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125 القوائم املالية املوحدة للبنك

البنك األهيل األردين
قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف 31 كانون األول 2019

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019ايضاحات

دينــــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــــــار

املوجودات

4212,324,788248,221,805نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

5135,787,335173,568,186أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

68,520,92619,414,579إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

71,369,737,5831,424,510,189تسهيالت ائتمانية مبارشة - بالصايف 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل االخر 

825,014,04227,344,278

9754,893,973654,335,587موجودات مالية بالكلفة املطفأة - بالصايف

103,516,2593,531,147إستثمارات يف رشكات حليفة 

يع قيد االنجاز- بالصايف  1191,633,02181,224,526ممتلكات ومعدات ومشار

1213,502,10416,478,637موجودات غري ملموسة - بالصايف

13138,352,740125,228,773موجودات أخرى 

209,540,7549,630,207موجودات رضيبية مؤجلة

2,762,823,5252,783,487,914مجموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات -

14150,146,29098,159,977ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

151,864,020,3761,911,770,121ودائع عمالء

16211,783,599257,416,155تأمينات نقدية

17145,009,726142,471,809أموال مقرتضة

1825,000,00025,000,000أسناد قرض

193,551,0623,609,508مخصصات متنوعة

2010,097,9217,222,551مخصص رضيبة الدخل

2145,404,68436,525,459مطلوبات أخرى

2,455,013,6582,482,175,580مجموع املطلوبات

حقوق امللكيــة -

حقوق مساهمي البنك

22200,655,000192,937,500رأس املال املكتتب به واملدفوع

2360,964,48557,344,171احتياطي قانوين

2315,761,63715,761,637احتياطي اختياري

ية 233,678,5593,678,559احتياطي التقلبات الدور

)3,225,878()7,388,412(24احتياطي القيمة العادلة - بالصايف

2534,138,59834,816,345أرباح مدورة

307,809,867301,312,334مجموع حقوق امللكية

2,762,823,5252,783,487,914مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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البنك األهيل األردين
قائمة الدخـل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

20192018ايضاحات

دينــــاردينــــار

26164,583,280154,970,443الفوائد الدائنة 

2780,755,72470,773,780يزنل: الفوائد املدينة 

83,827,55684,196,663صايف إيرادات الفوائد

2816,067,22516,694,500صايف ايرادات العموالت 

99,894,781100,891,163صايف إيرادات الفوائد والعموالت

292,511,1922,814,590أرباح عمالت أجنبية 

يعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من  عوائد توز
خالل الدخل الشامل اآلخر

8686,497908,047

3114,999,7875,173,841ايرادات اخرى

18,197,4768,896,478

118,092,257109,787,641إجمايل الدخل 

3240,257,25541,234,749نفقات املوظفني 

1111,774,33110,156,015 و12استهالكات واطفاءات 

306,908,4371,016,077مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - بالصايف

13575,3611,018,074مخصص تدين هبوط عقارات مستملكة

3322,358,84523,154,452مصاريف أخرى 

81,874,22976,579,367إجمايل املرصوفات 

36,218,02833,208,274الربح من التشغيل

حصة البنك من )خسائر( أرباح  االستثمار يف رشكة 
حليفة

10)14,888(2,481

36,203,14033,210,755الربح للسنة قبل الرضائب 

)11,933,475()13,966,755(20رضيبة الدخل 

22,236,38521,277,280صايف ربح السنة

ويعود إىل:

22,236,38521,277,280مساهمي البنك

22,236,38521,277,280صايف ربح السنة

فلس/ دينـــارفلس/ دينـــارحصة السهم من ربح السنة  العائد ملساهمي البنك

340/1110/106احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة 

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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البنك األهيل األردين
قائمة الدخل الشامل املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

20192018

دينــــاردينــــار

22,236,38521,277,280الربح للسنة

البنود غري القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الدخل املوحدة

)3,781,896()4,162,602(التغري يف احتياطي القيمة العادلة، بالصايف

18,073,78317,495,384مجموع الدخل الشامل للسنة

ويعود إىل:

18,073,78317,495,384مساهمي البنك

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

القوائم املالية املوحدة للبنك



البنك األهيل األردين 2019 128

البنك األهيل األردين
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

االحتياطيـــات

مجمـوع 
حقوق امللكية

أرباح مدورة احتياطي 
القيمة 

العادلة - 
بالصايف

مخاطر 
مرصفية 

عامة*

التقلبات 
ية الدور

اختيــــــــاري قانونــــــــــي رأس املال
املكتتــــــب به 
واملدفــــــــــوع

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار

للسنة املنتهية يف
31 كانون االول 2019 

301,312,334 34,816,345 )3,225,878( - 3,678,559 15,761,637 57,344,171 192,937,500 الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2019

22,236,385 22,236,385 - - - - - - الربح للسنة

- )68( 68 - - - - - خسائر بيع موجودات 
مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

)4,162,602( - )4,162,602( - - - - - صايف التغري يف احتياطي 
القيمة العادلة

18,073,783 22,236,317 )4,162,534( - - - - - اجمايل الدخل الشامل 
للسنة 

- )3,620,314( - - - - 3,620,314 - املحول اىل االحتياطيات

)11,576,250( )19,293,750( - - - - - 7,717,500 االرباح املوزعة
)إيضاح رقم 22(

307,809,867 34,138,598 )7,388,412( - 3,678,559 15,761,637 60,964,485 200,655,000 الرصيد كما يف
31 كانون األول 2019

للسنة املنتهية يف
31 كانون االول 2018 

306,186,261 24,584,535 912,985 15,353,859 2,612,649 24,949,137 54,023,096 183,750,000 الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2018

- 15,353,859 - )15,353,859( - - - - املحول من احتياطي 
مخاطر مرصفية 

)13,181,811( )12,851,607( )330,204( - - - - - ير   أثر تطبيق معيار التقار
املالية الدويل رقم )9( 

293,004,450 27,086,787 582,781 - 2,612,649 24,949,137 54,023,096 183,750,000 الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2018 

)معدل(

21,277,280 21,277,280 - - - - - - الربح للسنة

- 26,763 )26,763( - - - - - أرباح بيع موجودات 
مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

)3,781,896( - )3,781,896( - - - - - صايف التغري يف احتياطي 
القيمة العادلة

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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البنك األهيل األردين
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة/ تابع

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

االحتياطيـــات

مجمـوع 
حقوق امللكية

أرباح مدورة احتياطي 
القيمة 

العادلة - 
بالصايف

مخاطر 
مرصفية 

عامة*

التقلبات 
ية الدور

اختيــــــــاري قانونــــــــــي رأس املال
املكتتــــــب به 
واملدفــــــــــوع

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار

17,495,384 21,304,043 )3,808,659( - - - - - اجمايل الدخل الشامل 
للسنة 

- )4,386,985( - - 1,065,910 - 3,321,075 - املحول اىل االحتياطيات

)9,187,500( )9,187,500( - - - )9,187,500( - 9,187,500 االرباح املوزعة
)إيضاح رقم 22(

301,312,334 34,816,345 )3,225,878( - 3,678,559 15,761,637 57,344,171 192,937,500 الرصيد كما ف
31 كانون األول 2018

يــران 2018 والــذي طلــب مــن خاللــه نقــل رصيــد حســاب املخاطــر املرصفيــة  يــخ 6 حز * أصــدر البنــك املركــزي األردين تعميمــا رقــم 10\1\7702 بتار
يــر املاليــة الــدويل رقــم  )9( املســجل عــى الرصيــد اإلفتتــايح  حلســاب األربــاح املــدورة  العامــة حلســاب األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر معيــار التقار
كمــا يف 1 كانــون الثــاين 2018, كمــا ونــص التعميــم عــى اإلبقــاء عــى رصيــد بنــد احتياطــي مخاطــر مرصفيــة عامــة مقيــد التــرصف بــه وال يجــوز 
يعــه كأربــاح عــى املســاهمني وال يجــوز اســتخدامه ألي أغــراض أخــرى اال بموافقــة مســبقة مــن البنــك املركــزي األردين, هــذا وبلــغ الرصيــد  توز

املقيــد التــرصف بــه مبلــغ 3,125,029 دينــار.

- تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ 9,540,754 دينــار والــي تمثــل صــايف املوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة كمــا يف31 كانــون األول 2019 وبنــاء 
عــى تعليمــات البنــك املركــزي يحظــر التــرصف بهــا.

ية اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية. - يحظر الترصف باحتياطي التقلبات الدور

- يحظر الترصف برصيد إحتياطي القيمة العادلة السالب و البالغ 7,388,412 دينار بموجب تعليمات هيئة األوراق املايل.

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

القوائم املالية املوحدة للبنك
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البنك األهيل األردين
قائمة التدفقات النقدية املوحدة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

2018 2019 إيضاحات

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار
التدفق النقدي من عمليات التشغيل:

33,210,755 36,203,140 الربح للسنة قبل الرضائب

تعديالت بنود غري نقدية:

10,156,015 11,774,331 11و12 استهالكات واطفاءات

1,016,077 6,908,437 30 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة - بالصايف

785,302 928,737 19 مخصصات متنوعة

1,018,074 575,361 13 مخصص تدين هبوط عقارات مستملكة 

908,047 686,497 8 عوائد توزيعات

)367,032( )5,489,410( 31 )أرباح( بيع ممتلكات ومعدات 

)2,481( 14,888 10 حصة البنك من خسائر )أرباح( االستثمار يف رشكات 
حليفة 

)4,464,481( )6,537,819( صايف ايرادات الفوائد

)590,460( )406,153( 29 تأثري تغري اسعار الرصف عى النقد وما يف حكمه

41,669,816 44,658,009 الربح قبل التغيريات يف املوجودات واملطلوبات

التغري يف املوجودات واملطلوبات-

)2,410,600( - يادة يف أرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل مدة  الز
تزيد عن ثالثة أشهر

)14,400,840( 10,891,484 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية يزيد 
استحقاقها عن 3 أشهر

270,305 - النقص يف األرصدة مقيدة السحب

44,078,326 49,438,136 تسهيالت ائتمانية مبارشة 

1,533,740 2,672,905 موجودات اخرى

11,498,858 14,012,017 يادة يف ودائع بنوك تستحق خالل مدة تزيد عن  الز
ثالثة اشهر

)6,890,251( )47,749,745( ودائع عمالء

5,456,639 )45,632,556( تأمينات نقدية

)8,521,757( )13,848,976( مطلوبات أخرى

30,614,420 )30,216,735( صايف التغري يف املطلوبات واملوجودات

72,284,236 14,441,274 صايف التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية قبل 
رضيبة الدخل

)7,684,980( )11,001,932( 20 رضيبة الدخل املدفوعة 

)1,060,919( )987,183( 19 تعويض نهاية اخلدمة املدفوع وأخرى

63,538,337 2,452,159 صايف التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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االنشطة االستثمارية

)1,127,198( )1,832,366( يادة يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  الز
الدخل الشامل

)112,106,859( )100,589,550( يادة( النقص يف موجودات مالية بالكلفة املطفأة )الز

)32,200,745( )10,692,125( 11و12 يع قيد االنجاز  رشاء ممتلكات ومعدات ومشار
وموجودات غري ملموسة

)908,047( )686,497( يعات  عوائد توز

859,868 8,328,395 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  

)145,482,981( )105,472,143( صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( االنشطة 
االستثمارية

االنشطة التمويلية

35,695,544 2,537,917 يادة يف أموال مقرتضة الز

)9,187,500( )11,576,250( أرباح موزعة عى املساهمني

26,508,044 )9,038,333( صايف التدفق النقدي )املستخدم يف( من االنشطة 
التمويلية

590,460 406,153 29 تأثري تغري أسعار الرصف عى النقد وما يف حكمه

)54,846,140( )111,652,164( صايف )النقص( يف النقد وما يف حكمه

379,340,012 324,493,872 النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

324,493,872 212,841,708 35 النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

البنك األهيل األردين
قائمة التدفقات النقدية املوحدة/ تابع

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إىل رقم 48 جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

القوائم املالية املوحدة للبنك
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البنك األهيل األردين
اإليضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019 

1 - عــــــام

يــخ األول مــن تمــوز 1955 وفقــاً الحــكام قانــون الــركات لســنة  تأســــس البنـــك األهــيل األردين عــام 1955 تحــت رقــم تســجيل )6( بتار
1927، وهــو مســجل كركــة مســاهمة عامــة محــدودة مركزهــا الرئيــي يف عمــان عنوانهــا  شــارع امللكــة نــور ص.ب 3103، عمــان 11181 
االردن، وقــد تــم دمــج بنــك األعمــال مــع البنــك اعتبــارا مــن األول مــن كانــون األول 1996، كمــا تــم دمــج رشكــة بنــك فيالدلفيــا لإلســتثمار 

يف رشكــة البنــك األهــيل األردين املســاهمة العامــة املحــدودة اعتبــاراً مــن األول مــن تمــوز 2005.

