر كل منها )داخليا( رن درجة المخاطر المرتبنة    10يتكون جدول قيان درجات المخاطر من  

بالعميل وبحيث اكف كلما ارتفعت درجة مخاطر العميل اكعكال ذلك رلى احتمالية تعثر  بالتالي يترتب رلى  

واتباع اجراءات اشد في إدارة االئتمان الممنوا للعميل رلما ان   ى حساب العميلذلك فرض رقابة اكثر رل

تعبر بشكل را  رن مخاطر مقبولة كسبيا )بالتالي يدرج االئتمان الممنوا للعميل ضمن    6-1الدرجات من  

)بالتالي يدرج  حدوث ارتفاع جوهري في درجة مخاطر العميل    7المرحلة ارولى ( في حين تعكال الدرجة  

تعكال دخول العميل في حالة التعثر اي    10- 8ضمن المرحلة الثاكية / تحت المراقبة( وأخيرا الدرجات من  

 ضمن المرحلة الثالثة  ويينف االئتمان الممنوا للعميل ضمن تينيف غير رامل. 

 

 محفظة االفراد: احتساب درجة مخاطر العمالء والخســارة االئتمانيـــة المتوقعـــة على مستـــوى 

لكل رميل من خعل   Scoreيتم االرتماد رلى كظا  التقييم االئتماكي للعمعء والذي يتم من خعلف ارناء  

االئتماكي   التقييم  بشكل   Behavioral Scorecardو    Application Scorecardكتائج  تعتمد   والتي 

ء العميل من حيث االلتزا  بالسداد في القروض  اساسي رلى البياكات االساسية للعميل ز المنتج الممنوا ز وادا

التاريخية التعثر  معدالت  رلى  باالرتماد  التعثر  احتمالية  تحديد  يتم   Observed Default)   الممنوحةز 

Rate  منحنى بناء  تم  بحيث  الحسابات  مستوى  رلى   )Vintage PD    بعين باالخذ  المنحنى  تعديل  ويتم 

للعمعء   االئتماكي  التقييم  الخسائر االرتبار  احتساب  يتم  وبحيث  االقتياديةز  للسيناريوهات  باالضافة 

االئتماكية المتوقعة رلى مستوى الحساب وحسب احتمالية التعثر و كسبة الخسارة رند التعثر المحددة ويؤخذ 

 بعين االرتبار طبيعة التسهيعت ورمر االئتمان. 

 

 تم اعتماده من البنك المركزي األردني  كما (9حوكمة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 

المتبعة في تنبيق    البنكتشمل منه ية   الحوكمة  الدولي رلى إجراءات  المالية  التقارير  في تنبيق معيار 

المعيار والتي تلخص أدوار الل ان وال هات المعنية في البنك في ارمال تنبيق المعيار واآلليات المتبعة  

 في فحص البياكات المستخدمة في تنبيق المعيار. 

 

ل دور التحقق من كفاية الخسارة االئتماكية المتوقعة )خسارة تشمل إجراءات الحوكمة دور التدقيق وتشم

التدكي( المرصودة من قبل البنك والتأكد من كفايتها رلى كل بياكات مالية والمراجعة الدورية والتأكد من  

الرقابية ومراقبة  السلنات  تلبية متنلبات  الـتأكد من  بهدف  المعيار  بتنبيق  المتعلقة  البياكات  صحة ودقة 

تقارير دورية إلى ل نة التدقيق وم لال اإلدارة  يم رملية التنبيق من قبل الدوائر المعنية من خعل رفعوتقي

الذي بدور  يعتمد النتائج وتقع رلى راتقف مسؤولية الرقابة الفارلة من خعل تحديد أدوار الل ان والدوائر 

البنية التحتية المناسبة ررمال االلتزا  في  ووحدات العمل في البنك لضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير  

 تنبيق المعيار. 

 

 التغير في مخاطر االئتمان والمحددات التي يتبعها البنك في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة: 

باإلضافة الى   البنكلمحفظة الشركات يتم ارتماد كظا  التينيف الداخلي لمخاطر العمعء المعتمد من قبل  

يتم مقاركة درجة قرارات ل  العميل  تغيير جوهري في درجة مخاطر  تحديد حدوث  لغايات  نة االئتمان. 

كأسان من كل را (   12تينيف العميل الحالية مع درجة تينيف العميل في العا  السابق )بياكات شهر  

( مؤشر رلى ارتفاع مخاطر Two Full Gradesحيث يعتبر تراجع تينيف العميل بمقدار درجتين ) 

  . Stage   2الى   Stage1يو  فأكثر ارمر الذي يتنلب كقل العميل من    30ميل او )ظهور مستحقة( لمدة  الع
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 لغاية ضبط رملية االكتقال للمنالبات االئتماكية بين المراحل تم وضع الضوابط التالية: 

 

ارتفاع في مخاطر يو ( منذ بداية التنبيق كمؤشر رلى وجود    30ارتماد معيار )فترة وجود مستحقة   (1

 االئتمان. 

( يوما رلى مستوى الحساب يتم تينيف جميع التسهيعت    89  –  30في حال وجود مستحقة من )   (2

 . Stage 2الممنوحة للعميل ضمن المرحلة 

( يوما رلى مستوى الحساب او في حال    89  –  30لمحفظة االفراد فاكف في حال وجود مستحقة من )   (3

ية التعثر فاكف يتم تينيف جميع التسهيعت الممنوحة للعميل ضمن حدوث تغيير جوهري في احتمال

 . Stage 2كفال المنتج ضمن المرحلة  

لحين التزا  العميل    Stage 2العميل المينف تحت المراقبة تبقى جميع المنت ات الممنوحة لف ضمن   (4

زا  العميل  ( أقساط شهرية أو قسنين ربع سنويين أو قسط واحد كيف سنوي. وفي حال الت3بسداد )

 واكتقال تينيفف إلى منتظم يتم معاملة العميل حسب قاردة ردد أيا  المستحقة فقط. 

ز وفي حال تيويب  Stage 3العميل المينف غير رامل تبقى جميع المنت ات الممنوحة لف ضمن   (5

كون تينيف العميل سييبح تحت المراقبة محول من    Stage 2وضع الحساب يتم اكتقال العميل إلى  

 4رامل ويبقى بها حتى تحقق البند رقم    غير

 

 السيناريوهات والمؤشرات االقتصادية 

من    ٪30من كتي ة السيناريو السلبي +    ٪30يتم توظيف أثر السيناريوهات االقتيادية وترجيح ما كسبتف )

النهائية للخسارة اال  ٪40كتي ة السيناريو اإلي ابي+   النتي ة  كتي ة السيناريو ارساسي( رلى  ئتماكية من 

االرتبار   بعين  اخذا  المتوقعــة  االئتماكيــة  الخســارة  كتي ة  وتكون  ارداة  التسهيل/  المتوقعة رلى مستوى 

تم تينيــف العميــل ضمنـها )  Stage2 , Stage1 &تاريــخ االستحقــاق لكل تسهيل والمرحلة التي 

Stage 3 .) 

 

سيناريو )أساسيز   من أكثر واستخدا   المتوقعة المستقبلية بارحداث تم ارتماد ردة روامل اقتيادية في التنبؤ  

سلبيز اي ابي( وتلخيت تلك العوامل في ارتماد أثر التغير في الناتج القومي اإلجمالي وأداء السوق المالي 

النلب  المستهلكينز  أسعار  مؤشر  في  والتغير  والمتوسنة(  اليغيرة  والشركات  الشركات  و   )لمحفظة 

المحليز مؤشر اسعار العقارات و كسبة البنالة )لمحفظة ارفراد( المؤشرات بعد ان تم دراسة  االقتراض  

 .مدى ارتباطها مع معدالت التعثر حسب البياكات التاريخية
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 توظيف أثر السيناريوهات االقتصادية في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة
 

 
والتنورات الناجمة رنهاز قا  البنك باتخاذ م مورة من اإلجراءات والتدابير منذ بدء ال ائحة خعل   19كتي ة ل ائحة كوفيد  

وذلك من خعل م مورة من  2022وقد قا  البنك باستئناف العمل رلى قيان اثر ال ائحة ايضاً خعل العا  الحالي    2020العا   
سيناريوهات االوضاع الضاغنة حول قيان اثر جائحة كوروكا رلى م مورة من القنارات باالضافة الى هيكلة التسهيعت  

وتأجيل ارقساط رمعً بتعليمات البنك المركزي ارردكي بأخذ التدابير العزمة لمواجهة ارزمة . 

والت ارية  الشركات  محفظة 
 االئتماكية

 Equityإن النموذج الذي وجد اكف اركسب احيائيا هو النموذج الذي يضم أداء السوق المالي  
المحلي   الناتج  )المتغير   GDPواجمالي  االئتمان  كورية  رلى  تأثير  لها  مستقلة  كمتغيرات 

الئتمان التابع(. كلما تغير واحد من هذ  المتغيرات فإن هذا التغير سيؤثر بالتالي رلى كورية ا
(  تم ارتماد المتغيرات T-statistics)سلبا او اي ابا(. بناء رلى كتائج االختبار االحيائي )

المالي   السوق  )أداء  المحلي    Equityاالقتيادية  الناتج  اكهما GDPواجمالي  اظهرا  اذ   )
 اركسب لتحديد التغير في كورية االئتمان للعميل. 

 
 محفظة االفراد 

االقتيادية التي تم ارتمادها في رملية احتساب الخسارة االئتماكية هي التغير إن المؤشرات  
المستهلكينز النلب  العقارات و كسبة  في مؤشر أسعار  المحليزمؤشر اسعار  و االقتراض 

التعثر  بعد ان تم دراسة مدى ارتباطها مع معدالت  المؤشرات  اختيار هذ   تم  البنالة. وقد 
  .حسب البياكات التاريخية

 السندات 

 يتم احتساب مكوكات معادلة الخسارة االئتماكية المتوقعة للسندات من خعل احتمالية التعثر
(PD) والخسارة النات ة رن التعثر (LGD)   حيث تم القيا  بإدخال بياكات مالية تخص البنوك

يسمى ما  تنتج  العملية  تلك  ان  حيث  سنداتها  شراء  تم   Expected Default التي 
Frequency التعثر النات ة رن  الخسارة  إكتاج  يتم  ثم  التعثر من  احتمالية  ما يعادل   وهي 

LGD وبعد ذلك يتم احتساب الرصيد رند التعثرEAD  يمة السند ومن ثم  بافتراض كامل ق
 .استخدا  النماذج اإلحيائية من خعل (ECL) يتم احتساب الخسارة االئتماكية المتوقعة

  

 شركة ارردن للتأجير التمويلي

يتم احتساب الرصيد رند التعثر لقروض التأجير التمويلي إستناد الى )صافي االستثمار + 
 (. 2+ 1 ال زء غير المستغل من السقف للعمعء ضمن المرحلة

 
   RiskCalc( من خعل كظا   LGDيتم احتساب الخسارة النات ة رن التعثر ) -
 تم تنبيق كسب الخسارة رند التعثر رلى مستوى المنتج في جاكب محفظة االفراد.  -
الدورة   - في  معينة  فترة زمنية  التعثر خعل  باحتمالية  المحفظة  تعثر رمعء  احتمالية  ربط 

بحيث يتم اخضارها للسناريوهات االقتيادية وبناء رليف تم اكتاج    PIT PDاالقتيادية  
الخسارة االئتماكية المتوقعة رلى مستوى العميل حسب تينيفف ضمن محفظة الشركات او  

 محفظة ارفراد . 
  