ــادة رأس املــال بنســبة 4 ٪ ليصبــح رأس املــال  ي يــخ 29 نيســان 2019 قــد تمــت املوافقــة عــى ز بموجــب قــرار اهليئــة العامــة املنعقــد بتار
يــع أســهم مجانيــة عــى املســاهمني مــن االربــاح املــدورة للبنــك وقــد تــم  يــق توز يــادة 200,655,000 ســهم/ دينــار وذلــك عــن طر بعــد الز

يــخ 7 تمــوز 2019. يــخ 19 أيــار 2019 ومجلــس مفــويض هيئــة األوراق املاليــة بتار احلصــول عــى موافقــة مراقــب الــركات بتار

يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال املرصفيــة واملاليــة املتعلقــة بنشــاطه مــن خــالل مركــزه وفروعــه داخــل اململكــة وعددهــا ثالثــة 
وخمســون فرعــا وفروعــه اخلارجيــة يف كل مــن فلســطني وقــربص وعددهــا تســعة ورشكاتــه التابعــة يف األردن.

إن أسهم البنك مدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية - األردن.

يــخ 29 كانــون الثــاين 2020 ويه خاضعــة  تــم إقــرار القوائــم املاليــة املوحــدة مـــن قبــل مجلــس إدارة البنــك يف جلســته رقــم )1( املنعقــدة بتار
ملوافقــة اهليئــة العامة للمســاهمني.

سس إعداد القوائم املالية املوحدة
ُ
2 - 1 أ

ــر املاليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معايــري املحاســبة  ي ــه التابعــة وفقــاً ملعايــري التقار تــم اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك ورشكات
يــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة ووفقــاً للقوانــني  الدوليــة والتفســريات الصــادرة عــن جلنــة تفســريات التقار

املحليــة النافــذة وتعليمــات البنــك املركــزي االردين.

يخيــة ، باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل  تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــاً ملبــدأ التكلفــة التار
يــخ القوائــم  ــة بتار واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل واملشــتقات املاليــة الــى تظهــر بالقيمــة العادل

املاليــة املوحــدة ، كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة الــى تــم التحــوط ملخاطــر التغــري يف قيمتهــا العادلــة. 

ان الدينار األردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

سس توحيد القوائم املالية 
ُ
2 - 2 أ

تتضمــن القوائــم املاليــة القوائــم املاليــة للبنــك والــركات التابعــة لــه واخلاضعــة لســيطرته وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للبنــك القــدرة 
عــى التحكــم يف السياســات املاليــة والتشــغيلية للــركات التابعــة وذلــك للحصــول عــى منافــع مــن أنشــطتها، ويتــم اســتبعاد املعامــالت 
يــق فتظهــر ضمــن بنــد موجــودات أخــرى  واألرصــدة وااليــرادات واملرصوفــات فيمــا بــني البنــك والــركات التابعــة امــا املعامــالت يف الطر

او مطلوبــات أخــرى يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة. 
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تتمثل الركات التابعة للبنك كما يف 31 كانون األول 2019 فيما ييل : 

يع الصغرية )سابقاً(( أ- الركة االهلية للتمويل األصغر )الركة االهلية لتنمية وتمويل املشار

ان الركــة األهليــة للتمويــل األصغــر يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنـــك األهــيل األردين، وتقــــوم بمنــح قـــروض لـــذوي الدخـــل املحـــدود 
ويبلــغ رأسماهلـــا 6 مليــون دينــار. ان مجمــوع موجوداتهـــا 20,438,672 دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا 9,689,126 دينــار كـــما يف 31 كانــون 
االول 2019، ويبلــغ مجمــوع ايراداتهــا 7,287,129 دينــار ومجمــوع مرصوفاتهــا 5,918,273 دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 

2019 قبــل اســتبعاد املعامــالت واالرصــدة وااليــرادات واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــني البنــك.

ب- رشكة االهيل للوساطة املالية

رشكــة االهــيل للوســاطة املاليــة يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــيل االردين ويبلــغ رأســماهلا 3 مليــون دينــار. إن مجمــوع موجوداتهــا 
4,314,340 دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا 786,899 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2019، ويبلــغ مجمـــوع ايراداتهـــا 163,179 دينـــــار 
ومجمـــــوع مرصوفاتهــا 302,657 دينــــار للســنة املنتهيــــة فــــي31 كانــون األول 2019 قبــل اســتبعاد املعامــالت واالرصــدة وااليــرادات 

واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــني البنــك.

ج- رشكة االهيل للتأجري التموييل

رشكــة االهــيل للتأجــري التمويــيل يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــيل االردين ويبلــغ رأســماهلا 17.5 مليــون دينــار. إن مجمــوع 
موجوداتهــا 87,589,635 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2019 ومجمــوع مطلوباتهــا 54,721,278 دينــار، ويبلــغ مجمــوع ايراداتــــها 
5,074,446 دينــار ومجمــوع مرصوفاتهــا 2,119,438 دينــــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 قبــل اســتبعاد املعامــالت واالرصــدة 

ــرادات واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــني البنــك. واالي

د- رشكة االهيل للتكنولوجيا املالية

- رشكــة االهــيل للتكنولوجيــا املاليــة يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــيل االردين ويبلــغ رأســماهلا 100 الــف دينــار. إن مجمــوع 
ايراداتــــها 4,448  ويبلــغ مجمــوع  دينــار،  األول 2019 ومجمــوع مطلوباتهــا 701  كانــون   31 كمــا يف  دينــار  موجوداتهــا 121,030 
ــرادات  ــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 قبــل اســتبعاد املعامــالت واالرصــدة واالي ــار ومجمــوع مرصوفاتهــا 3,424 دينــ دين

واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــني البنــك.

يــخ الــذي يجــري فيــه فعليــاً انتقــال ســيطرة  يــخ تملكهــا وهــو التار - يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الــركات التابعــة يف قائمــة الدخــل مــن تار
ــخ  ي ــم التخلــص منهــا يف قائمــة الدخــل حــى تار ــي ت ــات الــركات التابعــة ال ــج عملي ــد نتائ ــم توحي البنــك عــى الــركات التابعــة، ويت

يــخ الــذي يفقــد البنــك فيــه الســيطرة عــى الــركات التابعــة. التخلــص منهــا وهــو التار

- يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك بإســتخدام نفــس السياســات املحاســبية املتبعــة يف البنــك، وإذا 
كانــت الــركات التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك املتبعــة يف البنــك فيتــم إجــراء التعديــالت الالزمــة عــى القوائــم املاليــة 

للــركات التابعــة لتتطابــق مــع السياســات املحاســبية املتبعــة يف البنــك.

- تمثل حقوق غري املسيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف الركات التابعة.

يقــة حقــوق  - يف حــال إعــداد قوائــم ماليــة منفصلــة للبنــك كمنشــأة مســتقلة يتــم إظهــار اإلســتثمارات يف الــركات التابعــة وفقــاً لطر
امللكيــة.
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3 - 1 التغريات يف السياسات املحاسبية

ان السياســات املحاســبية املتبعــة يف اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك الــي اتبعــت يف اعــداد القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة يف 
31 كانــون األول 2018، باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــالت التاليــة ابتــداءاً مــن 1 كانــون الثــاين 2019:

ير املالية الدويل رقم )16( »اإليجارات« معيار التقار

يــر املاليــة الــدويل رقــم )16( »اإليجــارات« بــداًل مــن معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17( »عقــود اإليجــار« وتفســري جلنــة  - يحــل معيــار التقار
يــر املاليــة الدوليــة رقــم )4( »تحديــد مــا إذا كان الرتتيــب يحتــوي عــى عقــد ايجــار« وتفســريات جلنــة تفســري معايــري  تفســري معايــري التقار
املحاســبة الدوليــة رقــم )15( »عقــود اإليجــار التشــغيلية – احلوافــز« ورقــم )27( »تقييــم محتــوى العمليــات الــي تتضمــن الصيغــة 
القانونيــة لعقــود التأجــري«. يحــدد املعيــار املبــادئ املتعلقــة باالعــرتاف والقيــاس والعــرض واالفصــاح لإليجــارات. ويتطلــب املعيــار مــن 

ــر عــى قائمــة املركــز املــايل. ــا لنمــوذج موحــد يؤث املســتأجرين االعــرتاف بمعظــم عقــود اإليجــار وفًق

يــر املاليــة الــدويل رقــم )16( مل يتغــري إىل حــد كبــري باملقارنــة مــع متطلبــات  يــن بموجــب معيــار التقار - إن االعــرتاف بعقــود اإليجــار للمؤجر
معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17(. سيســتمر املؤجــر يف تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود تشــغيلية أو تمويليــة باســتخدام مبــادئ 
يــر املاليــة الــدويل رقــم )16( عــى عقــود  مماثلــة لتلــك املبــادئ يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17(. وبالتــايل، مل يؤثــر تطبيــق معيــار التقار

اإليجــار الــي يكــون فيهــا البنــك هــو املؤجــر.

يــخ  يــر املاليــة الــدويل رقــم )16(، ومل تقــم بتعديــل ارقــام املقارنــة بتار - قــام البنــك بتطبيــق املعيــار بأثــر رجــي وبمــا يتمــاىش مــع معيــار التقار
يقــة االنتقــال العمليــة، وبنــاًء عليــه مل يتــم تعديــل األرصــدة االفتتاحيــة ومل يتــم تعديــل  التطبيــق يف 1 كانــون الثــاين 2019 باســتخدام طر
يــخ تطبيــق  القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الســابقة حيــث تــم احتســاب حــق اســتخدام املوجــودات عــى جميــع عقــود االيجــار مــن تار
يقــة االنتقــال العمليــة والــي تســمح بتطبيــق املعيــار فقــط عــى العقــود الــي تــم تحديدهــا ســابًقا عــى  املعيــار. قــرر البنــك اســتخدام طر

يــخ التطبيــق.  يــر املاليــة الدوليــة رقــم )4( يف تار أنهــا عقــود إيجــار وفقــاً ملعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17( ولتفســري جلنــة تفســري التقار

- لــدى البنــك عقــود إيجــار لفروعــه. قــام البنــك بتصنيــف عقــود اإليجــار الــي تمثــل فيهــا الطــرف املســتأجر عنــد بدايتهــا إمــا كعقــود إيجــار 
يــر املاليــة الــدويل رقــم )16(. تمويليــة أو كعقــود إيجــار تشــغيلية وذلــك قبــل تطبيــق معيــار التقار

• عقود اإليجار واليت تم االعرتاف بها سابقًا كعقود تأجري تشغيلية

- قــام البنــك باالعــرتاف بحــق اســتخدام املوجــودات والزتامــات عقــود اإليجــار لعقــود اإليجــار الــي تــم تصنيفهــا ســابًقا كعقــود إيجــار 
تشــغيلية، باســتثناء عقــود اإليجــار قصــرية األجــل وعقــود إيجــار املوجــودات منخفضــة القيمــة. قــام البنــك باالعــرتاف بحــق اســتخدام 
املوجــودات لبعــض عقــود اإليجــار باســتخدام قيمــة الــزتام اإليجــار بعــد تعديلهــا بقيمــة مدفوعــات اإليجــار املقدمــة وقيمــة اإليجــارات 
املســتحقة ذات الصلــة واملعــرتف بهــا ســابًقا. تــم االعــرتاف بالزتامــات اإليجــار بنــاًء عــى القيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار املتبقيــة، مخصومــة 

يــخ التطبيــق. باســتخدام معــدل االقــرتاض بتار

- قام البنك أيضا باستخدام احللول العملية املتاحة وفقأ للمعيار بحيث:

 استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والي هلا خصائص متشابهة.

يخ التطبيق.  استخدم البنك إعفاءات عقود اإليجار قصرية األجل للعقود قصرية االجل والي تنتهي خالل 12 شهرا من تار

يخ التطبيق.  استبعد البنك التكاليف املبارشة األولية عند قياس حق استخدام املوجودات يف تار

 استخدم البنك معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود الي تحتوي عى خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

بناًء عىل ما سبق، كما يف 31 كانون الثاين 2019:

ــكات ومعــدات  ــايل املوحــدة ضمــن ممتل ــار كحــق اســتخدام املوجــودات واظهارهــا يف قائمــة املركــز امل ــم تســجيل 9,738,850 دين   ت
ــد اإلنجــاز بالصــايف )إيضــاح 11(. يع قي ومشــار

  تــم تســجيل 9,873,697 دينــار الزتامــات مقابــل عقــود إيجــار إضافيــة واظهارهــا يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة ضمــن املطلوبــات 
األخــرى )إيضــاح 21(.

 ال يوجد أثر عى قائمة التغريات يف حقوق امللكية.
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ان التســوية مــا بــني الزتامــات عقــود اإليجــار املعــرتف بهــا عنــد كمــا يف 1 كانــون الثــاين 2019 والزتامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية كمــا يف 
31 كانــون األول 2018 يه كمــا يــيل:

دينــار

9,214,391الزتامات كافة عقود اإليجار التشغيلية كما يف 31 كانون األول 2018

5,45٪املتوسط املرجح ملعدل اإلقراض كما يف 1 كانون الثاين 2019

قيمة الزتامات كافة عقود اإليجار التشغيلية املخصومة كما يف 1 كانون 
الثاين 2019

10,464,789

يزنل: االلزتامات املتعلقة بعقود اإليجار قصرية االجل واملستثناة من 
تطبيق املعيار

)591,092(

9,873,697الزتامات عقود اإليجار كما يف 1 كانون الثاين 2019

ير املالية الدولية – عدم التأكد حول معاجلة رضيبة الدخل تفسري رقم )23( - جلنة تفسريات معايري التقار
يوضــح هــذا التفســري املعاجلــة املحاســبية لرضيبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالرضيبــة والــي تؤثــر عــى تطبيــق 
معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )12(. ال ينطبــق التفســري عــى الرضائــب والرســوم غــري املتضمنــة يف نطــاق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )12( 
وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات املتعلقــة باملعاجلــات الرضيبــة الغــري مؤكــدة. يجــب عــى املنشــأة تحديــد مــا إذا كان يجــب 

اعتبــار كل معاجلــة رضيبيــة غــري مؤكــدة عــى حــدا أو اعتبارهــا مــع معاجلــات رضيبيــة أخــرى. 

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عى القوائم املالية املوحدة للبنك. 

يــر املاليــة الــدويل رقــم )10( ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )28(: بيــع أو تحويــل املوجــودات  تعديــالت عــى معيــار التقار
يعه املشــرتكة بــني املســتثمر ورشكاتــه احلليفــة أو مشــار

ــار املحاســبة الــدويل رقــم )28( فيمــا يتعلــق بفقــدان  ــر املاليــة الــدويل رقــم )10( ومعي ي ــار التقار تركــز التعديــالت عــى التناقــض بــني معي
يع  الســيطرة عــى الركــة التابعــة والناتجــة عــن عمليــة بيــع أو تحويــل االســتثمار يف الركــة التابعــة اىل اســتثمار يف رشكــة حليفــة أو مشــار
يــف  مشــرتكة. توضــح التعديــالت أنــه يتــم االعــرتاف بكامــل األربــاح أو اخلســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول الــي ينطبــق عليهــا تعر
يع املشــرتكة. يف حــني يتــم االعــرتاف باألربــاح  يــر املاليــة الــدويل رقــم )3( - بــني املســتثمر والركــة احلليفــة أو املشــار املنشــأة - وفقــاً ملعيــار التقار
يع املشــرتكة  يــف املنشــأة بــني املســتثمر والركــة احلليفــة أو املشــار أو اخلســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول الــي ال ينطبــق عليهــا تعر

يع مشــرتكة. اىل مــدى حصــة املســتثمر يف الركــة احلليفــة أو املشــار

يــخ تطبيــق هــذه التعديــالت إىل أجــل غــري مســمى، ولكــن يجــب عــى البنــك الــي تطبــق  قــام املجلــس الــدويل للمحاســبة بتأجيــل تار
التعديــالت يف وقــت مبكــر وان يتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبيل.

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عى القوائم املالية املوحدة للبنك.

تعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )19(: تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
توضــح التعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )19( املعاجلــة املحاســبية عندمــا يحــدث تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها خــالل 
الســنة املاليــة. توضــح التعديــالت أيضــاً أن عــى البنــك أواًل تحديــد أي تكلفــة خدمــة ســابقة، أو ربــح أو خســارة مــن التســوية، دون األخــذ 

بعــني االعتبــار تأثــري ســقف األصــل. يتــم إثبــات هــذا املبلــغ يف قائمــة االربــاح أو اخلســائر.

بعــد أن يتــم تحديــد االثــر عــى ســقف األصــل بعــد تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها. يتــم إثبــات أي تغيــري، باســتثناء املبالــغ ضمــن 
صــايف الفائــدة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عى القوائم املالية املوحدة للبنك.
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يع املشرتكة تعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )28(: االستثمارات طويلة األجل يف الركات احلليفة واملشار
يــر املاليــة الــدويل رقــم )9( عــى االســتثمارات طويلــة األجــل يف الــركات  توضــح التعديــالت أن عــى البنــك تطبيــق متطلبــات معيــار التقار
يقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يف جوهرهــا تشــكل جــزءاً مــن صــايف االســتثمار  يع املشــرتكة الــي ال يتــم االعــرتاف بهــا وفقــاً لطر احلليفــة واملشــار
يع املشــرتكة )عــى املــدى الطويــل(. يعتــرب هــذا التعديــل مناســب حيــث ان نمــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع  يف الــركات احلليفــة واملشــار

يــر املاليــة الــدويل رقــم )9( ينطبــق عــى هــذه االســتثمارات طويلــة االجــل. يف معيــار التقار

يع  يــر املاليــة الــدويل رقــم )9(، ال يســجل البنــك أي خســائر للــركات احلليفــة واملشــار توضــح التعديــالت أيضــاً أنــه عنــد تطبيــق معيــار التقار
املشــرتكة، أو أي خســائر انخفــاض يف صــايف قيمــة االســتثمار، كتعديــالت عــى صــايف االســتثمار يف الركــة احلليفــة أو املــروع املشــرتك الــي 

يع املشــرتكة. قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )28( االســتثمارات يف الــركات احلليفــة واملشــار

مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عى القوائم املالية املوحدة للبنك.

3 - 2 أهم السياسات املحاسبية

معلومات القطاعات 
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات الــي تشــرتك معــاً يف تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة ملخاطــر وعوائــد 
يــر الــى يتــم اســتعماهلا مــن قبــل املديــر العــام وصانــع  تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى ، والــى تــم قياســها وفقــاً للتقار

القــرار الرئيــي لــدى البنــك.

ــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة  ــة محــددة خاضعــة ملخاطــر وعوائ القطــاع اجلغــرايف يرتبــط يف تقديــم منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصادي
ــة أخــرى. ــات اقتصادي بقطاعــات تعمــل يف بيئ

تحقق اإليرادات
يقــة معــدل  يــر املاليــة الــدويل رقــم )9( يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طر يقــة معــدل الفائــدة الفعليــة: وفقــاً للمعيــار التقار طر
الفائــدة الفعليــة لكافــة األدوات املاليــة واألدوات املاليــة املحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو اخلســارة الــي تــم تســجيلها بالتكلفــة 
املطفــأة. يتــم اثبــات إيــرادات الفوائــد عــى املوجــودات املاليــة الــي تحمــل فائــدة والــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 
يــر املاليــة الــدويل رقــم )9(. إن معــدل الفائــدة الفعــيل هــو الســعر الــذي يخصــم املتحصــالت النقديــة  الشــامل اآلخروفقــآ ملعيــار التقار

املســتقبلية املقــدرة خــالل العمــر املتوقــع لــألداة املاليــة أو، الفــرتة األقــرص، إىل صــايف القيمــة الدفرتيــة لألصــل املــايل.

يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة )وبالتــايل، التكلفــة املطفــأة لألصــل( مــن خــالل األخــذ بعــني االعتبــار أي خصــم أو عــالوة عنــد 
االقتنــاء، إضافــة اىل الرســوم والتكاليــف الــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــيل. يعــرتف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام 
معــدل العائــد الــذي يمثــل أفضــل تقديــر ملعــدل العائــد الثابــت عــى مــدى العمــر املتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، يتــم االعــرتاف بتأثــري أســعار 
الفائــدة املختلفــة املحتملــة الــي يتــم فرضهــا عــى مراحــل مختلفــة، واخلصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل )بمــا يف ذلــك الدفعــات 

املســبقة، وفــرض الغرامــات والرســوم(.

إذا تــم تعديــل التوقعــات املتعلقــة بالتدفقــات النقديــة عــى املوجــودات املاليــة ألســباب غــري مخاطــر االئتمــان. يتــم إثبــات التعديــالت 
يــادة أو طــرح الفــرق يف إيــرادات الفوائــد. يتــم إطفــاء  كإضافــة أو طــرح للقيمــة الدفرتيــة لألصــل يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة مــع ز

التســوية فيمــا بعــد مــن خــالل الفوائــد واإليــرادات املماثلــة يف قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة.