لعستثمارات ش تفوق  ركة 
 المالية 

بناء رلى اجمالي السقف رلى الرغم من ان االستغعل  EAD احتساب التعرض رند التعثر   -
 .) يوجد حرية لعستغعل دون وجود مساهمة من العميل )أي ال مربوط بإيداع أسهم 

ال  - السو LGD احتساب  )القيمة  الشركة  قبل  من  الواردة  ارسهم  لقيمة ضماكة  قية( وفقا 
 .وحسب أكظمة االحتساب

 (.5منح العمعء في المحفظة درجة مخاطر )  -
الدورة    - في  معينة  فترة زمنية  التعثر خعل  باحتمالية  المحفظة  تعثر رمعء  احتمالية  ربط 

اكتاج   PIT PD االقتيادية رليف  وبناء  االقتيادية  للسيناريوهات  اخضارها  يتم  بحيث 
 .لى مستوى العميل ورلى مستوى المحفظةالخسارة االئتماكية المتوقعة ر

  

 الودائع لدى البنوك 

التعثر احتمالية  التعثر PD احتساب  رن  النات ة  يسمى LGD والخسارة  ما   إلكتاج 
Expected Default Frequency  وهي ما يعادل احتمالية التعثر للبنوك التي يتم االحتفاظ
 وبعد ذلك  LGD النات ة رن التعثربودائع لديها من ثم يتم إكتاج الخسارة  

يتم احتساب الرصيد رند التعثر بافتراض كامل قيمة الوديعة ومن ثم يتم احتساب الخسائر 
 .المتوقعة من خعل استخدا  النماذج اإلحيائية
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  ثانياً :  االفصاحـات الكميـة :

 ( مخاطر االئتمان أ/41)

والفوائد المعلقة وقبل الضـماكات    الخسـائر االئتماكية المتوقعةالتعرضـات لمخاطر االئتمان )بعد مخيـص 

 ومخففات المخاطــــر االخرى( .

 

 

 تتكون الضماكات ومخففات مخاطر االئتمان مقابل التعرضات االئتماكية الواردة أرع  مما يلي : 

 

بهذا الخيوص والمتمثلة في الضماكات  إستيفاء الضماكات المناسبة وتوثيقها بشكل سليم تحوطاً ري مخاطر   -

النقدية والعينية مثل سندات الرهن العقاري ورهن السيارات واآلليات واالسهم هذا باإلضافة إلى الكفاالت 

 والمشتقات اإلئتماكية الملزمة ل ميع ارطراف والقابلة للتنفيذ قاكوكياً لدى جميع المحاكم ذات اإلختياص . 

 

التينيف  كظا  تينيف   - اليادر رن مؤسسات  اإلئتماكي  التينيف  البنك واإلرتماد رلى  لعمعء  إئتماكي 

 العالمية بخيوص البنوك والشركات .

تغنيتها   - من  والتأكد  لتعزيزها  الضمان  مخاطر  ودرجة  وكورية  طبيعة  حسب  للضماكات  الدوري  التقييم 

 لإلئتمان الممنوا أوالً بأول .

القاكوكي لكافة العق - ود والمستندات المعززة للضماكات وقابلية تنفيذها ضمن اإلكظمة والتشريعات التدقيق 

 والقواكين الناظمة ررمال البنك.

 المشتقات المالية والتي تخفف من مخاطر السوق.  -

2021  2022  

ــ دينــــ  ــارـــــــــــدينــ   ارـــــــــ

 ةالموحد بنود داخل قائمة المركز المالي   

 أرصدة لدى بنوك مركزية 593.060.495  300.258.828

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات ميرفية 150.738.734  136.002.180

 ايدارات لدى بنوك ومؤسسات ميرفية 939.947  89.249.477

 التسهيعت االئتماكية : 1.512.159.209  1.486.114.693

 لعفــــــراد  542.476.211  549.756.219

 القروض العقارية 261.931.212  262.160.745

 الشركات  482.711.225  468.072.264

 الشركات الكبرى 287.638.946  253,804,549

 المؤسسات اليغيرة والمتوسنة 195.072.279  214,267,715

 للحكومة والقناع العا  225.040.561  206.125.465

 موجودات مالية بالتكلفة المنفأة )أسناد وسندات وأذوكات(  236.660.430  383.830.120

2.395.455.298  2.493.558.815  

 بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة   

 كفاالت  71.591.293  88.104.618

 ارتمادات  18.410.378  26.566.684

 قبوالت  19.577.443  13.925.794

 سقوف تسهيعت مباشرة وغير مباشرة غير مستغلة 379.662.783  319.574.670

 االجمالـــــي 2.982.800.712  2.843.627.064



 

  تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي :

فئة التصنيف حسب 
اجمالي قيمة التعرضتعليمات (٤٧/٢٠٠٩)

الخسائر اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة

مستوى احتمالية 
(PD)الخسارة

التصنيف وفق مؤسسات 
التصنيف الخارجي

التعرض عند التعثر 
(EAD)

متوسط الخسارة عند التعثر 
%(LGD)

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

٠٫٠٠%٠٫٠١Aaa٨٢٥٫٠٩٢٫٤٧٢% - ٠٫٠٢%                 ٢٧٫٧٨٣       ٨٢٥٫٠٩٢٫٤٧٢عامل ١

٣٧٫٦٢%Aa٣٥١٫١٩٠٫٥٦٧ - ٠٫٠١Aa١% - ٠٫٠٢%٧٫٠٨٨         ٥٨٫٢٣١٫٨٢٥عامل ٢

٤٨٫٣٦%A٣١٥٦٫١٩٢٫٦١٤ - ٠٫٠٣A١% - ٠٫١٧%٣٦٫٨٧١       ١٥٤٫٤٨٧٫٦٩٩عامل ٣

٤٧٫٦٢%Baa٣٣٧٤٫٣١٠٫٠٦١ - ٠٫١٥Baa١% - ٠٫٨٦%٩٩٨٫٧٢٨       ٤٠٦٫٨٩٥٫٠٢٨عامل ٤

٤٥٫٩٣%Ba٣٣٧٣٫١٠٩٫١٧٠ - ٠٫٤٣Ba١% - ٣٫٣٧%٤٫١٨٦٫٨٤٤       ٣٩٢٫٤٩١٫٢٩٨عامل ٥

٣٥٫٨٥%B٣٢٦٩٫٠٧٨٫٩٢٤ - ١٫٧٠B١% - ٧٫٥٩٠%١٫٤٠٢٫٢٨٠       ٢٧١٫١٩٤٫٥١٨عامل ٦

٤١٫٣١%Caa٣٣٠٫١٠٠٫٢٧٨ - ٣٫٦٨Caa١% - ٤٨٫٦٤%٢٤٫١٦٩٫٨٢٦         ٣٠٫٢٠٦٫١٩٦عامل ٧

٤٠٫٠٩%٧١٨٫٩٩٨٫٨٤٩-٩٩% - ٠٫٠١%٨٫٢٣٣٫٤١٠       ٨٧٠٫٦٦٣٫٥٩٣عامل غير مصنف

تعرضات غير عاملة

٦١٫٨٩%١٠٠Default١٫٠٩٩٫٧١٨%٢٫٠٩٥٫٢٣١١٫٢٧٤٫١٦٠غير عاملة٨

٤٦٫٨٤%١٠٠Default٤٫٢٧٢٫١٠١%٤٫١٦٣٫٠٧٤١٫١٥٤٫٢٦٤غير عاملةغير مصنفة

٥٨٫٧٠%١٠٠Default٩٫٣٨٤٫٦١٠%٩٫٣٨٤٫٦٢٢٧٫١٩٩٫٤٥٥غير عاملة٩

٤٤٫٦٨%١٠٠Default١٫٧٤٥٫٧٩٧%١٫٧٧٠٫٧٠٩١٫٠٤٦٫١٩٦غير عاملةغير مصنفة

٦٦٫٣٤%١٠٠Default٨٠٫٧٩٠٫٢٩٠%٧٩٫٤٧٩٫١٩١٧٥٫٠٧٣٫٥٤٦غير عاملة١٠

٤٩٫٩٥%١٠٠Default٤٧٫٧٨٦٫٢٢٩%٤٧٫٨٠٢٫٧٦٤٤٦٫٣٤٧٫٠٥٧غير عاملةغير مصنفة

٣٫١٥٣٫٩٥٨٫٢٢٠١٧١٫١٥٧٫٥٠٨٢٫٩٤٣٫١٥١٫٦٨٠المجموع

فئة التصنيف حسب 
اجمالي قيمة التعرضتعليمات (٤٧/٢٠٠٩)

الخسائر اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة

مستوى احتمالية 
(PD)الخسارة

التصنيف وفق مؤسسات 
التصنيف الخارجي

التعرض عند التعثر 
(EAD)

متوسط الخسارة عند التعثر 
%(LGD)

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

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

 - ٩٨ - 

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 -  تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت األرصدة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وسندات الخزينة وأي موجودات لها تعرضات إئتمانية .

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك



توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

اجمالي قيمة الضماناتأخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية

دينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــار

                 ١١٢٫٩٩٠              ٥٩٣٫٢٦٧٫٤٠٢                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -          ٥٩٣٫٢٦٧٫٤٠٢ارصدة لدى بنوك مركزية

                 ١٠٥٫٧٧٢              ١٥٠٫٨٤٤٫٥٠٦                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -          ١٥٠٫٨٤٤٫٥٠٦أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                           ٥٣                      ٩٤٠٫٠٠٠                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -                 ٩٤٠٫٠٠٠إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية:

            ٤٩٫٩٢٧٫٦٩٣              ٥١٩٫٦٨٣٫٧٩٧            ٧٢٫٧٢٠٫١٠٧                             -        ٤١٫٦٩٠٫١٤٣        ١١٫٠٠٦٫٥٥٣                         -            ٢٤٩٫٤٩٩       ١٩٫٧٧٣٫٩١١          ٥٩٢٫٤٠٣٫٩٠٤لألفراد

              ٧٫٣٦٣٫٢١٣                 ٢٧٫٤٨٠٫٣٥٣          ٢٤١٫٨١٤٫٠٧٢                             -               ٢٦٫٠٢٩      ٢٤١٫٥٧٧٫٤٢١                         -                         -            ٢١٠٫٦٢٢          ٢٦٩٫٢٩٤٫٤٢٥القروض العقارية

                          -                         -للشركات

            ٦٢٫٦٢٤٫٤٧٧              ٢٧٤٫٩٩١٫٥٦٧            ٧٥٫٢٧١٫٨٥٦                             -          ١٫٣٩٧٫١٦٩        ٤٨٫٠٩٢٫٦٧٦                         -       ١٠٫٦٦٨٫٤٧٠       ١٥٫١١٣٫٥٤١          ٣٥٠٫٢٦٣٫٤٢٣الشركات الكبرى

(SME's) ٤٢٫٢٨٨٫٧٧٢              ١٥٤٫٤٤٥٫٧٦٨            ٨٢٫٩١٥٫٢٨٣                             -          ٦٫٦٥١٫٤٦٤        ٦٢٫٣٨٣٫٥٩٩                 ٢٫١٩٤              ٢٦٫١٥٠       ١٣٫٨٥١٫٨٧٦          ٢٣٧٫٣٦١٫٠٥١المؤسسات الصغيرة و المتوسطة            

                 ١٩٨٫٧٢٠              ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -          ٢٢٥٫٢٣٩٫٢٨١للحكومة و القطاع العام

-                                  -                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -                              -سندات و اسناد و أذونات:

                 ٣٧٢٫١٧٧              ٢٣٧٫٠٣٢٫٦٠٧                              -                             -                          -                         -                         -                         -                         -          ٢٣٧٫٠٣٢٫٦٠٧ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

          ١٦٢٫٩٩٣٫٨٦٧           ٢٫١٨٣٫٩٢٥٫٢٨١          ٤٧٢٫٧٢١٫٣١٨                             -        ٤٩٫٧٦٤٫٨٠٥      ٣٦٣٫٠٦٠٫٢٤٩                 ٢٫١٩٤       ١٠٫٩٤٤٫١١٩       ٤٨٫٩٤٩٫٩٥٠      ٢٫٦٥٦٫٦٤٦٫٥٩٩المجموع

              ٧٫٢٩٢٫١٥٩                 ٦٨٫٤٦٢٫٤٤٨            ١٠٫٤٢١٫٠٠٤                             -               ٤٨٫٨٤٢          ٦٫٦٢٥٫٨٥٦                         -              ١٠٫٨٠٩         ٣٫٧٣٥٫٤٩٧            ٧٨٫٨٨٣٫٤٥٢الكفاالت المالية

                    ٦٧٫٣٠٠                 ٣٧٫٥٧٤٫٣٠٦                 ٤٨٠٫٨١٥                             --             ٤٠٣٫٦٧٦                         -                         -              ٧٧٫١٣٩            ٣٨٫٠٥٥٫١٢١اإلعتمادات المستندية والقبوالت

                 ٧١٠٫٢٦٥              ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨                              -                             ---                         -                         -                         -          ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨اإللتزامات االخرى