الفائدة واإليرادات واملرصوفات املماثلة
جلميــع األدوات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل وبالقيمــة العادلــة خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــان 

الفائــدة الدائنــة واملدينــة عــى هــذه االدوات املاليــة تقيــد بســعر الفائــدة الفعــيل. 

ان عمليــة احتســاب الفائــدة تأخــذ بعــني االعتبــار الــروط التعاقديــة لــألدوات املاليــة )عــى ســبيل املثــال، خيــارات الدفــع املســبق( وتتضمــن 
أي رســوم او تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات املاليــة بشــكل مبــارش ويه جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعــيل ولكنهــا ال تمثــل 

خســائر ائتمانيــة مســتقبلية.

عندمــا يتــم تخفيــض قيمــة هــذه املوجــودات املاليــة او مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة املماثلــة مــن خــالل خســائر تــدين القيمــة، فانــه 
يســتمر احتســاب قيمــة ايــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة املعمــول بــه خلصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة 

قيمــة التــدين.
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عموالت ورسوم دائنة
يمكن تقسيم الرسوم الدائنة اىل الفئتني التاليتني:

1. رسوم دائنة تم تحصيلها من خالل خدمات تم تقديمها عى مدة زمنية محددة.

مخصــص اخلدمــات املأخــوذ مقابــل الرســوم املتحققــة خــالل مــدة زمنيــة محــددة يتــم احتســابه للفــرتة ذاتهــا. هــذه الرســوم تشــمل 
ــة واإلدارة األخــرى. ــة، الــروة اخلاصــة، رســوم إدارة املوجــودات ورســوم الوصاي عمــوالت دائن

2. الرسوم الدائنة الي تشكل جزء ال يتجزأ من األدوات املالية.

تشمل الرسوم اليت يعتربها البنك جزء ال يتجزأ من األدوات املالية ما ييل:

رسوم منح القروض، رسوم االلزتام بالقروض الي من املحتمل ان يتم استغالهلا والرسوم االئتمانية ذات الصلة األخرى.

األدوات املالية - االعرتاف األويل
يــخ  يــخ االعــرتاف: يتــم إثبــات املوجــودات واملطلوبــات املاليــة، باســتثناء القــروض والســلف للعمــالء واألرصــدة املســتحقة للعمــالء يف تار تار
يــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرًفــا يف األحــكام التعاقديــة لــألدوات املاليــة. ويشــمل ذلــك الصفقــات االعتياديــة: مشــرتيات  املعاملــة، أي التار
أو مبيعــات املوجــودات املاليــة الــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــالل اإلطــار الزمــي املحــدد عامــة بموجــب قوانــني أو اتفاقيــات يف الســوق. 
يتــم إثبــات القــروض والســلف للعمــالء عنــد تحويــل األمــوال إىل حســابات العمــالء. ويعــرتف البنــك باألرصــدة املســتحقة للعمــالء عنــد 

تحويــل األمــوال إىل البنــك.

القيــاس األويل لــأدوات املاليــة: يعتمــد تصنيــف األدوات املاليــة عنــد االعــرتاف األويل عــى رشوطهــا التعاقديــة ونمــوذج األعمــال اخلــاص 
بــإدارة األدوات. يتــم قيــاس األدوات املاليــة مبدئًيــا بقيمتهــا العادلــة، باســتثناء املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املســجلة بالقيمــة 
يــة بســعر  العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، بحيــث يتــم إضافــة أو خصــم تكاليــف املعامــالت مــن املبلــغ. يتــم قيــاس الذمــم املدينــة التجار
الصفقــة. عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة عــن ســعر املعاملــة عنــد اإلثبــات املبــديئ، يقــوم البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة 

»لليــوم األول« كمــا هــو موضــح أدنــاه.

اليــوم األول للربــح أو اخلســارة: عندمــا يختلــف ســعر املعاملــة لــألداة عــن القيمــة العادلــة عنــد نشــأتها، وتعتمــد القيمــة العادلــة عــى 
أســلوب تقييــم باســتخدام مدخــالت فقــط يمكــن مالحظتهــا يف معامــالت الســوق، يقــوم البنــك بتســجيل الفــرق مــا بــني ســعر املعاملــة 
والقيمــة العادلــة يف صــايف الدخــل للبنــك. يف احلــاالت الــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إىل نمــاذج ال يمكــن مالحظــة بعــض مدخالتهــا، 
يتــم تأجيــل اثبــات الفــرق مــا بــني ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم الحقــا االعــرتاف بهــا يف قائمــة الدخــل فقــط عندمــا تصبــح املدخــالت 

قابلــة للمالحظــة، أو عنــد الغــاء االعــرتاف بــاألداة املاليــة.

فئــات القيــاس للموجــودات واملطلوبــات املاليــة: يقــوم البنــك بتصنيــف املوجــودات املاليــة )أدوات الديــن( عــى أســاس نمــوذج األعمــال 
إلدارة املوجــودات والــروط التعاقديــة، ويتــم قياســها:

 بالتكلفة املطفأة
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يــة ومشــتقاتها املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. ويتــاح للبنــك تصنيــف  يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس محفظتهــا التجار
األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل، إذا أدى ذلــك إىل الغــاء أو التقليــص بشــكل جوهــري مــن حــاالت عــدم الثبــات 

يف القيــاس أو االعــرتاف.

يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة، عــدا عــن الزتامــات القــروض والضمانــات املاليــة، بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
الدخــل عندمــا يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات املتاجــرة واملشــتقات املاليــة.
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املوجودات واملطلوبات املالية
يقــوم البنــك فقــط بقيــاس املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــالء واالســتثمارات املاليــة األخــرى بالتكلفــة املطفــأة يف 

حــال تحقــق الرطــني التاليــني معــا:

 االحتفاظ باملوجودات املالية ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
يــخ التدفقــات النقديــة الــي تعتــرب مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة   الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة تحــدد توار

للفائــدة للمبلــغ القائــم.

تفاصيل هذه الروط مبينة أدناه.

تقييــم نمــوذج األعمــال: يقــوم البنــك بتحديــد نمــوذج األعمــال عــى املســتوى الــذي يعكــس عــى أفضــل وجــه كيفيــة إدارة املوجــودات 
يــة. املاليــة لتحقيــق أهدافهــا التجار

ال يتــم تقييــم نمــوذج العمــل اخلــاص بالبنــك عــى أســاس كل أداة عــى حــدة، ولكــن يتــم تقييمــه عــى مســتوى املحفظــة املجمعــة ويســتند 
إىل عوامــل ملحوظــة مثل:

  كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال وابالغهــا للعاملــني الرئيســني يف إدارة 
املنشــأة

يقــة الــي يتــم بهــا إدارة    املخاطــر الــي تؤثــر عــى أداء نمــوذج األعمــال )واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا يف نمــوذج األعمــال(، والطر
هــذه املخاطــر

يقــة الــي يتــم بهــا تعويــض مديــري االعمــال )عــى ســبيل املثــال، إذا كان التعويــض بنــاء عــى القيمــة العادلــة للموجــودات املــدارة    الطر
أو عــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة املحصلة(

  التكرار املتوقع لتقييم البنك، مع رضورة األخذ بعني االعتبار قيمة وتوقيت البيع.

يوهات »احلالــة األســوأ« أو »احلالــة تحــت  يوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســينار يعتمــد تقييــم نمــوذج االعمــال عــى ســينار
الضغــط« بعــني االعتبــار. 

يقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك، ال يقــوم البنــك بتغيــري  ــة بعــد االعــرتاف املبــديئ بطر يف حــال تــم تحقيــق التدفقــات النقدي
تصنيــف املوجــودات املاليــة املتبقيــة املحتفــظ بهــا يف نمــوذج األعمــال، ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه املعلومــات عنــد تقييــم املوجــودات املاليــة 

ــا للفــرتات الالحقــة. الــي تــم رشائهــا حديًث

اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة فقــط: كخطــوة الحقــة بعــد عمليــة التصنيــف لــألدوات املاليــة، يقــوم البنــك 
بتقييــم الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تجتــاز اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة.

يعــّرف »أصــل الديــن« لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل املــايل عنــد األعــراف األويل وقــد يتغــري عــى مــدى عمــر األصــل املــايل 
)عــى ســبيل املثــال، تســديد دفعــات ألصــل الديــن أو إطفــاء عــالوة / خصــم(.

ــار مدفوعــات  إن أهــم عنــارص الفوائــد يف اتفاقيــات القــروض تتمثــل يف القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان. لغايــات تقييــم اختب
أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتمــاد عوامــل ذات صلــة مثــل العمــالت للموجــودات املاليــة 

املحــددة، والفــرتة الــي يتــم فيهــا تحديــد ســعر الفائــدة.

يــد مــن احلــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات يف التدفقــات النقديــة التعاقديــة غــري  مــن جانــب أخــر، ال تــؤدي الــروط التعاقديــة الــي تز
املرتبطــة باتفاقيــات اإلقــراض األساســية إىل وجــود تدفقــات نقديــة تعاقديــة ضمــن مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة 

عــى املبلــغ املســتحق. يف مثــل هــذه احلــاالت، يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل.

مشــتقات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل: املشــتقات املاليــة يه أدوات ماليــة، أو عقــود اخــرى، يتوفــر فيــه اخلصائــص 
الثــالث التاليــة:

تتغــري قيمتــه نتيجــة التغــري يف ســعر الفائــدة املحــدد، ســعر األداة املاليــة، ســعر الســلعة، ســعر الــرصف األجنــي، مــؤرش األســعار، أو   
التصنيــف االئتمــاين ومــؤرش االئتمــان، أو اي متغــريات اخــرى، رشيطــة أن يكــون ذلــك، يف حالــة وجــود متغــري غــري مــايل غــري محــدد 

لطــرف يف العقــد. 

ال تتطلب استثمار مبديئ، او استثمار مبديئ بمبلغ أقل من املتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون هلا نفس األثر لعنارص السوق.  

يخ مستقبيل الحق. يتم تسويتها يف تار  
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يدخــل البنــك بمعامــالت مشــتقات ماليــة مــع عــدة أطــراف، وتشــمل عقــود مقايضــة ألســعار الفائــدة، وعقــود آجلــة وعقــود مقايضــة 
العمــالت. يتــم تســجيل املشــتقات بالقيمــة العادلــة وتســجل كأصــل عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة وتســجل كالــزتام عندمــا تكــون 

قيمتهــا العادلــة ســالبة. تــدرج التغــريات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات املاليــة يف صــايف الدخــل مــا مل يتــم تطبيــق محاســبة التحــوط.

يــر املاليــة  أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر: يقــوم البنــك بتطبيــق هــذه األدوات بموجــب املعيــار التقار
الــدويل رقــم )9( لــألدوات الديــن الــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر عنــد تحقــق الــروط التاليــة:

إذا كانــت تلــك املوجــودات املاليــة )أدوات الديــن( محتفــظ بهــا وفقــاً لنمــوذج أعمــال يهــدف إىل االحتفــاظ باملوجــودات بغــرض تحصيــل   
التدفقــات النقديــة املتعاقــد عليهــا وبيــع املوجــودات املاليــة.