         ١٧١٫٠٦٣٫٥٩١          ٢٫٦٧٠٫٣٣٥٫٠٨٣         ٤٨٣٫٦٢٣٫١٣٧                             -       ٤٩٫٨١٣٫٦٤٧    ٣٧٠٫٠٨٩٫٧٨١                ٢٫١٩٤      ١٠٫٩٥٤٫٩٢٨      ٥٢٫٧٦٢٫٥٨٦     ٣٫١٥٣٫٩٥٨٫٢٢٠المجموع الكلي

 - ٩٩ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٢

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد الضمانات
الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

اجمالي قيمة الضماناتأخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية

دينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــار

                 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

 - ١٠٠ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد الضمانات
الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة: 

أسهم متداولةتأمينات نقدية
كفاالت بنكية 

أخرىسيارات و آلياتعقاريةمقبولة
اجمالي قيمة 

الضمانات

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــارالتسهيالت االئتمانية:

            ٤٢٫١٣٥٫٢٣٥     ٤٠٫٣٠٥٫٠٥٧    ٤٫٣٨٧٫١٢٥            -     ١٢٣٫١٩٣     ٣٫٩٨٧٫٩٦٩                  -             -    ٢٧٥٫٩٦٣        ٤٤٫٦٩٢٫١٨٢لألفراد

              ٦٫٧١٦٫٦٣٤       ٨٫٢٧٣٫٢٩٦    ١٫٢٢٠٫٦٩٠            -                  -     ١٫٢٢٠٫٦٩٠                  -             -                -          ٩٫٤٩٣٫٩٨٦القروض العقارية

                  -للشركات

            ٤٣٫٣٥٧٫٠١٣     ٤٠٫٤٣٦٫٦٩١    ٢٫٧٨٠٫٨٩٤            -       ٤٢٫٥٠٥     ٢٫٧٣٨٫٣٨٩                  -             -                -        ٤٣٫٢١٧٫٥٨٥الشركات الكبرى

(SME's) ٣٢٫٨٥٧٫٧٥٩     ٢٣٫١٢٨٫٤٠٢  ١٣٫٣٦١٫٥٩٢            -  ٢٫٤١٢٫٩٤٤   ١٠٫٥٢٤٫٨٢٢          ٢٫١٩٤             -    ٤٢١٫٦٣٢        ٣٦٫٤٨٩٫٩٩٤المؤسسات الصغيرة و المتوسطة            

                             -                      -                    -            -                  -                     -                  -             -                -                          -للحكومة و القطاع العام

٢٫٥٧٨٫٦٤٢  ١٨٫٤٧١٫٨٧٠         ٢٫١٩٤             -   ٦٩٧٫٥٩٥     ١٣٣٫٨٩٣٫٧٤٧المجموع  -            ٢١٫٧٥٠٫٣٠١  ١١٢٫١٤٣٫٤٤٦  ١٢٥٫٠٦٦٫٦٤١        

              ٦٫٩٢٩٫٢٦٠     ١٠٫٥٧٥٫٤١٣       ١٢٧٫٦٥٣            -       ١١٫٧٩١         ١١٥٫٦٠٤                  -             -           ٢٥٨        ١٠٫٧٠٣٫٠٦٦الكفاالت المالية

٢٫٥٩٠٫٤٣٣  ١٨٫٥٨٧٫٤٧٤         ٢٫١٩٤             -   ٦٩٧٫٨٥٣     ١٤٤٫٥٩٦٫٨١٣المجموع الكلي  -            ٢١٫٨٧٧٫٩٥٤  ١٢٢٫٧١٨٫٨٥٩  ١٣١٫٩٩٥٫٩٠١        

 - ١٠١ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٢

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات
صافي التعرض بعد 

الضمانات
الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة: 

اجمالي قيمة الضماناتأخرىسيارات و آلياتعقاريةكفاالت بنكية مقبولةأسهم متداولةتأمينات نقدية

دينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــــــارالتسهيالت 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

(SME's) ٣٠٫١٥٢٫٨٤٦     ٢٠٫١٣٧٫٢١٤       ١٠٫٥٩٧٫٨٦٩              -    ٧٤٤٫٦٥٩       ٩٫٤٨٤٫٧٠٢             ٢٫١٩٤             -         ٣٦٦٫٣١٤        ٣٠٫٧٣٥٫٠٨٣المؤسسات الصغيرة و المتوسطة           

                             -                      -                        -              -                -                      -                     -             -                     -                          -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

 - ١٠٢ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

اجمالي قيمة التعرضالبند

القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض بعد 
الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 
(ECL) المتوقعة



١ -  الديون المجدولة :

       هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطــار التسهيــالت االئتمانية غير العــاملة بموجب جدولة أصولية  

        وتــــم تصنيفها كديون تحت المراقبة ، وقد بلغ مجموعها ٦٫١٩٥٫٤٩٩ دينار كما في ٣١ كانــــون األول ٢٠٢٢ )(٥٫٢٥٨٫٢٦٣ دينار كمـــا فـــي

         ٣١ كانون األول ٢٠٢١) .

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  

        تمديـــد فتــرة السمــاح ،وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة ، وقــد بلـــغ مجموعهـــا ٨٠٫٣٤٢٫٠٤٨ دينـــار كمــا فــي ٣١ كانـــــــون األول ٢٠٢٢ 

        (١٢٦٫١٩٢٫٤٦٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١) .

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

         ٧١٦٫٠٩٤          ٧١٦٫٠٩٤                         -Moody'sA٢سندات بنوك أجنبية خارجية

         ٧١٦٫٦٨٣          ٧١٦٫٦٨٣                         -Moody'sAa٣سندات بنوك أجنبية خارجية

   ٢١٫٩٢٢٫٠٥١    ٢١٫٩٢٢٫٠٥١                         -Moody'sBa٣سندات بنوك أجنبية خارجية

     ٢٫١٣٣٫١٠٥      ٢٫١٣٣٫١٠٥                         -Moody'sA٣سندات بنوك أجنبية خارجية

١٤٥٫٣٥٧٫٦٥٣  ١٤٥٫٣٥٧٫٦٥٣                         -Moody'sB١سندات حكومية أردنية  

     ٧٫٠٩٩٫٧٧٢      ٧٫٠٩٩٫٧٧٢                         -Moody'sB٢سندات بنوك أجنبية خارجية

   ١٧٫٧٨٠٫٢٥٠    ١٧٫٧٨٠٫٢٥٠                         -Moody'sB٢سندات حكومات خارجية

   ٤١٫٣٠٧٫٠٠٠    ٤١٫٣٠٧٫٠٠٠                         -Moody'sNRسندات غير مصنفة 

٢٣٧٫٠٣٢٫٦٠٧٢٣٧٫٠٣٢٫٦٠٧                         -االجمالي

        يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها سواًء ما زالت مصنفة تحت المراقبة أو حولت إلى عاملة . 

-  ١٠٣  - 



٤ - توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي

 أ.   التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

داخل المملكةالبند
دول الشرق األوسط 

اجمالياجماليدول أخرىامريكاأفريقياآسياأوروبااألخرى
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

                    ٣٠٠٫٢٥٨٫٨٢٨           ٥٩٣٫٠٦٠٫٤٩٥                                   -                        -                       -                       -                     -      ١٤٢٫٣٩٦٫٧٧٦          ٤٥٠٫٦٦٣٫٧١٩أرصدة لدى بنوك مركزية

                    ١٣٦٫٠٠٢٫١٨٠           ١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤                                   -           ٣٣٫٧٠٧٫٠١١                       -            ٢٫٥٨٤٫٥٨٧       ١٢٫٣٠٣٫٨٠٢        ٣٥٫٠٥٣٫٥٢٣             ٦٧٫٠٨٩٫٨١١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                      ٨٩٫٢٤٩٫٤٧٧                   ٩٣٩٫٩٤٧                                   -                        -                       -                       -                     -              ٩٣٩٫٩٤٧                          -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                 ١٫٤٨٦٫١١٤٫٦٩٣        ١٫٥١٢٫١٥٩٫٢٠٩                                   -                        -         ١٠٫٤٧٢٫٩١٦                       -                     -      ٣٣٩٫١٧٧٫٥٢٢       ١٫١٦٢٫٥٠٨٫٧٧١التسهيالت االئتمانية

                           -سندات وأسناد وأذونات:

                    ٣٨٣٫٨٣٠٫١٢٠           ٢٣٦٫٦٦٠٫٤٣٠                                   -                        -                       -                       -                     -        ٦٦٫٣٦٧٫٤٢٠          ١٧٠٫٢٩٣٫٠١٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
                                    -                           -                                   -                        -                       --                     -                      -                          -الشامل - قيمة العادلة

٢٫٤٩٣٫٥٥٨٫٨١٥٢٫٣٩٥٫٤٥٥٫٢٩٨                                   -١٫٨٥٠٫٥٥٥٫٣١١٥٨٣٫٩٣٥٫١٨٨١٢٫٣٠٣٫٨٠٢٢٫٥٨٤٫٥٨٧١٠٫٤٧٢٫٩١٦٣٣٫٧٠٧٫٠١١االجمالي / للسنة الحالية

                      ٨٨٫١٠٤٫٦١٨              ٧١٫٥٩١٫٢٩٣                                   -                ٥٦١٫٨٥٤                       -                 ٧٧٫٩٤٨          ٥٫٥٥٧٫٨٥٢        ١٢٫٩١٩٫٢٤٣             ٥٢٫٤٧٤٫٣٩٦الكفاالت المالية

                      ٢٦٫٥٦٦٫٦٨٤              ١٨٫٤١٠٫٣٧٨                                   -                        -                       -                       -                     -        ١٢٫٣٩٥٫٥٠٨               ٦٫٠١٤٫٨٧٠اإلعتمادات المستندية

                      ١٣٫٩٢٥٫٧٩٤              ١٩٫٥٧٧٫٤٤٣                                   -                        -                       -                       -                     -              ١٠٥٫٢٠٠             ١٩٫٤٧٢٫٢٤٣قبوالت

                    ٣١٩٫٥٧٤٫٦٧٠           ٣٧٩٫٦٦٢٫٧٨٣                                   -                        -                       -            ٥٫٩٧٤٫٧١٩       ١٥٫٠٥٣٫٠٦٦        ٦٧٫٠٠١٫٣٨٨          ٢٩١٫٦٣٣٫٦١٠السقوف غير المستغلة

٢٫٩٨٢٫٨٠٠٫٧١٢٢٫٨٤٣٫٦٢٧٫٠٦٤                                  -٢٫٢٢٠٫١٥٠٫٤٣٠٦٧٦٫٣٥٦٫٥٢٧٣٢٫٩١٤٫٧٢٠٨٫٦٣٧٫٢٥٤١٠٫٤٧٢٫٩١٦٣٤٫٢٦٨٫٨٦٥المجموع الكلي

ب.  توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي األردني :

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المجموعمستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فردي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

               ١٫٩٦٤٫٦٧١٫٤٥١     ٢٫٢٢٠٫١٥٠٫٤٣٠         ١١٫٤٥٠٫٧٠١        ٢٤٫٥٩٩٫٨٢١     ٣٧٫٣٤٦٫٤٠٩    ٦٨٩٫١٩١٫٥٦٢     ١٫٤٥٧٫٥٦١٫٩٣٧داخل المملكة

                   ٧٠٦٫٨٣٩٫٣٦٩         ٦٧٦٫٣٥٦٫٥٢٧           ١٫١٥٠٫٢١٢          ١٧٫٥٥٠٫٦٩٠          ٢٫٤٢٥٫٧١٤      ١٣١٫٠٨٨٫٣٨٠          ٥٢٤٫١٤١٫٥٣١دول الشرق األوسط األخرى

                     ٨١٫٧٤٢٫٥٧٦           ٣٢٫٩١٤٫٧٢٠                       -                       -          ١٫٠٦٦٫٩٦٠                      -             ٣١٫٨٤٧٫٧٦٠أوروبا

                       ٨٫٨١٥٫٠٤٧             ٨٫٦٣٧٫٢٥٤                       -                       -                     -                      -               ٨٫٦٣٧٫٢٥٤أسيا

                       ٧٫١٧٠٫٦٥٣           ١٠٫٤٧٢٫٩١٦                       -                       -                     -                      -             ١٠٫٤٧٢٫٩١٦إفريقيا

                     ٧٤٫٣٨٧٫٩٦٨           ٣٤٫٢٦٨٫٨٦٥                       -                       -                     -                      -             ٣٤٫٢٦٨٫٨٦٥أمريكا

                                   -                        -                       -                       -                     -                      -                          -دول أخرى