إذا كان ينشــأ عــن الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة مواعيــد محــددة لتدفقــات نقديــة متمثلــة حرصيــاً بأصــل مبلــغ الديــن غــري   
املســدد والفوائــد املرتتبــة عليــه.

يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل األخــر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل األربــاح واخلســائر مــن التغــري 
يف القيمــة العادلــة الــي تــم االعــرتاف بهــا يف قائمــة الدخــل الشــامل االخــر. يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد والتغــري يف ســعر العمــالت األجنبيــة 

يقــة املتبعــة يف املوجــودات املاليــة الــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة.  يف األربــاح أو اخلســائر بنفــس الطر

عندمــا يحتفــظ البنــك بأكــر مــن اســتثمار يف نفــس الضمــان، يتــم اســتبعادها عــى أســاس الــوارد أوال-صــادر أوال. يف حالــة الغــاء االعــرتاف، 
يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املرتاكمــة املعــرتف بهــا ســابقاً يف الدخــل الشــامل االخــر املوحــدة إىل قائمــة الدخــل املوحــدة.

أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر: بعــد االعــرتاف االويل، يتــاح للبنــك خيــار تصنيــف، يف بعــض 
األحيــان، بعــض اســتثماراتها يف حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر عندمــا تســتويف متطلبــات حقــوق 
امللكيــة بموجــب معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )32( األدوات املاليــة: العــرض والــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض املتاجــرة. يتــم تحديــد هــذا 

التصنيــف عــى أســاس كل أداة عــى حــدة.

يعــات األربــاح يف قائمــة الدخــل  ال يتــم تدويــر األربــاح واخلســائر مــن أدوات حقــوق امللكيــة هــذه إىل قائمــة الدخــل املوحــدة. يتــم إثبــات توز
يعــات الســرتداد جــزء مــن كلفــة األدوات، يف هــذه  املوحــدة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع، مــامل يكــن املتحصــل مــن التوز

احلالــة، يتــم االعــرتاف باالربــاح يف الدخــل الشــامل األخــر، وال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل: يتــم تســجيل املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
قائمــة الدخــل يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة بالقيمــة العادلــة. یتم االعــرتاف بالتغــري بالقيمــة العادلة يف قائمــة الدخــل املوحــدة باستثناء إذا 
كان التغــري بالقيمــة العادلــة للمطلوبــات املاليــة تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل نتيجــة التغــري بمخاطــر االئتمــان 
للبنــك. يتــم تســجيل هــذه التغــريات يف القيمــة العادلــة يف االحتياطــي االئتمــاين اخلــاص مــن خــالل الدخــل الشــامل االخــر وال يتــم إعــادة 
تدويرهــا إىل قائمــة الدخــل املوحــدة. إيــرادات الفوائــد املتحققــة أو املتكبــدة مــن األدوات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
الدخــل يف إيــرادات أو مرصوفــات الفوائــد، باســتخدام ســعر الفائــدة الفعــيل، مــع األخــذ بعــني االعتبــار أي عــالوة/ خصــم وتكاليــف املعاملــة 
والــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن األدوات املاليــة. يجــب قيــاس الفوائــد املتحققــة مــن املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة 
يعــات األربــاح مــن أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  الدخــل باســتخدام أســعار الفائــدة التعاقديــة. يتــم االعــرتاف بإيــراد توز

قائمــة الدخــل كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات احلــق يف الســداد.

الضمانــات املاليــة وخطابــات االعتمــاد وســقوف القــروض غــري املســتغلة: يقــوم البنــك بإصــدار ضمانــات املاليــة وخطابــات ائتمــان 
للقــروض. وســقوف 

يتــم اثبــات الضمانــات املاليــة )ومخصصاتهــا( مبدئًيــا يف البيانــات املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة الحقــا لالعــرتاف املبــديئ بمــا فيهــا 
العــالوات املســتلمة. يقــوم البنــك بأثبــات الزتامــات الضمانــات باملبلــغ األعــى املعــرتف بــه ناقــص اإلطفــاء املرتاكــم املعــرتف بــه يف قائمــة 

الدخــل الشــامل املوحــدة، مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

يتــم إثبــات العــالوات املســتلمة يف قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة بصــايف إيــرادات الرســوم والعمــوالت عــى أســاس القســط الثابــت عــى 
مــدة الضمــان.

يلــزتم البنــك بتحديــد رشوط محــددة للقــروض بســقوف الغــري املســتغلة وخطابــات االعتمــاد عــى مــدار فــرتة االلــزتام للعميــل، وبنفــس 
البنــود املحــددة لعقــود الضمانــات املاليــة. ويتــم ادراج هــذه العقــود ضمــن نطــاق اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة اعتبــارا مــن 1 كانــون الثــاين 
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يقــوم البنــك بإصــدار الزتامــات قــروض بمســحوبات اقــل مــن أســعار الفائــدة للســوق، ويتــم الحقــا قياســها بمعــدل مبلــغ اخلســارة 
االئتمانيــة املتوقعــة مطروحــا منهــا اجمــايل اإليــرادات املرتاكمــة املســجلة.

إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية: الغاء االعرتاف نتيجة للتعديل اجلوهري يف الروط واالحكام.

يقــوم البنــك بإلغــاء االعــرتاف باملوجــودات املاليــة، مثــل قــروض العمــالء يف حــال إعــادة التفــاوض عــى الــروط والبنــود للقــروض بحــد 
كبــري وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة. مــع االعــرتاف بالفــرق كأربــاح وخســائر عــدم تحقــق إىل مــا مل يتــم تســجيل خســائر انخفــاض يف 

القيمــة. ويتــم تصنــف القــروض اجلديــدة يف املرحلــة 1 ألغــراض قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

يف حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري عى التدفقات النقدية، ال ينتج عنه الغاء االعرتاف بالقرض.

يقــوم البنــك بتســجيل أربــاح وخســائر نتيجــة التغــري بالتدفقــات النقديــة املخصومــة بســعر الفائــدة الفعــيل، مــا مل يتــم تســجيل خســائر 
انخفــاض يف القيمــة.

ية. إلغاء االعرتاف ألسباب غري وجود تعديالت جوهر

أ. املوجودات املالية

يتــم الغــاء املوجــودات املاليــة )أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة للبنــك(، عنــد الغــاء حــق البنــك باســتالم 
التدفقــات النقديــة مــن املوجــودات املاليــة. ويقــوم البنــك أيًضــا بإلغــاء االعــرتاف باملوجــودات املاليــة إذا قامــت بتحويــل املوجــودات املاليــة 

ــل هــذا اإللغــاء لعــدم التحقــق. ويتــم تحوي

يقوم البنك بتحويل املوجودات املالية فقط:

إذا قام البنك بتحويل حقوقها التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من املوجودات املالية.  
أو

إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه يف التدفقــات النقديــة، مــع افــرتاض وجــود الزتاًمــا بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامــل دون أي   
ــر املبــارش. ي تغيــري جوهــري إىل طــرف ثالــث بموجــب اتفاقيــة التمر

يــر املبــارش تمثــل املعامــالت الــي يحتفــظ البنــك بموجبهــا باحلقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة مــن املوجــودات  إن اتفاقيــة التمر
املاليــة، ولكنهــا تفــرتض الزتاًمهــا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة إىل طــرف ثالــث، عنــد تحقــق جميــع الــروط الثالثــة التاليــة:

البنــك غــري ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف املســتفيد، مــا مل يكــن قــد حصــل عــى نفــس املبلــغ مــن املوجــودات املاليــة، باســتثناء الســلف   
قصــرية األجــل مــع احلــق يف اســرتداد كامــل للمبلــغ املقــرض باإلضافــة إىل الفائــدة املســتحقة بأســعار الســوق.

ال يمكن للبنك بيع أو رهن األصل بخالف األسهم املمنوحة للطرف املستلم.   
يلــزتم البنــك بتحويــل التدفقــات النقديــة املســتلمة بالنيابــة عــن الطــرف املســتفيد دون اي تأخــري جوهــري، باســتثناء االســتثمارات يف   

يــخ التحويــل للطــرف املســتفيد. يــخ التحصيــل وتار النقــد أو النقــد املعــادل بمــا يف ذلــك إيــرادات الفوائــد املســتلمة للفــرتة بــني تار

يعترب التحويل مؤهال إللغاء االعرتاف إذا:

قام البنك بتحويل جميع املزايا واملخاطر من املوجودات املالية.  
أو

قام البنك بنقل السيطرة عى األصل، دون االحتفاظ أو نقل كافة املزايا واملخاطر من املوجودات املالية.  

يعتــرب البنــك نقــل امللكيــة فقــط إذا كان للطــرف املســتفيد احلــق يف ببيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثالــث مســتقل ويكــون لــه احلــق يف ممارســة 
هــذا االجــراء مــن طرفهــا دون فــرض قيــود إضافيــة عــى النقــل. 

يف حــال اســتمر البنــك باحتفاظــه بالســيطرة عــى األصــل دون االحتفــاظ بكافــة املزايــا واملخاطــر بشــكل جوهــري، يتــم إثبــات األصــل فقــط 
خــالل فــرتة البنــك باالســتثمار، ويف هــذه احلالــة، يعــرتف البنــك أيًضــا بااللزتامــات املرتبطــة بهــا. يتــم قيــاس األصــل املحــول وااللــزتام املتعلــق 
بــه عــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللزتامــات الــي يحتفــظ بهــا البنــك. يقــوم البنــك بقيــاس الضمانــات بالقيمــة الدفرتيــة لألصــل واملبلــغ 

املمكــن دفعــه مــن قبــل البنــك.

إذا اســتمر البنــك باســتثمار األصــل املحــول املشــرتى أو خيــار الــراء )أو كليهمــا(، يقــوم البنــك بقيــاس االســتثمار باملبلــغ املطلــوب دفعــه 
ــة  ــة، يســتمر البنــك باالعــرتاف بالقيمــة العادل ــار الــراء لألصــل يقــاس بالقيمــة العادل ــد إعــادة الــراء. إذا كان خي ــل البنــك عن مــن قب

لألصــل املحــول أو خيــار الــراء )ايهمــا أقــل(.
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ب. املطلوبات املالية

يتــم الغــاء املطلوبــات املاليــة عنــد اعفــاء البنــك مــن االلــزتام. عنــد اســتبدال املطلوبــات املاليــة مــن قبــل نفــس املقــرض بــروط مختلفــة أو 
تعديــل رشوط االلــزتام احلــايل بشــكل جوهــري، يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التعديــل كإلغــاء االلــزتام األصــيل واالعــرتاف بالــزتام جديــد. 

يتــم إثبــات الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة اللــزتام املــايل األصــيل واملبلــغ املدفــوع يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
نظرة عامة حول اخلسائر االئتمانية املتوقعة.

قــام البنــك بتســجيل املخصصــات للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة جلميــع القــروض وموجــودات الديــن املاليــة غــري املحتفــظ بھا بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر، إضافــة اىل الزتامــات القــروض وعقود الضمان املاليــة، واملشــار اليهــا جميعــا »األدوات املاليــة«. 

ير المالیة رقم )9(. أدوات امللكية ال تخضع الختبار التدين بموجب المعیار الدويل للتقار

يســتند مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة عــى اخلســائر االئتمانيــة املتوقــع حدوثهــا عــى مــدى عمــر األصــل، ويف حــال مل يكــن هنــاك 
يــخ اإلنشــاء، ويف هــذه احلالــة، يســتند املخصــص عــى اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة 12  تغــري ملمــوس عــى مخاطــر االئتمــان مــن تار

شــهًرا.

إن اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة املرجحــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــالل 12 شــهر يه جــزء مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة عــى 
يــر. يــخ التقر مــدة حيــاة األصــل الناتجــة عــن احــداث فشــل بــاألدوات املاليــة الــي يمكــن حدوثهــا خــالل 12 شــهر مــن تار

ــة  ــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمــاين واخلســائر االئتماني ــكل مــن اخلســارة االئتماني ــة املتوقعــة ل ــم احتســاب اخلســائر االئتماني يت
املتوقعــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــالل 12 شــهراً إمــا عــى أســاس فــردي أو عــى أســاس تجميــي بنــاء عــى طبيعــة األدوات 

املاليــة للمحفظــة. 

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيمــا إذ كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة املاليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس مــن 
يــخ االعــرتاف األويل، مــن خــالل األخــذ بعــني االعتبــار التغــري يف مخاطــر التعــر عــى مــدى العمــر املتبقــي لــألدوات املاليــة. تار

بناًء عى ما ذكر أعاله، يقوم البنك بتصنيف املوجودات املالية إىل املرحلة )1( واملرحلة )2( واملرحلة )3(، كما هو موضح أدناه:

 املرحلــة األوىل: عنــد االعــرتاف األويل املوجــودات املاليــة للمــرة األوىل، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص بنــاء عــى اخلســائر االئتمانيــة 
املتوقعــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــالل 12 شــهر. تشــمل املرحلــة األوىل أيًضــا املوجــودات املاليــة الــي تــم إعــادة تصنيفهــا 

مــن املرحلــة الثانيــة.

يــخ االعــرتاف االويل، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص اخلســارة  يــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان مــن تار  املرحلــة الثانيــة: عنــد حــدوث ز
االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمــاين. تتضمــن املرحلــة الثانيــة أيضــا املوجــودات املاليــة الــي شــهدت تحســن بمخاطــر 

االئتمــان والــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحلــة الثالثــة.

 املرحلــة الثالثــة: القــروض الــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التــدين )التعــر(، يقــوم البنــك باحتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر 
التعــرض االئتمــاين. بالنســبة للموجــودات املاليــة الــي ال يتوفــر للبنــك توقعــات معقولــة الســرتداد امــا كامــل املبلــغ القائم، أو جــزء منــه، 

یتم تخفيــض القیمة الدفتریة للموجــودات املاليــة. ويعتــرب بمثابــة الغــاء )جــزيئ( للموجــودات املــايل.

ير املالية الدويل رقم )9( موضحة بشكل مفصل باإليضاح رقم )3( إستخدام التقديرات. إن منهجية تطبيق معيار التقار
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عقود االيجار )السياسة املطبقة قبل 1 كانون الثاين 2019(
تصنــف عقــود االيجــار كإيجــارات تمويليــة عندمــا تنــص رشوط االيجــار عــى تحويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة بالتملــك للمســتأجر 

بشــكل جوهــري. أمــا جميــع عقــود االيجــار االخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.

يقــة القســط الثابــت عــى مــدى عمــر االيجــار. كمــا تضــاف التكاليــف  1. البنــك كمؤجــر: يتــم قيــد دخــل االيجــارات التشــغيلية باســتخدام طر
يقــة القســط  املبــارشة االوليــة املتكبــدة يف مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغييل اىل القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املؤجــرة وتقيــد وفقــا لطر

الثابــت عــى مــدى فــرتة االيجــار.

2. البنــك كمســتأجر: تســجل املوجــودات املقتنــاة مــن خــالل عقــود االيجــار التمويليــة بدايــة بقيمتهــا العادلــة عنــد بدايــة عقــد االيجــار أو 
ــوّزع  ــيل بنفــس القيمــة. وت ــات التأجــري التموي ــم تســجيل مطلوب ــة للحــد االدىن مــن دفعــات االيجــار، أيهمــا أقــل. كمــا يت بالقيمــة احلالي
يــف تمويــل وتخفيــض مطلوبــات التأجــري التمويــيل مــن اجــل تحقيــق معــدل فائــدة ثابــت عــى الرصيــد املتبقــي  دفعــات االيجــار بــني مصار

يــف التمويــل مبــارشة يف قائمــة الدخــل املوحــدة. مــن مطلوبــات التأجــري التمويــيل، وتقيــد مصار

تقيد دفعات االيجار التشغييل كمرصوف وفقاً لطريقة القسط الثابت عى مدى عمر اإليجار.

عقود اإليجار )السياسة املطبقة بعد 1 كانون الثاين 2019(
يقــوم البنــك بتقييــم العقــود املربمــة عنــد البــدء بهــا لتحديــد اذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي عــى إيجــار. اي انــه إذا كان العقــد ينقــل 

احلــق يف التحكــم يف اســتخدام األصــل املحــدد لفــرته مــن الزمــن مقابــل املبالــغ املدفوعــة.

ويطبــق البنــك نهجــا موحــداً لالعــرتاف والقيــاس فيمــا يتعلــق بجميــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار القصــرية األجــل وعقــود إيجــار 
األصــول منخفضــة القيمــة. ويعــرتف البنــك بالزتامــات اإليجــار لدفعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام الــي تمثــل احلــق يف اســتخدام 

األصــول املســتأجرة.

موجودات حق االستخدام
يــخ الــذي يكــون األصــل فيــه قابــل لالســتخدام(.  يــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي، التار يقــوم البنــك باالعــرتاف بموجــودات حــق االســتخدام يف تار
يتــم االعــرتاف بأصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة، بعــد تزنيــل االســتهالك املرتاكــم وخســائر التــدين يف القيمــة، ويتــم تعديــل القيمــة عنــد 

إعــادة تقييــم الزتامــات اإليجــار.

تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة الزتامــات اإليجــار املعــرتف بهــا، باإلضافــة اىل التكاليــف املبــارشة األوليــة املتكبــدة، ودفعــات 
يــخ بــدء العقــد، مطروًحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد االيجــار. يف حــال مل يكــن البنــك متيقــن  اإليجــار الــي تمــت يف أو قبــل تار
مــن احلصــول عــى ملكيــة األصــل املؤجــر يف نهايــة مــدة العقــد، يتــم اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام االصــل املعــرتف بــه عى أســاس القســط 
الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج لألصــل او مــدة اإليجــار ايهمــا اقــل. تخضــع موجــودات أصــول حــق االســتخدام إىل اختبــار التــدين يف 

القيمــة.

الزتامات عقود اإليجار 
يــخ بــدء عقــد اإليجــار، باالعــرتاف بالزتامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار الــي يتعــني دفعهــا خــالل مــدة  يقــوم البنــك يف تار
العقــد. تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والــي تتضمــن الدفعــات الــي يف مضمونهــا تعتــرب دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروًحــا منهــا 
حوافــز اإليجــار املســتحقة ودفعــات اإليجــار املتغــرية الــي تعتمــد عــى مــؤرشات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لــروط العقــد، واملبالــغ 
املتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة. تتضمــن دفعــات اإليجــار أيًضــا القيمــة املســتحقة عنــد ممارســة خيــار الــراء والــذي 

مــن املؤكــد أن يمارســه البنــك وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان البنــك ينــوي ان يمــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لــروط العقــد.

يــف يف الفــرتة  يتــم االعــرتاف بدفعــات اإليجــار املتغــرية الــي ال تعتمــد عــى مــؤرشات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لــروط العقــد كمصار
الــي يقــع فيهــا احلــدث أو الــرط الــذي يــؤدي اىل دفــع تلــك املبالــغ.

يــاً. التأثــري اجلوهــري هــو القــدرة عــى املشــاركة يف  إســتثمار يف رشكــة حليفــة: الركــة احلليفــة يه منشــأة يمــارس البنــك فيهــا تأثــرياً جوهر
السياســات املاليــة والتشــغيلية للجهــة املســتثمر بهــا وليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــرتكة عــى تلــك السياســات.

إن االعتبــارات املســتخدمة لتحديــد الســيطرة املشــرتكة مشــابهة إىل حــد مــا لالعتبــارات املســتخدمة لتحديــد الســيطرة عــى الــركات 
التابعــة.

يتم اثبات استثمار البنك يف الركة احلليفة بموجب طريقة حقوق امللكية.
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يقــة حقــوق امللكيــة، تظهــر االســتثمارات يف الــركات احلليفــة بالكلفــة، يتــم تعديــل القيمــة الدفرتيــة لالســتثمارات يف الركــة  بموجــب طر
يــخ التملــك. يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن الركــة  احلليفــة ألثبــات حصــة البنــك يف التغــريات يف صــايف موجــودات الركــة احلليفــة بتار

احلليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار وال يتــم اطفاؤهــا وال يتــم اجــراء اختبــار للتــدين هلــا بشــكل منفــرد.

تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة حصــة البنــك مــن نتائــج أعمــال الركــة احلليفــة أي تغــريات يف قائمــة الدخــل الشــامل هلــذا االســتثمار، 
ــه يتــم إظهــار هــذه  ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل للبنــك. يف حــال وجــود تغــري عــى حقــوق ملكيــة الركــة احلليفــة فإن
ــاح واخلســائر الناتجــة عــن املعامــالت بــني  التغــريات ان وجــدت يف قائمــة التغــريات يف حقــوق امللكيــة املوحــدة للبنــك. يتــم اســتبعاد األرب

البنــك والــركات احلليفــة بمقــدار حصــة البنــك يف الركــة احلليفــة.

يتــم إظهــار حصــة البنــك مــن أربــاح أو خســائر الركــة احلليفــة ضمــن قائمــة الدخــل املوحــدة ضمــن األربــاح التشــغيلية ويمثــل ربــح أو 
خســارة بعــد الرضيبــة وحقــوق غــري املســيطرين يف الركــة التابعــة للركــة احلليفــة.

يتم إعداد القوائم املالية للركة احلليفة بنفس الفرتة املالية للبنك وباستخدام نفس السياسات املحاسبية.
ممتلــكات ومعـــدات: تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تزنيــل اإلســتهالك املرتاكــم ، وأي تــدين يف قيمتهــا ، ويتــم اســتهالك 
يقــة القســط الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج املتوقــع هلــا  املمتلــكات واملعــدات )باســتثناء األرايض( عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطر

ــة التاليــة:  الســتخدام النســب املئوي
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عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســرتداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صــايف قيمتهــا الدفرتيــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إىل القيمــة 
املمكــن اســرتدادها وتســجل قيمــة التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

يتــم مراجعــة العمــر االنتــايج للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل عــام ، فــاذا كانــت توقعــات العمــر االنتــايج تختلــف عــن التقديــرات املعــدة 
ســابقاً يتــم تســجيل التغــري يف التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغــري يف التقديــرات.

يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.