٢٫٠٦٦٫٩٣٠٫٢٦٣٨٢٠٫٢٧٩٫٩٤٢٤٠٫٨٣٩٫٠٨٣٤٢٫١٥٠٫٥١١١٢٫٦٠٠٫٩١٣٢٫٩٨٢٫٨٠٠٫٧١٢٢٫٨٤٣٫٦٢٧٫٠٦٤المجموع

 - ١٠٤ - 

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



 أ.  التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

زراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند
سياحة ومطاعم ومرافق 

اجمالياجماليحكومة وقطاع عامأفرادأسهمعامة
دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

                 ٣٠٠٫٢٥٨٫٨٢٨        ٥٩٣٫٠٦٠٫٤٩٥                         -                         -                                     -                            -                     -                         -                        -                        -       ٥٩٣٫٠٦٠٫٤٩٥أرصدة لدى بنوك مركزية
                 ١٣٦٫٠٠٢٫١٨٠        ١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤                         -                         -                                     -                            -                     -                         -                        -                        -       ١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                   ٨٩٫٢٤٩٫٤٧٧               ٩٣٩٫٩٤٧                         -                         -                                     -                            -                     -                         -                        -                        -              ٩٣٩٫٩٤٧ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

قائمة
                                     -                            -                     -                         -                                     -                            -                     -                         -                        -                        -                           -  الدخل الشامل االخر

             ١٫٤٨٦٫١١٤٫٦٩٣    ١٫٥١٢٫١٥٩٫٢٠٩     ٢٢٥٫٠٤٠٫٥٦٢    ٥٤٠٫٨٧٨٫٩٦٢                   ١٤٫٧٥١٫٥٢٦          ٦٨٫٣١٥٫٤٨٤    ١١٫٣٨٩٫٢٢٩     ٢٧١٫٦٧٢٫١٦٠   ٢٠١٫٠٩٢٫٦٠٧   ١٥٣٫٦٥٩٫٤٢٩         ٢٥٫٣٥٩٫٢٥٠التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

                 ٣٨٣٫٨٣٠٫١٢٠        ٢٣٦٫٦٦٠٫٤٣٠     ١٦٣٫٠٢٥٫٤٥٨                     -                                     -                            -                     -                         -        ٢٫٨٣٢٫٦٩١     ١٣٫٤٣٥٫٠٠٦         ٥٧٫٣٦٧٫٢٧٥ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

٨٢٧٫٤٦٥٫٧٠١١٦٧٫٠٩٤٫٤٣٥٢٠٣٫٩٢٥٫٢٩٨٢٧١٫٦٧٢٫١٦٠١١٫٣٨٩٫٢٢٩٦٨٫٣١٥٫٤٨٤١٤٫٧٥١٫٥٢٦٥٤٠٫٨٧٨٫٩٦٢٣٨٨٫٠٦٦٫٠٢٠٢٫٤٩٣٫٥٥٨٫٨١٥٢٫٣٩٥٫٤٥٥٫٢٩٨االجمالي / للسنة الحالية

                   ٨٨٫١٠٤٫٦١٨          ٧١٫٥٩١٫٢٩٣                         -         ٣٫١٨٨٫٥٧١                          ٤٦٫٨٨٦          ١١٫٩٧٣٫٣٤٣        ١٣٢٫٢٩٤       ١٣٫٦٢١٫١١٩     ٢٣٫٥٢٣٫٤٣٩        ٦٫٩٤٤٫٦٩٧         ١٢٫١٦٠٫٩٤٤الكفاالت المالية

                   ٢٦٫٥٦٦٫٦٨٤          ١٨٫٤١٠٫٣٧٨                         -            ١٣٧٫٨٢٢                                     -                            -                     -             ١٣٤٫٨٣٤        ٣٫٤٥٧٫٠٢٣     ١٣٫٣٧٨٫٢١٨           ١٫٣٠٢٫٤٨١اإلعتمادات المستندية

                   ١٣٫٩٢٥٫٧٩٤          ١٩٫٥٧٧٫٤٤٣                         -                         -                                     -               ٤٩٢٫٤٢٤                     -             ١١٩٫٩٠٤     ١٧٫٨١٧٫٨١٥        ١٫٠٤٢٫٠٩٩              ١٠٥٫٢٠١قبوالت

                 ٣١٩٫٥٧٤٫٦٧٠        ٣٧٩٫٦٦٢٫٧٨٣                 ٥٫١٣٧      ٧٨٫٩٣١٫٨٨٦                        ٦١٤٫١١٨          ٥٩٫٠٢٥٫٧٢٠     ٥٫١٠٣٫٩٨٩       ١٠٫٦٩١٫٨٩٢   ١٢٠٫٢١٥٫٦٥٩     ٧٢٫٠١٦٫٢٦٨         ٣٣٫٠٥٨٫١١٤السقوف غير المستغلة

٨٧٤٫٠٩٢٫٤٤١٢٦٠٫٤٧٥٫٧١٧٣٦٨٫٩٣٩٫٢٣٤٢٩٦٫٢٣٩٫٩٠٩١٦٫٦٢٥٫٥١٢١٣٩٫٨٠٦٫٩٧١١٥٫٤١٢٫٥٣٠٦٢٣٫١٣٧٫٢٤١٣٨٨٫٠٧١٫١٥٧٢٫٩٨٢٫٨٠٠٫٧١٢٢٫٨٤٣٫٦٢٧٫٠٦٤المجموع الكلي

 ب.      توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩) كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي األردني :

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

مستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فرديالبند

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

                 ٦٨٨٫٤٥٧٫٢٥٠        ٨٧٤٫٠٩٢٫٤٤١          ٦٩٫٤٢٨                         -        ١٫٠٦٦٫٩٦٠                        -       ٨٧٢٫٩٥٦٫٠٥٣مالي

                 ٢١٥٫١٧٩٫٢٤٣        ٢٦٠٫٤٧٥٫٧١٧        ٣٣٠٫٠٩٠                         -     ١٠٫٠٤٥٫٠٠٥                        -       ٢٥٠٫١٠٠٫٦٢٢صناعي

                 ٣٦٣٫٦٥٣٫٥٠٩        ٣٦٨٫٩٣٩٫٢٣٤     ٤٫٥٦٩٫٥١٥                         -     ١٥٫٦٨٦٫٦٠٣             ٢٧٫٨٠٠       ٣٤٨٫٦٥٥٫٣١٦تجارة

                 ٣١١٫٩٢٣٫٣٨٠        ٢٩٦٫٢٣٩٫٩٠٩     ٣٫٧٨١٫٣٨٣         ٧٫٣٦١٫٧٢٣        ٨٫٣٢١٫٦٤٧   ٢٣٦٫٣٣١٫٣٠٦         ٤٠٫٤٤٣٫٨٥٠عقارات

                   ١٣٫٤٩١٫٧٣٩          ١٦٫٦٢٥٫٥١٢          ١٣٫٢٢٩                         -        ٢٫٣٥٠٫٦١٨                        -         ١٤٫٢٦١٫٦٦٥زراعة

                 ١٤٨٫٠٨٧٫١٣٩        ١٣٩٫٨٠٦٫٩٧١     ١٫١٦٥٫٩٩٤                         -        ٣٫٣١٧٫٣٠٣        ٣٫٣٣٦٫١٧٥       ١٣١٫٩٨٧٫٤٩٩سياحة ومطاعم ومرافق عامة

                   ١٣٫٧٧٢٫٥٠٥          ١٥٫٤١٢٫٥٣٠                     -                         -                        -                        -         ١٥٫٤١٢٫٥٣٠أسهم

                 ٦١٧٫٧٨١٫٢٥٤        ٦٢٣٫١٣٧٫٢٤١     ٢٫٦٧١٫٢٧٤       ٣٤٫٧٨٨٫٧٨٨             ٥٠٫٩٤٧   ٥٨٠٫٥٨٤٫٦٦١           ٥٫٠٤١٫٥٧١أفراد

                 ٤٧١٫٢٨١٫٠٤٥        ٣٨٨٫٠٧١٫١٥٧                     -                         -                        -                        -       ٣٨٨٫٠٧١٫١٥٧حكومة وقطاع عام

            ٢٫٨٤٣٫٦٢٧٫٠٦٤   ٢٫٩٨٢٫٨٠٠٫٧١٢  ١٢٫٦٠٠٫٩١٣      ٤٢٫١٥٠٫٥١١    ٤٠٫٨٣٩٫٠٨٣  ٨٢٠٫٢٧٩٫٩٤٢  ٢٫٠٦٦٫٩٣٠٫٢٦٣المجموع

 - ١٠٥ - 

ثانيا: االفصاحات الكمية 
٥ - توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

المجموع



   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
دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

٠٫٠٠%                            -                            -                           -                                 -                          -   أرصدة لدى بنوك مركزية

٠٫٠٠%                            -                            -                 ٩٨٫٧٧٨                                 -                          -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                            -                            -                           -                                 -                          -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٠٫٠٠%                            -                            -                           -                                 -                          -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

-٤٫٢٩%         (١٠٫١٤٨٫٤٨٠)          ١٢٫٢٨٢٫٧٣٠        ١٤٩٫٢٨٠٫٧٩٩              (٢٢٫٤٣١٫٢١٠)        ٨٧٫٣٠٧٫٤٩٩   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

٠٫٠٠%                            -                            -                           -                                 -                          -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

-٤٫٢٩%        (١٠٫١٤٨٫٤٨٠)         ١٢٫٢٨٢٫٧٣٠      ١٤٩٫٣٧٩٫٥٧٧             (٢٢٫٤٣١٫٢١٠)       ٨٧٫٣٠٧٫٤٩٩   المجموع

-١٤٫٤٧%           (٢٫٤٣٣٫٠٧٠)                  (٥٫٧٥١)          ١٠٫٧٠٣٫٠٦٦                (٢٫٤٢٧٫٣١٩)          ٦٫١١٦٫٧٥٢   الكفاالت المالية

-٩٤٫١٤%                (٦١٫٣٩٩)                            -                           -                     (٦١٫٣٩٩)               ٦٥٫٢٢١   االعتمادات المستندية

٠٫٠٠%                            -                            -                           -                                 -                          -   القبوالت

٢٣٫٠٣%            ٤٫٦٩٤٫٢٥٦                            -                           -                 ٤٫٦٩٤٫٢٥٦        ٢٠٫٣٨٤٫٥٧٥   السقوف غير المستغلة

-٢٫٩٠%          (٧٫٩٤٨٫٦٩٣)         ١٢٫٢٧٦٫٩٧٩      ١٦٠٫٠٨٢٫٦٤٣             (٢٠٫٢٢٥٫٦٧٢)     ١١٣٫٨٧٤٫٠٤٧   المجموع الكلي

مستوى فرديمستوى تجميعي مستوى فردي
مستوى 
المجموعتجميعي

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار
                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   أرصدة لدى بنوك مركزية

                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل- أدوات الدين

      ١٥٥٫٥٤٩٫٥٣٣                 -        ١٢٥٫٠٦٦٫٦٤١            ٤٫٥١٢٫٨٨٤          ٢٥٫٩٧٠٫٠٠٨            ٧٫٤٩٣٫٧٥٠                 ٦٫٦٨٧٫٥٣٣             ٨٠٦٫٢١٧   التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

     ١٥٥٫٥٤٩٫٥٣٣                 -      ١٢٥٫٠٦٦٫٦٤١           ٤٫٥١٢٫٨٨٤         ٢٥٫٩٧٠٫٠٠٨           ٧٫٤٩٣٫٧٥٠                ٦٫٦٨٧٫٥٣٣            ٨٠٦٫٢١٧   المجموع

          ٧٫١٠٢٫٤٤٠                 -            ٦٫٩٢٩٫٢٦٠                            -               ١٧٣٫١٨٠                 ٥٧٫٣٠٧                      ١٨٫١٣٧               ٣٩٫١٧٠   الكفاالت المالية

                       ٢٧                 -                           -                            -                         ٢٧                  (١٫٠٦٥)                                 -                (١٫٠٦٥)   اإلعتمادات المستندية

                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   القبوالت

             ٢٢٨٫٣٥٤                 -                           -                 ٢٩٫٢٤٢               ١٩٩٫١١٢                (١٠٫٦٦٤)                                 -              (١٠٫٦٦٤)   اإللتزامات األخرى

     ١٦٢٫٨٨٠٫٣٥٤                 -      ١٣١٫٩٩٥٫٩٠١           ٤٫٥٤٢٫١٢٦         ٢٦٫٣٤٢٫٣٢٧           ٧٫٥٣٩٫٣٢٨                ٦٫٧٠٥٫٦٧٠            ٨٣٣٫٦٥٨   المجموع الكلي

 - ١٠٦ - 

   ب.  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

   أ .    إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

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



   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
دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار

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

دينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــاردينــــــــار
                          -                 -                           -                            -                            -                           -                                 -                          -   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

المرحلة الثالثة

 - ١٠٧ - 

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

   أ .    إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :

   ب.  الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:
 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 الثانية
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 مخاطر الســوق :   (ب/41)

 االفصاحات الوصفية :

تذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسـتقبلية لألدوات المالية كتي ة  هي المخاطر التي تنشـأ كتي ة  

للتغير في أـسعار الـسوق مثل )أـسعار الفائدة وأـسعار العمعت وأـسعار ارـسهم( وتنـشأ مخاطر الـسوق كتي ة  

المخاطر وفقاً  وجود مراكز مفتوحة في أـسعار الفائدةز والعمعتز واالـستثمار في ارـسهمز ويتم مراقبة هذ  

تتضمن كل من المخاطر لسياسات وإجراءات محددة ومن خعل ل ان متخيية ومراكز العمل المعنيةز و

 ة :التالي

 

 مخاطر أسعار الفائدة. -

 مخاطر أسعار اليرف. -

 مخاطر التغير في أسعار ارسهم. -

   

هي مخاطر تعرض المراكز داخل وخارج القوائم المالية الموحدة للبنك  للخسائر كتي ة  مخاطر السوق:    -

. وهي تشمل المخاطر الناجمة رن تقلب أسعار الفائدة ز ورن تقلب أسعار ارسهم  لتقلب ارسعار في السوق  

 في محافظ اإلستثمار سواء لغرض اإلت ار أو التداول . 

 

 تنشأ مخاطر السوق من :   

 يرات التي قد تنرأ رلى اروضاع السياسية واإلقتيادية في ارسواق . التغ  -

 تقلبات أسعار الفائدة .  -

 تقلبات أسعار اردوات المالية اآلجلة بيعاً وشراًء .   -

 تقلبات أسعار العمعت ارجنبية .   -

 الف وات في إستحقاق الموجودات والمنلوبات وإرادة التسعير .  -

 المراكز غير المغناة .حيازة   -

 

 مخاطر أسعار الفائدة

ـــعار الـفائدة رلى قيـمة  ـــعار الـفائدة  رن احتـمال تأثير التغيرات في أســ  الـمالـية الموجودات تن م مـخاطر أســ

ـــعار الـفاـئدة كتيـ ة لـعد  توافق أو لوجود ف وة في مـبالغ الموجودات ارخرى  ز يتعرض البـنك لمـخاطر أســ

ــب  ــعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقو   والمنلوبات حسـ اآلجال الزمنية المتعددة أو إرادة مراجعة أسـ

ات من خعل  د رلى الموجودات والمنلوـب ار الفواـئ ـــع ة أســ اطر رن طريق مراجـع ذ  المـخ إدارة ـه ك ـب البـن

تراتي ية إدارة المخاطر ة التحو اـس ياـس ط المالي التي تتوالها ل نة الموجودات والمنلوبات ز ويتبع البنك ـس

لـكل من الموجودات الـمالـية والمنلوبات الـمالـية كلـما درت الـحاجة إلى ذلك ز وهو التحوط المتعلق بمـخاطر  

  مستقبلية متوقعة .

 

يقو  البنك بوضــع وتحليل ســنياريوهات لقيان حســاســية مخاطر أســعار الفائدة باالضــافة الى توفير كظا   

ــعير   ــبط وتخفيض المـخاطر ومراـراة المـخاطر لمراقـبة االختعف في ـتاريخ اـرادة التســ ــمن ضــ بـما يضــ

 المقبولة وموازكة آجال استحقاق الموجودات مع المنلوباتز وكذلك ف وات الفوائد والتحوط السعارها .
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  العمعت ارجنبية : مخاطر 

ياـسة وتنـشأ هذ  المخاطر رن تغير قيمة اردوات المالية كتي ة تقلب أـسعار ـصرف العمعت ويتبع   البنك ـس

 مدروسة في إدارة مراكز  بالعمعت االجنبية .

 

ــتثمارية للبنك م مورة من الضــوابط التي تحد من مثل هذا النوع من المخاطر  ــة االس ــياس وتتضــمن الس

 وتتولى وحدة مخاطر السوق مراقبتها وكذكر منها رلى سبيل المثال ال الحير ما يلي :

 

 كهائياً ويتم فوراً تيفية أي جزء يت اوز الحد االقيى الي رملف .يمنع ت اوز السقوف   -

 يتعين رلى كل متعامل اغعق المركز فوراً بم رد وصول الخسارة فيف الى الحد االقيى المسموا بف .  -

ــتثـمار تحلـيل ومراقـبة المراكز المفتوحة يومـياً وإغعق المراكز في حال وجود    - تتولى دائرة الخزيـنة واالســ

 ي ت اوز للسقوف أو حدود الخسارة أو ارتفاع المخاطر بناءاً رلى تحركات السوق.أ

 

 : فيما يلي صافي مراكز العمعت ارجنبية الرئيسية لدى البنك 

 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31

 ـةــــــــــوع العملــــــــــن 2022  2021

  ــارـــــــــــــدينــ  ــارـــــــــــــدينــ

 دوالر أمريكي ( 21.605.359)  (28.738.450)

 جنيف إسترليني ( 6.810.850)  16.758.864

 يورو 1.798.025  968.048

 ين ياباكي 14.840  1.250

 رمعت أخرى ( 38.034.085)  (16.305.115)

(27.315.403)  (65.637.429)  

 

 أسعار ارسهممخاطر 

تنتج مخاطر أسعار ارسهم رن التغير في القيمة العادلة لعستثمارات في االسهم.  يعمل البنك رلى إدارة 

هذ  المخاطر رن طريق تنويع االستثمارات في ردة مناطق جغرافية وقنارات اقتيادية.  معظم استثمارات  

 ن. بورصة رماالتي يملكها البنك مدرجة في  المتداولة ارسهم

 

 إدارة مخاطر السوق

ــتراتي ية محددة وهنالك ل نة  ــتثمارية الدارة المخاطر المختلفة ضــمن اس ــات مالية وإس ــياس يتبع البنك س

ــتراتي ي   ــبط المـخاطر واجراء التوزيع االســ الدارة الموجودات والمنلوـبات في البـنك تتولى رـقاـبة وضــ

ــواًء في  قائمة المركز المالي الموحد أو خارجها ز وكذلك فقد تم  االمثل لكل من الموجودات والمنلوبات س

تأســيال وحدة مخاطر الســوق ورفدها بالكوادر البشــرية المؤهلة واركظمة االلية يُناط بها مها  إدارة هذا 

 النوع من المخاطر ضمن االسال التالية:

  

 .ارردكي  لبنك المركزيارداد منظومة من السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل م لال اإلدارة وا  -

ــوق وارتمادها من قبل م لال االدارة وتنبيقها رلى أرض الواقع والتي    - ــة إلدارة مخاطر الس ــياس ارداد س

 تضمنت أسال تعريف وقيان ومراقبة هذا النوع من المخاطر.

النقدية    ( لمراقبة مخاطر االســتمرارية في أســواق رأن المالي العالمية وارســواقReuters)ٌ تنبيق كظا  -

 وتبادل العمعت.

 إرداد آلية إلدارة السقوف االستثمارية المحلية والخارجية.  -
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 تنوير أدوات قيان وإدارة ومراقبة مخاطر السوق من خعل:  -

 

 (.VARالقيمة المعرضة للمخاطر ) ▪

 (.Basis Point) تحليل كقنة ارسان  ▪

 (Stress Testing) . اختبار اروضاع الضاغنة  ▪

 .Stop Loss Limit)تقارير وقف سقف الخسارة )  ▪

 .تقارير التركزات االستثمارية رلى مستوى )التوزيع ال غرافيزوالقناع االقتياديز العملةزارداة  ▪

 مراقبة السقوف االستثمارية.  ▪

و    الميةمراقبة العمليات االســـتثمارية رلى مســـتوى )المراكز المالية المفتوحةز ارســـهم المحلية والع  ▪

 (.السندات المحلية والعالمية

 

 رفع التقارير الدورية إلى ل نة االستثمارز ول نة إدارة المخاطر / م لال اإلدارة.  -



االفصاحات الكمية :
١  -  مخاطر أسعار الفائدة :

حساسية ايراد الفائدةالتغير (زيادة) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
-           (٤٣٢٫١٠٧)٢٪دوالر أمريكي
-           (١٣٦٫٢١٧)٢٪جنيه استرليني

-              ٢٣٥٫٩٦١٪يورو
-                    ٢٢٩٧٪ين ياباني

-           (٧٨٠٫٦٨٢)٢٪عمالت أخرى

حساسية ايراد الفائدةالتغير (نقص) بسعر الفائدة
حساسية حقوق الملكية(االرباح والخسائر)(نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــار
-            ٢٤٣٢٫١٠٧٪دوالر أمريكي
-            ٢١٣٦٫٢١٧٪جنيه استرليني

-             (٣٥٫٩٦١)٢٪يورو
-                  (٢٩٧)٢٪ين ياباني

-            ٢٧٨٠٫٦٨٢٪عمالت أخرى

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

٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢ 

٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١ 

 - ١١١ - 



٢  -  مخاطر العمــــالت :

االثر على الزيادة في سعر صرف
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالعملة بنسبة (نقطة مئوية)العملـــــــــــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
-   (١٫٠٨٠٫٢٦٨)٥٪دوالر أمريكي
-      (٣٤٠٫٥٤٣)٥٪جنيه استرليني

-         ٥٨٩٫٩٠١٪يورو
-               ٥٧٤٢٪ين ياباني

-   (١٫٩٥١٫٧٠٤)٥٪عمالت أخرى

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

٣  -  مخاطر التغير بأسعار االسهم :

االثر على 
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالتغير في المؤشرالمؤشـــــــــــر

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
               ٢٠١٫١٣٩           ٥٤٫٥٠٨٪بورصة عمان

               ٤٥٨٫١٠٨-٥٪بورصة فلسطين

االثر على 
االثر على حقوق الملكيةاالرباح والخسائرالتغير في المؤشرالمؤشـــــــــــر

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار
               ٢٥٣٫٦٢٤           ٥٥٫٠١٩٪بورصة عمان

               ٣٨٤٫٨٩١               -٥٪بورصة فلسطين

-  ١١٢  - 

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١ كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١



 التركز في مخاطر العمالت االجنبية

إجمالـــــــــــيأخـــــــــرىين يابانييوروجنيه استرلينيدوالر أمريكي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبنــــــــــــــــــــــــــــــــد

موجودات :

      ١٨٣٫٧٠٧٫١١٠        ٨٥٫٩٢٨٫٤١٦                    ١١     ١٢٫٩٥٥٫٥٤٢         ٤٦٥٫٩٧٠       ٨٤٫٣٥٧٫١٧١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

        ٩١٫٧٧٦٫٨٤٣        ٢٩٫٩٤٦٫٩٤٥          ٢١٦٫٥١٨       ٨٫٠٩٢٫٣٤٣         ٨٠٨٫٣٩٣       ٥٢٫٧١٢٫٦٤٤أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

          ٤٫٣١٤٫٥٧٧               ٥٠٫١٣٥---         ٤٫٢٦٤٫٤٤٢موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل 

      ٤٦٩٫٨٢٦٫٤٢٤      ١٦١٫٢٧٢٫٨٦٨-       ٣٫٠٦٥٫٣٢٩                   ١     ٣٠٥٫٤٨٨٫٢٢٦تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

      ١٠٧٫٩٥٩٫٤٣٧--       ٣٫٤٦٤٫١٥٣-     ١٠٤٫٤٩٥٫٢٨٤موجودات مالية (بالتكلفة المطفأة )

        ١٥٫٥٥٢٫٨٣٢          ٨٫٣٧٨٫٤٦٨                    ١١          ١٥٠٫٦٢٥               ١١٢         ٧٫٠٢٣٫٦١٦موجودات أخرى
    ٨٧٣٫١٣٧٫٢٢٣    ٢٨٥٫٥٧٦٫٨٣٢         ٢١٦٫٥٤٠   ٢٧٫٧٢٧٫٩٩٢    ١٫٢٧٤٫٤٧٦   ٥٥٨٫٣٤١٫٣٨٣     اجمالي الموجودات

مطلوبات :

        ٤٤٫٧٧٨٫٩٩٧          ٣٫٥٠٥٫٠٠٨-            ٤٣٫٣١٢             ٢٫٨٢٦       ٤١٫٢٢٧٫٨٥١ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

      ٦٨٠٫٥٥٦٫١٢٢      ٢٢٩٫٤٣٨٫٧٩٥          ١٩٨٫٩٧١     ٢٣٫٧٨٣٫٧٠٨      ٨٫٠٤٧٫٩٥٢     ٤١٩٫٠٨٦٫٦٩٦ودائع العمالء

        ٢٩٫٥١٧٫٨٩٣          ٥٫٨٢٣٫٣١٧               ٢٫٧٢٩       ٢٫٠٩٣٫٣٢٣             ٥٫٥٢٣       ٢١٫٥٩٣٫٠٠١تأمينات نقدية

      ١٨٣٫٩٢١٫٦٤٠        ٨٥٫٨٤٣٫٧٩٧-              ٩٫٦٢٤           ٢٩٫٠٢٥       ٩٨٫٠٣٩٫١٩٤مطوبات أخرى
    ٩٣٨٫٧٧٤٫٦٥٢    ٣٢٤٫٦١٠٫٩١٧         ٢٠١٫٧٠٠   ٢٥٫٩٢٩٫٩٦٧    ٨٫٠٨٥٫٣٢٦   ٥٧٩٫٩٤٦٫٧٤٢     اجمالي المطلوبات

     (٦٥٫٦٣٧٫٤٢٩)     (٣٩٫٠٣٤٫٠٨٥)            ١٤٫٨٤٠      ١٫٧٩٨٫٠٢٥   (٦٫٨١٠٫٨٥٠)    (٢١٫٦٠٥٫٣٥٩)صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لسنة ٢٠٢٢

       ٥٧٫٦٥١٫٧٢١         ٤٫٧٩٥٫٢٦٣            ٥٤٫٥٨٠      ٧٫٣٣٨٫٢٠٧-      ٤٥٫٤٦٣٫٦٧١التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي لسنة ٢٠٢٢

إجمالـــــــــــيأخـــــــــرىين يابانييوروجنيه استرلينيدوالر أمريكي

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبنــــــــــــــــــــــــــــــــد
    ٩٠٦٫٣٠٣٫٥١٢    ٢٥٦٫٤٤٣٫٧٣٢            ٢٩٫٩٣٦   ٢٦٫١٧٦٫٧٣٣  ٢٨٫٠٧٢٫٦٢٣   ٥٩٥٫٥٨٠٫٤٨٨اجمالي الموجودات

    ٩٣٣٫٦١٨٫٩١٥    ٢٧٢٫٧٤٨٫٨٤٧            ٢٨٫٦٨٦   ٢٥٫٢٠٨٫٦٨٥  ١١٫٣١٣٫٧٥٩   ٦٢٤٫٣١٨٫٩٣٨اجمالي 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 

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢

 ٣١كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١
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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 ٢٠٢٢

دينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــارالموجــــــــــــــــــودات
        ٦٧٣٫٨٢٤٫٤٦٤       ٢٨٦٫٣٤٦٫٤٦٤        ١٠٫٦٣٥٫٠٠٠                       -                         -                       -                       -    ٣٧٦٫٨٤٣٫٠٠٠نقد وارصدة لدى البنوك المركزية

        ١٥١٫٦٧٨٫٦٨١          ٢٦٫٢٢٣٫٩١٥                          -                       -                         -          ٩٣٩٫٩٤٧                       -    ١٢٤٫٥١٤٫٨١٩أرصدة و إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
        ١٢٩٫٠٩٧٫٩٧١       ١٢٩٫٠٩٧٫٩٧١                          -                       -                         --                       -                         -موجودات مالية بالقيمة العادلة

    ١٫٥١٢٫١٥٩٫٢٠٩                            -     ٥٠٠٫٤٠٧٫٥٧٥   ٣٣٥٫٨٤٩٫٥٣٨    ٢٦٧٫٦١٤٫٩٥٤   ١٤٠٫٤٩٩٫٠٣٣   ٢٢٩٫٢٥٢٫٥٥٧       ٣٨٫٥٣٥٫٥٥٢تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 
        ٢٣٦٫٦٦٠٫٤٣٠                            -     ١٠٩٫٨٩٥٫٨١٧     ٤٨٫٣٥١٫٥٦٨       ٣٤٫٩٣٧٫٨٠٧     ١٣٫٣٣٤٫٤٦٣     ٣٠٫١٤٠٫٧٧٥                         -موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

          ٥٧٫٥٥٩٫٣٨٤          ٥٧٫٥٥٩٫٣٨٤                          -                       -                         -                       -                       -                         -ممتلكات ومعدات - بالصافي 
            ٧٫٤٨٢٫١٢٦            ٧٫٤٨٢٫١٢٦                          -                       -                         -                       -                       -                         -موجودات غير ملموسة

          ٢٥٫١٦٢٫١٣٥          ٢٥٫١٦٢٫١٣٥                          -                       -                         -                       -                       -                         -موجودات ضريبية مؤجلة
          ٩١٫١٠٦٫٠١٦          ٩١٫١٠٦٫٠١٦                          -                       -                         -                       -                       -                         -موجودات اخرى

   ٢٫٨٨٤٫٧٣٠٫٤١٦      ٦٢٢٫٩٧٨٫٠١١    ٦٢٠٫٩٣٨٫٣٩٢  ٣٨٤٫٢٠١٫١٠٦   ٣٠٢٫٥٥٢٫٧٦١ ١٥٤٫٧٧٣٫٤٤٣  ٢٥٩٫٣٩٣٫٣٣٢   ٥٣٩٫٨٩٣٫٣٧١     مجموع الموجودات

المطلوبــــــــــــــــات 
          ٨٦٫٣١٣٫٨٣٩            ٩٫٦٥٨٫٨٣٩                          -     ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠                         -          ٢٣٥٫٠٠٠       ٥٫٠٠٠٫٠٠٠       ٤٦٫٤٢٠٫٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    ٢٫٠١٦٫٢٩٥٫٧٩١       ٧١٣٫٨٦١٫٢٤٠                          -   ١٥٣٫١٩٦٫٤٣٨    ١٦٥٫٧٦٢٫١٩١   ١٩٨٫٥٢٧٫٦٩١   ٢١٣٫٣٥١٫٢٦٤    ٥٧١٫٥٩٦٫٩٦٧ودائع عمالء
        ١٠٩٫٦٢٣٫٠٨٦          ٤٤٫٩٧١٫٤١٥          ١٫١٤٣٫٣٤٩     ٢٩٫٠٣٠٫٩٦١       ١٧٫٩١٥٫٥٩٢       ٤٫٧٤٤٫٦٦٦       ١٫٨٨٥٫٦٩١         ٩٫٩٣١٫٤١٢تأمينات نقدية

            ٤٫٢٣٥٫٣٤٠            ٤٫٢٣٥٫٣٤٠                          -                       -                         -                       -                       -                         -مخصصات متنوعة
          ٢١٫٤٩٧٫٧٨٥          ٢١٫٤٩٧٫٧٨٥                          -                       -                         -                       -                       -                         -مخصص ضريبة الدخل

          ٥٧٫٦٧٤٫٧٦٣          ١٦٫٥٠٦٫١١٦          ٩٫٥٣١٫٧٢٦     ١٠٫٣٣١٫٢٢٠       ١٧٫٦٣٦٫١٧٩       ١٫٥٣٩٫٤٣٤       ١٫٠١٧٫٢٠٧         ١٫١١٢٫٨٨١أموال مقترضة
               ١٠٧٫٣٦٧               ١٠٧٫٣٦٧                          -                       -                         -                       -                       -                         -مطلوبات ضريبية مؤجلة

          ٤٦٫٦٣٨٫٦٥٩          ٤٦٫٦٣٨٫٦٥٩                          -                       -                         -                       -                       -                         -مطلوبات اخرى
   ٢٫٣٤٢٫٣٨٦٫٦٣٠      ٨٥٧٫٤٧٦٫٧٦١      ١٠٫٦٧٥٫٠٧٥  ٢١٧٫٥٥٨٫٦١٩   ٢٠١٫٣١٣٫٩٦٢ ٢٠٥٫٠٤٦٫٧٩١  ٢٢١٫٢٥٤٫١٦٢   ٦٢٩٫٠٦١٫٢٦٠     مجموع المطلوبات 

      ٥٤٢٫٣٤٣٫٧٨٦     (٢٣٤٫٤٩٨٫٧٥٠)    ٦١٠٫٢٦٣٫٣١٧  ١٦٦٫٦٤٢٫٤٨٧   ١٠١٫٢٣٨٫٧٩٩  (٥٠٫٢٧٣٫٣٤٨)    ٣٨٫١٣٩٫١٧٠    (٨٩٫١٦٧٫٨٨٩)فجوة إعادة تسعير الفائدة

للسنــــــــــــة ٢٠٢١
   ٢٫٧٤٠٫٢٠٤٫٤٤٨      ٦٠٩٫٤٥٣٫٨٤٩    ١٩٤٫٧٦٦٫٥٧٧  ٢٧٩٫٢٧١٫٠٠٥   ٣٦٨٫٠٠٤٫٥٢٢ ١٨٧٫٠٥٤٫٠٢٨  ٦٣٢٫٤٠٨٫٤٢٦   ٤٦٩٫٢٤٦٫٠٤١إجمالي الموجودات

   ٢٫٢٥٤٫١٣٩٫٤٧٢      ٩٢١٫٠٤٣٫٢٩٣      ٥٤٫٥٦٨٫٤٤٢  ١٤٥٫٨٧٩٫١١٩   ١٥١٫٤٣٠٫٧٥٨    ٧٩٫٣٩١٫٦١٦  ١٠١٫٥٠٣٫٢٨٩   ٨٠٠٫٣٢٢٫٩٥٥إجمالي المطلوبات

      ٤٨٦٫٠٦٤٫٩٧٦     (٣١١٫٥٨٩٫٤٤٤)    ١٤٠٫١٩٨٫١٣٥  ١٣٣٫٣٩١٫٨٨٦   ٢١٦٫٥٧٣٫٧٦٤ ١٠٧٫٦٦٢٫٤١٢  ٥٣٠٫٩٠٥٫١٣٧  (٣٣١٫٠٧٦٫٩١٤)فجوة إعادة تسعير الفائدة
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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 ٢٠٢٢

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

المطلوبات 

          ٨٦٫٣١٣٫٨٣٩       ٩٫٦٥٨٫٨٣٩-       ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠-           ٢٣٥٫٠٠٠      ٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٤٦٫٤٢٠٫٠٠٠ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

    ٢٫٠١٦٫٢٩٥٫٧٩١--    ٤٠٣٫٤٩١٫٩٦٢    ٢٦٩٫١٤١٫٨٠٤    ٣٢٥٫٩٧٥٫٤٣٢  ٣٨٣٫٥٠١٫٨١٩    ٦٣٤٫١٨٤٫٧٧٤ودائع عمالء

        ١٠٩٫٦٢٣٫٠٨٦--       ٥٣٫٩٩٣٫٤٧٣       ٢٩٫٧٣٢٫٥٤١        ٨٫٦٢٤٫٥٧٣      ٤٫٨٨٠٫٩٣٤      ١٢٫٣٩١٫٥٦٥تأمينات نقدية

          ٥٧٫٦٧٤٫٧٦٣-         ٩٫٦٢١٫٨١٠       ١٤٫٠٠٠٫٧٧٠       ٢٢٫٢٣٠٫٩١٠        ٤٫٣٩٩٫٨١٣      ٣٫٠٦٦٫٣٨٧        ٤٫٣٥٥٫٠٧٣أموال مقترضة

            ٤٫٢٣٥٫٣٤٠       ٤٫٢٣٥٫٣٤٠------مخصصات متنوعة

          ٢١٫٤٩٧٫٧٨٥       ٢٫٨٤٧٫٦٠٦--         ٢٫٦٧٣٫٥١٣      ١٢٫١٨٧٫٥٦٩-        ٣٫٧٨٩٫٠٩٧مخصص ضريبة الدخل

               ١٠٧٫٣٦٧           ١٠٧٫٣٦٧------مطلوبات ضريبية مؤجلة

          ٤٦٫٦٣٨٫٦٥٩     ٣٠٫٥١٧٫٧١٠              ٢٩٫٤٦٠         ٥٫٨٢٢٫٩٨١         ٢٫٨٥٥٫٧١٩        ٢٫٥٢٣٫٥٤٥      ٢٫٠٧٤٫٥٥٧        ٢٫٨١٤٫٦٨٧مطلوبات أخرى 
   ٢٫٣٤٢٫٣٨٦٫٦٣٠    ٤٧٫٣٦٦٫٨٦٢       ٩٫٦٥١٫٢٧٠   ٥٠٢٫٣٠٩٫١٨٦   ٣٢٦٫٦٣٤٫٤٨٧   ٣٥٣٫٩٤٥٫٩٣٢ ٣٩٨٫٥٢٣٫٦٩٧  ٧٠٣٫٩٥٥٫١٩٦     مجموع المطلوبات 

   ٢٫٨٨٤٫٧٣٠٫٤١٦  ٥٨٨٫٧٦٩٫٢٨٠   ٦٤١٫٧٧٢٫٢٣١   ٤٢٣٫٥٠٨٫٨٤٦   ٣٠٣٫٤٦٥٫٣٠٤   ١٥٥٫٤٣٦٫١٢٦ ٢٦٠٫٦٥٦٫٤٧١  ٥١١٫١٢٢٫١٥٨     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 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)

- ١١٥  - 



  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:

(٤١٫٧٨٨٫٩٩٨)(٤٫٥١٢٫٢٨٦)(٣٧٫٢٧٦٫٧١٢)(٩٫٥٣٥٫٦٠١)-(٩٫٥٣٥٫٦٠١)  تدفق خارج

٩٫٦٥٤٫٠٦٤٣٧٫٢٢٥٫٠١١٤٫٥٥٨٫٥٣٩٤١٫٧٨٣٫٥٥٠-٩٫٦٥٤٫٠٦٤  تدفق داخل

(٥٫٤٤٨)٤٦٫٢٥٣(٥١٫٧٠١)١١٨٫٤٦٣-١١٨٫٤٦٣     المجمـــوع

  ثالثاً :  نسبة تغطية السيولة   

بنــود خارج قائمة المركز المالي الموحدة :

أكثـــر مــــنمـــــن سنـــــــــة

المجمـــــــــــــوع(٥) سنـــواتلغاية (٥) سنواتلغــــــاية سنـــــة

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

       ٣٨٫٠٥٥٫١٢٠-              ٨٨٫٢٥٥      ٣٧٫٩٦٦٫٨٦٥  االعتمادات والقبوالت

     ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨--    ٣٨٠٫٣٧٣٫٠٤٨  السقوف غير المستغلة

       ٧٨٫٨٨٣٫٤٥٢-        ٤٫٨٦٣٫٩٤٠      ٧٤٫٠١٩٫٥١٢  الكفاالت

       ١٧٫٣٧٦٫٦٦٦         ٥٫٦٥٧٫٤٥٦      ١٠٫٠٠٢٫٧٩٠        ١٫٧١٦٫٤٢٠  عقود إيجار تشغيلية

             ٤٤٥٫٨٣٠--            ٤٤٥٫٨٣٠  التزامات رأسمالية

    ٥١٥٫١٣٤٫١١٦        ٥٫٦٥٧٫٤٥٦     ١٤٫٩٥٤٫٩٨٥   ٤٩٤٫٥٢١٫٦٧٥     المجمـــوع

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

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

          بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة ٢١٨% كما في ٣١ كانون االول ٢٠٢٢ ( ١٩٦٫٧% كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١).كما بلغت نسبة تغطية السيولة ٢٢٧٫٣% كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

 - ١١٦ - 

٣١ كانــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٢

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢٢

٣١ كانــــــــــــــــــــــون األول ٢٠٢١

          (١٩٥٫١% كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١)
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 التحليل القطاعـــي  - 24

 معلومات رن أكشنة البنك:   - 1

 
يتم تنظيم البنك رغراض إدارية بحيث يتم قيان القنارات وفقاً للتقارير التي يتم إسـتعمالها من قبل المدير  

 التالية:التنفيذي وصاكع القرار الرئيسي لدى البنك وذلك من خعل القنارات الرئيسية 

 
ــاـبات  - ـــمل مـتابـعة ودائع العمعء ارفراد ومنحهم القروض واـلديون والبـناـقات االئتـماكـية    ارفراد:حســ يشــ

 أخرى.وخدمات 

 

حسـابات المؤسـسـات: يشـمل متابعة الودائع والتسـهيعت اإلئتماكية والخدمات الميـرفية ارخرى الخاصـة  -

 المؤسسات.بالعمعء من 

 

 البنك.الخزينة وادارة أموال يشمل هذا القناع تقديم خدمات التداول و الخزينة: -

 

يشــمل هذا القناع تقديم خدمات شــراء وبيع االســهم لمحفظة العمعء ولحســابها    المالية:خدمات الوســاطة  -

ارولية.وأماكة االستثمار واالستشارات المالية وكذلك خدمة الحفظ ارمين وادارة االصدارات 



-    فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

٢٠٢٢٢٠٢١أخـــرىالوساطة الماليةالخزينــــــــةالمؤسســـــاتاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

        ١٣٩٫٣٤٥٫٩٣٨        ١٤٧٫٨٥٤٫٧١٤         ٤٫٥٨٧٫٠٧٦           ٢٢٨٫٤٢٠          ٢٦٫١٤١٫٦٠٤      ٥٤٫٥٧٥٫٩٠٢        ٦٢٫٣٢١٫٧١٢  إجمالي الدخل
        (١٦٫٠٥٨٫١١٩)          (٦٫٤٢٥٫٢٧٢)-                  ١٧٦                (٨٨٫٩٨٨)      (١٫٥٢٩٫٦٦٢)         (٤٫٨٠٦٫٧٩٨)  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ١٢٣٫٢٨٧٫٨١٩      ١٤١٫٤٢٩٫٤٤٢        ٤٫٥٨٧٫٠٧٦          ٢٢٨٫٥٩٦         ٢٦٫٠٥٢٫٦١٦    ٥٣٫٠٤٦٫٢٤٠       ٥٧٫٥١٤٫٩١٤  نتائج أعمال القطاع

        (٧١٫٣٩٣٫٨٣٠)        (٨٠٫٤٩٧٫٥١٤)       (٩٫٤٦٩٫٧٧٩)         (١٥٦٫٠٧٦)           (٣٫٧٧١٫٢١٨)    (١٨٫٢٤٣٫٦٩٧)       (٤٨٫٨٥٦٫٧٤٤)  المصاريف األخرى

          ٥١٫٨٩٣٫٩٨٩          ٦٠٫٩٣١٫٩٢٨       (٤٫٨٨٢٫٧٠٣)             ٧٢٫٥٢٠          ٢٢٫٢٨١٫٣٩٨      ٣٤٫٨٠٢٫٥٤٣          ٨٫٦٥٨٫١٧٠  الربح قبل الضرائب 
        (١٥٫٥٨٦٫٧٥٦)        (٢٠٫٣٧٢٫٢٥٥)           (٧٠٨٫٦٤٢)           (٥٢٫١٢٦)           (٦٫٩٦٤٫١٢٨)      (٩٫٧٧١٫١١٤)         (٢٫٨٧٦٫٢٤٥)  ضريبة الدخل

        ٣٦٫٣٠٧٫٢٣٣        ٤٠٫٥٥٩٫٦٧٣      (٥٫٥٩١٫٣٤٥)            ٢٠٫٣٩٤         ١٥٫٣١٧٫٢٧٠    ٢٥٫٠٣١٫٤٢٩         ٥٫٧٨١٫٩٢٥     صافي ربح السنة

  معلومات أخرى

            ٤٫٣٥٧٫١٧١            ٢٫٣٦٠٫٦٤٣         ١٫١٠٥٫١٩٦--           ١٥٥٫٢٩٥          ١٫١٠٠٫١٥٢  مصاريف رأسمالية 
          ١٠٫٥٠٠٫٣٨٧          ١٠٫٧٤٢٫٤١٢         ٤٫٤٤٥٫١٥٦             ١٧٫٣٥١                    ٥٫٥١٥             ٤٤٫٥٨١          ٦٫٢٢٩٫٨٠٩  استهالكات وإطفاءات
   ٢٫٧٤٠٫٢٠٤٫٤٤٨   ٢٫٨٨٤٫٧٣٠٫٤١٦   ١٥٠٫٤٣٤٫٠٧٧      ٢٫١٠٢٫٦٢٢   ١٫١٩٦٫٢٨٢٫٨٨٦  ٧٣٤٫٨٠٢٫٠٨٥     ٨٠١٫١٠٨٫٧٤٦     إجمالي الموجودات
   ٢٫٢٥٤٫١٣٩٫٤٧٢   ٢٫٣٤٢٫٣٨٦٫٦٣٠     ٥٥٫٣١٦٫٠١٢          ٣٣٥٫٢٦٢       ١٠٧٫٢٩٩٫٩٧١  ٣٩٦٫٨٨١٫٣٠٩ ١٫٧٨٢٫٥٥٤٫٠٧٦     إجمالي المطلوبات

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار
        ١٦١٫٢١٢٫٠١٨     ٣٢٫٩٦٩٫٣٠٣١٧٧٫٩١٢٫٤٩٣      ٣٧٫٣٤١٫٣٩٨           ١٢٨٫٢٤٢٫٧١٥     ١٤٠٫٥٧١٫٠٩٥        إجمالي اإليرادات

٢٫٨٨٤٫٧٣٠٫٤١٦   ٨٨٥٫٦٥٤٫٨٩٧        ١٫٨٥٤٫٥٤٩٫٥٥١٨١٣٫٨٢٣٫٨٣٨  ٢٫٠٧٠٫٩٠٦٫٥٧٨    مجموع الموجودات  ٢٫٧٤٠٫٢٠٤٫٤٤٨    
            ٤٫٣٥٧٫١٧١         ٢٫٣٦٠٫٦٤٣       ١٫٣٧٨٫٠١٧            ١٫٢٤٨٫١٤٥        ٢٫٩٧٩٫١٥٤          ١٫١١٢٫٤٩٨المصروفات الرأسمالية

 - ١١٨ - 

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



٤٣ ـ  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :

        يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

المجمـــــــــــــوعأكثـــــر من سنــــةلغايــــة سنـــــــة

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

الموجودات :

         ٦٧٣٫٨٢٤٫٤٦٤           ١٢٫٨٦١٫٠٠٣         ٦٦٠٫٩٦٣٫٤٦١نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

         ١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤                         -         ١٥٠٫٧٣٨٫٧٣٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                 ٩٣٩٫٩٤٧                         -                 ٩٣٩٫٩٤٧إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

           ١٥٫٣١٧٫٠٠٠                         -           ١٥٫٣١٧٫٠٠٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة   

         ١١٣٫٧٨٠٫٩٧١         ١١٣٫٧٨٠٫٩٧١                         -موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

      ١٫٥١٢٫١٥٩٫٢٠٩         ٨٣٦٫٠٩٣٫١٩٠         ٦٧٦٫٠٦٦٫٠١٩تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

         ٢٣٦٫٦٦٠٫٤٣٠         ١٥٨٫٢٤٧٫٣٨٦           ٧٨٫٤١٣٫٠٤٤موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

           ٥٧٫٥٥٩٫٣٨٤           ٥٧٫٥٥٩٫٣٨٤                         -ممتلكات ومعدات - بالصافي

             ٧٫٤٨٢٫١٢٦             ٧٫٤٨٢٫١٢٦                         -موجودات غير ملموسة

           ٢٥٫١٦٢٫١٣٥           ٢٥٫١٦٢٫١٣٥                         -موجودات ضريبية مؤجلة

           ٩١٫١٠٦٫٠١٦           ٧٠٫٩٤٠٫٥٠٠           ٢٠٫١٦٥٫٥١٦موجودات أخرى 

    ٢٫٨٨٤٫٧٣٠٫٤١٦    ١٫٢٨٢٫١٢٦٫٦٩٥    ١٫٦٠٢٫٦٠٣٫٧٢١     مجموع الموجودات

المطلوبات :

           ٨٦٫٣١٣٫٨٣٩           ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠           ٦١٫٣١٣٫٨٣٩ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

      ٢٫٠١٦٫٢٩٥٫٧٩١         ٤٠٣٫٤٩١٫٩٦٣      ١٫٦١٢٫٨٠٣٫٨٢٨ودائع عمالء

         ١٠٩٫٦٢٣٫٠٨٦           ٥٣٫٩٩٣٫٤٧٣           ٥٥٫٦٢٩٫٦١٣تأمينات نقدية

             ٤٫٢٣٥٫٣٤٠             ٤٫٢٣٥٫٣٤٠                             -مخصصات متنوعة

           ٢١٫٤٩٧٫٧٨٥             ٢٫٨٤٧٫٦٠٦           ١٨٫٦٥٠٫١٧٩مخصص ضريبة الدخل

           ٥٧٫٦٧٤٫٧٦٣           ٢٣٫٦٢٢٫٥٨٠           ٣٤٫٠٥٢٫١٨٣أموال مقترضة

                 ١٠٧٫٣٦٧                 ١٠٧٫٣٦٧                             -مطلوبات ضريبية مؤجلة

           ٤٦٫٦٣٨٫٦٥٩           ٣٦٫٣٧٠٫١٥١           ١٠٫٢٦٨٫٥٠٨مطلوبات أخرى 

    ٢٫٣٤٢٫٣٨٦٫٦٣٠        ٥٤٩٫٦٦٨٫٤٨٠    ١٫٧٩٢٫٧١٨٫١٥٠     مجموع المطلوبات

        ٥٤٢٫٣٤٣٫٧٨٦        ٧٣٢٫٤٥٨٫٢١٥      (١٩٠٫١١٤٫٤٢٩)     الصافـــــــــي

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢٢
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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

 ٣١ كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول ٢٠٢١
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مستويات القيمة العادلة - 44

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- أ 

 .(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) المالية 

      

 دينــــــــــــار اردني

المطلوبات المالية/ الموجودات المالية 

 كانون األول31

2022

 كانون األول31

2021

مستوى القيمة

العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم

والمدخالت المستخدمة

مدخالت هامة

غير ملموسة

العالقة بين 

المدخالت الهامة

غير الملموسة 

والقيمة العادلة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار:موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

               100.384              90.167اسهم متوفر لها اسعار سوقية
المستوى االول 

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

               134.039            226.833اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

المستوى الثاني
 قوائم مالية صادرة عن 

الشركات

          15.000.000      15.000.000حق استالم بالقيمة العادلة
السعر المحددالمستوى األول

ال ينطبقال ينطبق

         15.234.423     15.317.000المجموع

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

          12.770.304      14.508.170اسهم متوفر لها اسعار سوقية
المستوى االول 

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقينطبقاالسواق المالية

            3.740.266        2.257.097اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

المستوى الثاني

 قوائم مالية صادرة عن 

الشركات او مدخالت 

السوق التي يمكن مالحظتها
ال ينطبقينطبق

          45.652.657      97.015.704اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

المستوى الثالث

 أساليب تقييم باستخدام 

مدخالت ال تعتمد على 

ينطبقينطبقمعلومات السوق المتاحة

         62.163.227   113.780.971المجموع

                        -            118.463عقود آجلة عمالت أجنبية
المستوى االول 

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

         77.397.650   129.216.434إجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة

:مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

                    5.448-عقود آجلة عمالت أجنبية
المستوى االول 

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

                   5.448-المجموع

 .2022     لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام 

     تم أتباع أسلوبي المضاعفات والتدفقات النقدية المخصومة 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

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك

مستوى القيمة 

العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني300.394.025    593.528.472300.376.491    593.267.402أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني136.023.062    150.884.724136.007.374    150.844.506ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني91.248.723      985.22689.282.000            940.000إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1.516.827.9871.525.963.607 1.511.593.525قروض وكمبياالت وأخرى المستوى الثاني1.530.179.712 

المستوى الثاني389.041.218    240.138.994384.307.200    237.032.607موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

قيمة التزامات عقود االيجار المخصومة مقابل هذا البند (22)والتي تمثل القيمة الحالية للدفعات المستقبلية لهذه العقود والتي تعتبر عمليات غير نقدية هامة، هذا ويبين االيضاح رقم  (الفروع المستأجرة)والذي نتج عنه االعتراف بحقوق استخدام أصول  (16)يمثل هذا البند اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (5)كما هو مبين في االيضاح رقم  - 2.493.678.0402.502.365.4032.435.936.6722.446.886.740مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة.

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني86.313.83986.639.35993.795.83893.936.470ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني2.016.295.7912.023.975.3341.908.030.6401.911.068.332ودائع عمالء

المستوى الثاني109.623.086109.637.575112.659.076112.656.644تامينات نقدية

2.212.232.7162.220.252.2682.114.485.5542.117.661.446مجموع 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 الثاني76.212.320120.394.07173.140.691117.944.684موجودات أخرى

76.212.320120.394.07173.140.691117.944.684

.توضح البنود أعاله القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي يتم تحديدها على أساس أسعار أدوات مالية مشابهة في سوق غير نشط
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2021 كانون االول 202231 كانون االول 31

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 

2021 كانون االول 202231 كانون االول 31

:المالية القوائم في العادلة القيمة عنها تكشف والتي العادلة بالقيمة قياسها يتم ال التي المالية غير والمطلوبات الموجودات  - ج 
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 إدارة رأس المـال: -  54

 مكوكات رأن المال : 

 رأن المال المدفوع :  -

( مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد  200ادية تتكون من ) يتكون رأن مال بنك ارردن من أسهم ر 

ز ويحتفظ برأن المال واإلحتياطيات القاكوكية واررباا المدورة لمواجهة النمو في رمليات البنك ز وتلبية  

 متنلبات التفرع المحلي واإلقليمي . 

 

 رأن المال التنظيمي :   -

(  IIIرقابية بموجب متنلبات السلنات الرقابية وكذلك متنلبات بازل )يعتبر رأن المال التنظيمي أداة  

الخنرة  للموجودات  التنظيمي  المال  كسبة رأن  ومدى  المال  كفاية رأن  رلى  الرقابة  تحقيق  رغراض 

 :  (III)حسب متنلبات بازل والمرجحة ومخاطر السوق ز ويتكون رأن المال التنظيمي  

  

ا  - زاررباا  العادية  ارقلية  ارسهم  حقوق  ز  المعلنة  االحتياطيات  ز  المتراكم  الشامل  الدخل  بنود  ز  لمدورة 

 واالرباا المرحلية بعد طرا الضريبة والتوزيعات المتوقعة وتنرا التعديعت الرقابية.

 

 متنلبات ال هات الرقابية : 

( مليون دينار وكذلك كسبة كفاية  100تلز  تعليمات السلنات الرقابية بأن يكون الحد اردكى لرأن المال )

ولغايات تينيف البنك ضمن الفئة حسب تعليمات البنك المركزي ارردكي    ٪12رأن المال أن ال تقل رن  

مينف ضمن بنوك ذات   ز وفي حال كان البنك٪14ارولى في ب ان ال تقل كسبة كفاية رأن المال رن  

ز + رأن المال المنلوب من  ٪14فإن كسبة كفاية رأن المال ي ب ان ال تقل رن )   D-SIBSارهمية  

البنوك المهمة محليا حسب الفئة التي ينتمي لها البنك( ز ويحب أن ال تقل كسبة حقوق حملة ارسهم العادلة 

CET1   4إلى الموجودات داخل وخارج الميزاكية )الرفع المالي( في ب أن ال تقل رن٪ . 

 

 تحقيق أهداف إدارة رأن المال : 

البنك وتحقيق فائض في  تنمية أرمال  البنك إلى تحقيق أهداف إدارة رأن المال من خعل  تهدف إدارة 

ال التشغيلية واإليرادات والتشغيل ارمثل لميادر ارموال  المستهدف في  اررباا  النمو  بما يحقق  متاحة 

المساهمين   النمووذلك  حقوق  خعل  بواقع    من  االجباري  االحتياطي  المتحققة  اررباا  من    ٪10في 

 واررباا المدورة.   ٪20واإلحتياطي االختياري بواقع 
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 إن رأن المال التنظيمي وكسبة كفاية رأن المال وفقاً للمنهج المعياري هي كما يلي:   -

 

  بآالف الدنانيـــر   بآالف الدنانيــــر 

2021  2022  

  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار

    

 :(1CETبنود رأس المال االساسي لحملة األسهم العادية )   

 رأن المال المكتتب بف والمدفوع  200.000  200.000

 اإلحتياطي القاكوكي  110.453  104.363

 اإلحتياطي اإلختياري  86  49

 إحتياطيات أخرى  5.850  5.850

 احتياطي القيمة العادلة   48.496  (3.979)

 اررباا المدورة  136.197  138.779

 حقوق ارقلية في رؤون أموال الشركات التابعة 5.215  4.491

 التعديعت الرقابية رلى رأن المال  ينرا : (45.678)  (45.579)

 ( CET1) مجموع رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية 460.619  403.974

    

 بنود رأس المال اإلضافي    

 

 

2.441 

  

 

8.178 

  رصيد المخييات المنلوبة مقابل أدوات الدين المدرجة في

 من  ٪1.25بما ال يزيد رن  (stage 1)ارولى  المرحلة  

 م موع الموجودات المرجحة بالمخاطر   

 إحتياطي المخاطر الميرفية 4.102  4.102

 مجموع رأس المال اإلضافي   12.280  6.543

    
 مجموع رأس المال التنظيمي 472.900  410.517

    

 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر 2.086.493  2.137.711

 نسبة كفاية رأس المال التنظيمي )%(  ٪22.66  19.20%

 ( )%(CET1) نسبة رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ٪22.08  18.90%

 نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى )%( ٪22.08  18.90%
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 ارتباطات والتزامات محتملة  - 64

 ارتباطات والتزامات ائتمانية :   -أ   

  كانون األول  31كما في 

2021  2022  

  دينـــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار

 مستندية:  ارتمادات  18.452.935  26.587.459

    

 قبوالت  19.602.186  13.942.004

 كفاالت :    

 دفع  - 27.555.710  31.586.467

 حسن تنفيذ   - 30.766.779  39.616.438

 أخرى  - 20.560.963  24.150.826

319.983.498 

 

380.373.048 

 سقوف تسهيعت ائتماكية مباشرة بالتكلفة المنفأة 

 وغير مباشرة غير مستغلة  

 لمجمــــــوعا 497.311.621  455.866.692

 

بلغ مخيـــص الخســـائر االئتماكية المتوقعة المحتســـب وفقا لمتنلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

ـــنةديـنار    8.069.724البنود ـخارج ـقائـمة المركز الـمالي )الغير مموـلة( مبلغ   رلى(  9) المنتهـية في  للســ

  (.2021كاكون ارول  31دينار كما في  7.694.926)مبلغ  2022 كاكون ارول 31

 

 التزامات تعاقدية : -ب  

  كانون األول  31كما في 

2021  2022  

  دينـــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار

 رقود شراء ممتلكات ومعدات* 445.830  440,636

 رقود اي ار تشغيلية ورأسمالية** 17.376.666  15.578.959

 المجمـــوع 17.822.496  16,019,595

 

 تستحق هذ  االلتزامات خعل أقل من سنة . *   

 

 تستحق هذ  اإللتزامات في فترة تتراوا ما بين السنة والعشر سنوات.  **

 

 القضايا المقامة على البنك -ج  

وللمنالبة بالعنل هنالك قضـــايا مقامة رلى البنك البنال منالبات البنك رلى الغير ولفك رهوكات رقارية  

يكات ز ويبلغ م موع كاكون    31دينار كما في     9.531.994  هذ  القضـايا  قيم  والضـرر ولوقف صـرف ـش

دينار كما في كهاية الســنة الســابقة( وفي رأي االدارة ومحامي البنك فإكف لن   8,993,404)  2022االول  

دينار كما  357.275البالغ  المخيـص المرصـود ويترتب رلى البنك أية مبالغ مادية لقاء هذ  القضـايا ردا 

ــابقة( ز رلماً بأن المبالغ   8,993,404 )مقابل  2022كاكون ارول    31 في ــنة السـ دينار كما في كهاية السـ

 الربح أو الخســـارةالتي قد يدفعها البنك لقاء القضـــايا التي فيـــلت أو تم تســـويتها ودياً يتم قيدها في قائمة  

 رلى المخيص المأخوذ رند دفعها .أو يتم قيدها  ةالموحد 

 

 