تدين املوجودات غري املالية 
يــر املاليــة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه. إذا وجــد أي دليــل عــى  يــخ إعــداد التقار يقــوم البنــك بتار
ذلــك، أو عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض يف القيمــة، يقــوم البنــك بتقييــم املبلــغ املمكــن تحصيلــه لألصــل. إن مبلــغ األصــل 
املمكــن تحصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــُا تكاليــف البيــع وقيمتــه املســتخدمة أيهمــا أعــى ويتــم تحديــده 
لألصــل الفــردي، إال إذا كان األصــل ال يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إىل حــد كبــري عــن تلــك الناتجــة مــن املوجــودات األخــرى 
أو موجــودات الركــة. عندمــا يتجــاوز املبلــغ املــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد املبلــغ املمكــن تحصيلــه، يعتــرب األصــل منخفضــاً ويتــم 
تخفيضــه إىل املبلــغ املمكــن تحصيلــه. أثنــاء تقييــم القيمــة العادلــة املســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية للقيمــة العادلــة 
احلاليــة هلــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الرضيبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املحــددة 
لألصــل. أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــاً تكاليــف البيــع، تؤخــذ املعامــالت احلديثــة يف الســوق يف االعتبــار إذا كانــت متوفــرة. وإذا مل يكــن 

ممكنــاً تحديــد مثــل تلــك املعامــالت، يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم املناســب.

يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الركات التابعة املتداولة أو مؤرشات القيمة العادلة املتوفرة األخرى.
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املوجودات غري امللموسة

يــادة يف تكلفــة امتــالك او رشاء االســتثمار يف الركــة التابعــة عــن حصــة البنــك  أ -  الشهـــرة: يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة الــي تمثــل الز
يــخ االمتــالك . يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن االستثـــمار يف رشكات تابعــة  يف القيمــة العادلــة لصــايف موجــودات تلــك الركــة بتار

يف بنــد منفصــل كموجــودات غــري ملموســة ، ويتــم الحقــاً تخفيــض تكلفــة الشــهرة بــأي تــدين يف قيمــة االســتثمار .

يع الشهرة عى وحدة / وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدين يف القيمة . يتم توز

يــخ القوائــم املاليـــة املوحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك داللــة عــى أن قيمــة  يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة يف تار
الشــهرة قــد تدنــت وذلــك يف حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســرتداد املقــدرة لوحدة/لوحــدات توليــد النقــد الــي تعــود هلــا الشــهرة أقــل 

مــن القيمــة املســجلة يف الدفاتــر لوحدة/وحــدات توليــد النقــد ويتــم تســجيل قيمــة التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

ب- املوجــودات غــري امللموســة األخــرى: املوجــودات غــري امللموســة الــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــالل االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة يف 
يقــة أخــرى غــري االندمــاج فيتــم تســجيلها  يــخ احلصــول عليهــا أمــا املوجــودات غــري امللموســة الــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــالل طر تار

بالتكلفــة.

يتــم تصنيــف املوجــودات غــري امللموســة عــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمــي لفــرتة محــددة أو لفــرتة غــري محــــددة .  ويتــم اطفــاء 
املوجــودات غــري امللموســة الــي هلــا عمــر زمــي محــدد  خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد االطفــاء يف قائمــة الدخــل املوحــدة.  أمــا املوجــودات 
يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تســجيل أي  غــري امللموســة الــي عمرهــا الزمــي غــري محــدد فيتــم مراجعــة التــدين يف قيمتهــا يف تار

تــدين يف قيمتهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس السنة .

يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.  كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر  يتــم مراجعــة أيــة مــؤرشات عــى تــدين قيمــة املوجــودات غــري امللموســة  يف تار
الزمــي لتلــك املوجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــالت عــى الفــرتات الالحقة .

يقـــة  تظهــر املوجــودات غــري امللموســة ذات العمــر املحــدد بالتكلفــة بعــد تزنيــل اإلطفــاءات الســنوية، وتــم إطفــاء هــذه املوجــودات بطر
القســط الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج باســتخدام نســب تــرتاوح مــا بــني ٪14 - ٪30 ســنويا. 

يــخ القوائــم املاليــه املوحــده  ناشــئة عــن احــداث ســابقة  املخصصــات: يتــم االعــرتاف باملخصصــات عندمــا يكــون عــى البنــك الزتامــات يف تار
وان تســديد االلزتامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصــص تعويــض نهايــة اخلدمــة للموظفــن: يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة االلزتامــات القانونيــة والتعاقديــة اخلاصــة بنهايــة اخلدمــة 
يــخ قائمــة املركــز املــايل املوحــدة بموجــب اللوائــح الداخليــة للبنــك. للموظفــني عــن مــدة اخلدمــة لــكل موظــف بتار

رضيبة الدخل: تمثل مصاريف الرضائب مبالغ الرضائب املستحقة والرضائب املؤجلة.

يــف الرضائــب املســتحقة عــى أســاس االربــاح اخلاضعــة للرضيبــة، وتختلــف االربــاح اخلاضعــة للرضيبــة عــن االربــاح املعلنــة يف  تحســب مصار
يــف غــري قابلــة للتزنيــل يف الســنة املاليــة وانمــا  القوائــم املاليــة املوحــدة الن االربــاح املعلنــة تشــمل ايــرادات غــري خاضعــة للرضيبــة او مصار

يف ســنوات الحقــة او اخلســائر املرتاكمــة املقبولــة رضيبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او مقبولــة التزنيــل الغــراض رضيبيــة .

تحسب الرضائب بموجب النسب الرضائبية املقررة بموجــب القـوانـيـن واالنـظـمـة والتعليـمـات يف البلدان الي يعمل فيها البنك .

ــة املـوجــــودات او املطلوبــات  إن الرضائــب املؤجلــة يه الرضائــب املتوقــع دفعهــا او اســرتدادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــني قيمـ
يقــة  يف القوائــم املاليــة املوحــدة والقيمــة الــي يتــم احتســاب الربــح الرضيــي عــى اساســها. يتــم احتســاب الرضائــب املؤجلــة باســتخدام طر
ــة االلــزتام الرضيــي او تحقيــق  االلــزتام باملزيانيــة  وتحتســب الرضائــب املؤجلــة وفقــاً للنســب الرضيبيــة الــي يتوقــــع تطـبـيـــقها عـنـــد تسـويـ

املوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة .

تكاليــف اصــدار أو رشاء أســهم البنــك: يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن اصــدار أو رشاء أســهم البنــك عــى األربــاح املــدورة )بالصــايف بعــد 
يــف عــى قائمــة  ــة اإلصــدار أو الــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصار ــر الرضيــي هلــذه التكاليــف إن وجــد(. اذا مل تســتكمل عملي األث

الدخــل املوحــدة.

حســابات مــداره لصــاحل العمــالء: تمثــل احلســابات الــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــالء وال تعتــرب مــن موجــودات البنــك. يتــم إظهــار 
رســوم وعمــوالت إدارة تلــك احلســابات يف قائمــة الدخــل املوحــد . يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة املحافــظ مضمونــة رأس 

املــال املــدارة لصــاحل العمــالء عــن رأس ماهلــا.
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التقــاص: يتــم اجــراء تقــاص بــني املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــار املبلــغ الصــايف يف القوائــم املاليــه املوحـــدة فقــط عندمــا تتوفــر 
احلقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها عــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف نفــس 

الوقــت. 

املوجــودات الــيت آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون مســتحقة: تظهــر املوجــودات الــي آلــت ملكيتهــا للبنــك  يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة 
يــخ القوائــم  ضمــن بنــد »موجــودات أخــرى« وذلــك بالقيمــة الــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ، ويعــاد تقييمهــا  يف تار
يــادة  املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي ، ويتــم قيــد أي تــدين يف قيمتهــا كخســارة يف قائمــة الدخــل املوحــد وال يتــم تســجيل الز

يــادة الالحقــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة إىل احلــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التــدين الــذي تــم تســجيله ســابقاً. كإيــراد . يتــم أخــذ الز

عقــود إعــادة الــراء أو البيــع: يســتمر االعــرتاف يف القوائــم املاليــة املوحــده  باملوجــودات املباعــة والــي تــم التعهــد املزتامــن بإعــادة رشائهــا 
يــخ مســتقبيل، وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك عــى تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا، ويســتمر  يف تار
تقييمهــا وفقــاً للسياســات املحاســبية املتبعــة. تــدرج املبالــغ املقابلــة للمبالــغ املســتلمة هلــذه العقــود ضمــن املطلوبــات يف بنــد األمــوال 
املقرتضــة، ويتــم االعــرتاف بالفــرق بــني ســعر البيــع وســعر إعــادة الــراء كمــرصوف فوائــد يســتحق عــى مــدى فــرتة العقــد باســتخدام 

يقــة الفائــدة الفعليــة. طر

يــخ مســتقبيل محــدد فــال يتــم االعــرتاف بهــا يف القوائــم املاليــة املوحــده،  أمــا املوجــودات املشــرتاه مــع التعهــد املزتامــن بإعــادة بيعهــا يف تار
ــغ املدفوعــة  ــدرج املبال ــؤول للبنــك حــال حدوثهــا. وت ــة مخاطــر أو منافــع ال ت وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة عــى تلــك املوجــودات وألن أي
املتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة األخــرى أو ضمــن التســهيالت اإلئتمانيــة حســب احلــال، ويتــم 
يقــة الفائــدة الفعليــة. معاجلــة الفــرق بــني ســعر الــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق عــى مــدى فــرتة العقــد باســتخدام طر

يــخ إجــراء املعامـــــالت.  العمــالت االجنبيــة: يتــم إثبــات املعامــالت الــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة خــالل الســنة بأســعار الــرصف الســائدة يف تار
يــخ القوائــم املاليــه املوحــده   يتــم تحويــل أرصــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة باســعار العمــالت االجنبيــة الوســطية الســائدة يف تار

واملعلنــة مــن البنــك املركــزي األردين .  

يخ تحديد قيمتها العادلة.  يتم تحويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تار

يتم إثبات االرباح واخلسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود املوجــودات واملطلوبــات بالعمــالت األجنبيــة غــري النقديــة )مثــل األســهم( كجــزء مــن التغــري يف القيمــة 
العادلــة 

عنــد توحيــد القوائــم املاليــة املوحــده يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات الفــروع والــركات التابعــة يف اخلــارج مــن العملــة الرئيســــية 
يـــخ القوائم املاليه املوحدة واملـعـلـنـــة مـــن الـبـنـــك الـمـركــــزي األردين.  ير وفقاً لالسعار الوسطية للعمالت يف تـار )االساسية( اىل عملة التقر
أمــا بنــود االيــرادات واملرصوفــات فيتــم ترجمتهــا عــى اســاس معــدل الســعر خــالل الســنة وتظهــر فروقــات العملــة الناجمــة يف بنــد 
مســتقل  يف قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة وفـــي حـالـــة بـيـــع احـــدى هـــذه الــركات او الفــروع فيتــم قيــد مبلــغ فروقــات تـرجـمـــة 

يــف يف قائمــة الدخــل املوحــدة.   العمـــالت االجنـبـيـــة املـتـعـلـــق بهـــا ضـمـــن االيـــرادات/ املصار

ــد( ضمــن املوجــودات  ــن )الــي تحمــل فوائ ــة الدوات الدي ــة االجنبي ــل العمل ــاح واخلســائر الناجمــة عــن فروقــات تحوي يتــم تســجيل االرب
املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل يف قائمــة الدخــل.  يف حــني يتــم تســجيل فروقــات تحويــل العملــة االجنبيــة 

الدوات امللكيــة يف بنــد إحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة ضمــن حقــوق املســاهمني يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة .

يخ القوائم املالية. القيمة العادلة: يقوم البنك بقياس األدوات املالية بتار

تمثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم احلصــول عليــه عنــد بيــع املوجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلــزتام يف معاملــة منظمــة 
يــخ القيــاس. بــني املشــاركني يف الســوق بتار

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاءاً عــى فرضيــة أن عمليــة بيــع املوجــودات أو تســوية اإللــزتام تتــم مــن خالل األســواق الرئيســية للموجودات 
واملطلوبــات. يف حــال غيــاب الســوق الرئيــي، يتــم اســتخدام الســوق األكــر مالئمــة للموجــودات أو املطلوبات.يحتــاج البنــك المتــالك 

فــرص الوصــول للســوق الرئيــي أو الســوق األكــر مالئمــة.

يقــوم البنــك بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات باســتخدام اإلفرتاضــات املســتخدمة مــن املشــاركني يف الســوق عنــد تســعري 
املوجــودات أو املطلوبــات عــى افــرتاض أن املشــاركني يف الســوق يترصفــون وفقــاً ملصلحتهــم اإلقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غــري املاليــة يأخــذ بعــني االعتبــار قــدرة املشــاركني يف الســوق عــى توليــد املنافــع اإلقتصاديــة مــن 
يقــة. يقــة أو بيعــه ملشــارك آخــر سيســتخدم املوجــودات بأفضــل طر خــالل اســتخدام املوجــودات بأفضــل طر
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يقــوم البنــك باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتوضيــح 
اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل مبــارش وتقليــل اســتخدام املدخــالت املمكــن مالحظتهــا بشــكل غــري مبــارش.

جميــع املوجــودات واملطلوبــات الــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو تــم اإلفصــاح عنهــا يف القوائــم املاليــة أو تــم شــطبها 
باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة، وبنــاءاً عــى أدىن مســتوى للمدخــالت الــي لديهــا تأثــري مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

 املستـــــــوى األول: األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.

 املســــــتوى الثــاين: تقنيــات تقييــم تأخــذ يف االعتبــار املدخــالت ذات التأثــري املهــم عــى القيمــة العادلــة ويمكــن مالحظتهــا بشــكل مبــارش 
أو غــري مبــارش.

  املســتوى الثالــث: تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــالت هلــا تأثــري مهــم عــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة عــى معلومــات 
يف الســوق يمكــن مالحظتهــا.

يقــوم البنــك بتحديــد إذا مــا تــم تحويــل أي مــن املوجــودات واملطلوبــات مــا بــني مســتويات القيمــة العادلــة مــن خــالل إعــادة تقييــم 
التصنيفــات )بنــاءاً عــى أدىن مســتوى للمدخــالت ذات األثــر اجلوهــري عــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل( يف نهايــة كل فــرتة ماليــة.

لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة، يقــوم البنــك بتحديــد تصنيفــات املوجــودات واملطلوبــات حســب طبيعتهــا ومخاطــر املوجــودات أو املطلوبات 
ومســتوى القيمــة العادلة.

تحتســب قيمــة التــدين عــى الفــرق بــني القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة 
املســتقبلية املتوقعــة مخصومــة باســتخدام نســبة الفائــدة الفَعالــة األصليــة.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة بمقــدار خســارة التــدين مــن خــالل حســاب مخصــص التــدين يف 
القيمــة. هــذا ويتــم االعــرتاف بالتغــري بالقيمــة الدفرتيــة حلســاب املخصــص يف قائمــة الدخــل املوحــد. 

النقــد ومــا يف حكمــه: هــو النقــد واألرصــدة النقديــة الــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى البنــك املركــزي 
األردين  واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة ، وتــزنل ودائــع البنــوك واملؤسســات املرصفيــة الــي تســتحق خــالل مــدة  ثالثــة أشــهر 

واألرصــدة املقيــدة الســحب .

3 - 3 استخدام التقديرات

مخصص التدين/ مخصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املبارشة:
يتطلــب تحديــد مخصــص تــدين التســهيالت اإلئتمانيــة املبــارشة مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات 
يــة يف املخاطــر اإلئتمانيــة لألصــول املاليــة بعــد اإلعــرتاف املبــديئ بهــا،  يــادة جوهر النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا، باإلضافــة اىل تقديــر أي ز

باإلضافــة اىل األخــذ بعــني اإلعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية خلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة.

يــر املاليــة الدوليــة واملتوافقــة مــع تعليمــات البنــك املركــزي  قــام البنــك بحســاب قيمــة مخصــص تــدين املوجــودات املاليــة وفقــا ملعايــري التقار
األردين.

يــر املاليــة الــدويل رقــم )9( )االدوات املاليــة(: املدخــالت، اآلليــات واإلفرتاضــات املســتخدمة  منهجيــة تطبيــق املعيــار التقار
يف حســاب اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة

منظومــة إدارة املخاطــر  : تتبــع إدارة املخاطــر بالبنــك اىل مجلــس اإلدارة وذلــك اســتنادا اىل تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن 
البنــك املركــزي األردين، ويقــع عــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية اعتمــاد اســرتاتيجية وسياســات واجــراءات إدارة املخاطــر يف البنــك والــي 
تعــرب عــن االطــار العــام إلدارة املخاطــر ، ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ويقــوم مجلــس اإلدارة بتفويــض صالحيــة الرقابــة عــى كافــة أنشــطة 

إدارة املخاطــر اىل جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

ثقافــة ادارة املخاطــر: ان نهــج ادارة املخاطــر يف البنــك ينبثــق مــن خــالل اخلــربة واملعرفــة وثقافــة املخاطــر الــي يكــون فيهــا كل موظــف 
ــه. ــة ضمــن نطــاق عمل مســؤول عــن املخاطــر املحتمل

يــة  توفــر ادارة املخاطــر الرقابــة املســتقلة والدعــم الــذي يهــدف اىل انشــاء ونــر مفهــوم ادارة املخاطــر ككل وعــى جميــع املســتويات االدار
وتســاعد بشــكل اســتبايق يف ادراك اخلســائر املحتملــة وتضــع خطــة لــردود االفعــال املناســبة واالجــراءات الــالزم اتخاذهــا ملواجهــة هــذه 

املخاطــر يف حــال حدوثهــا ممــا يســاهم يف تقليــل التكاليــف واخلســائر املحتملــة.
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وتنــدرج اعمــال ادارة املخاطــر ضمــن سياســة عامــة إلدارة املخاطــر يمكــن البنــك مــن تحديــد املخاطــر ووضــع حــدود مالئمــة هلــا ، ولتكــون 
االطــار العــام  إلدارة املخاطــر الرئيســية الــي يتعــرض هلــا البنــك باإلضافــة إىل عــدد مــن السياســات املنفصلــة لــكل نــوع مــن أنــواع املخاطــر 

والــي تشــمل : 

  سياسات إدارة مخاطر االئتمان ، إدارة مخاطر السوق و  إدارة مخاطر التشغيل.

 سياسة مخاطر السيولة  وسياسة مخاطر أسعار الفائدة للمحفظة البنكية.

  سياسة التقييم الداخيل لكفاية راس املال. 

  سياسة اختبارات  األوضاع الضاغطة.

ية جــزء مكمــل لسياســة ادارة املخاطــر لغايــات ادارة وضبــط املخاطــر    هــذا وتعتــرب كل مــن السياســات االئتمانيــة والسياســة االســتثمار
األخرى. 

ــز  ي ــازل وافضــل املمارســات الدوليــة إلدارة املخاطــر وذلــك باعتبارهــا اطــار لرتســيخ وتعز كمــا تــويل إدارة البنــك أهميــة خاصــة ملتطلبــات ب
قــدرة البنــك عــى االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة مختلــف أنــواع املخاطــر )التشــغيلية ،الســوق .االئتمــان( وقــد اتخــذت اخلطــوات 
العمليــة لتطبيــق مــا جــاء فيهــا وذلــك بتأســيس وحــدات متخصصــة إلدارة مختلــف املخاطــر تكــون مهامهــا التعــرف ، القيــاس ، االدارة 
والرقابــة والســيطرة عــى أنــواع املخاطــر ومــدى الــزتام البنــك باألنظمــة والقوانــني والتريعــات واملعايــري واملتطلبــات الصــادرة عــن مختلــف 
اجلهــات املحليــة منهــا أو الدوليــة وفقــاً ألفضــل املمارســات املتعــارف عليهــا وبمــا يتناســب مــع حجــم البنــك وعملياتــه وأنــواع املخاطــر الــي 

يتعــرض هلــا. 

هذا وتتوىل مجموعة إدارة املخاطر املهام الرئيسية التالية:

 إعداد اطار إدارة املخاطر)Risk Management Framework( يف البنك.

 إعــداد وتنفيــذ اســرتاتيجية إدارة املخاطــر باإلضافــة إىل تطويــر سياســات وإجــراءات عمــل تحــدد االدوار واملســؤوليات اخلاصــة بــكل طــرف 
يــة. مــن االطــراف وعــى جميــع املســتويات اإلدار

 إعداد سياسات املخاطر ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها وتعديلها بما يستوجب.

 إعــداد منهجيــة التقييــم الداخــيل لكفايــة رأســمال البنــك، وبحيــث تكــون هــذه املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة عــى تحديــد املخاطــر 
الــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك، مــع األخــذ بعــني االعتبــار خطــة البنــك االســرتاتيجية وخطــة رأس املــال.

 إعداد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.

 مراقبة الزتام دوائر البنك التنفيذية باملستويات املحددة للمخاطر املقبولة.

ية العمل و فحصها بشكل دوري.  التأكد من وجود خطة استمرار

ير باملخاطر املرتتبة عى أي توسع يف أنشطة البنك اىل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس االدارة.  رفع تقار

 القيــام بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك عــى تحمــل الصدمــات ومواجهــة املخاطــر املرتفعــة 
واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.

يــة للجنــة إدارة املخاطــر تتضمــن معلومــات عــن منظومــة املخاطــر )Profile Risk( الفعليــة لكافــة أنشــطة البنــك  يــر دور  رفــع تقار
باملقارنــة مــع وثيقــة املخاطــر املقبولــة )Risk Appetite( ومتابعــة معاجلــة االنحرافــات الســلبية.

ية املستخدمة.  التحقق من تكامل آليات قياس املخاطر مع أنظمة املعلومات اإلدار

يــز البيئــة الرقابيــة ونــر ثقافــة الــويع باملخاطــر وتحقيــق فهــم عميــق مــن   نــر الــويع فيمــا يتعلــق بــإدارة املخاطــر لوحــدات البنــك  لتعز
يــة للمخاطــر الــي يواجههــا البنــك.  كافــة املســتويات االدار

 مراجعة القرارات االسرتاتيجية مع امكانية تقديم توصيات لتجنب املخاطر وضمان التوظيف االمثل لراس املال.

 التنســيق مــع مختلــف دوائــر البنــك الرقابيــة للتحقــق مــن وجــود الضوابــط الرقابيــة للســيطرة عــى املخاطــر او نقــل إدارة هــذه املخاطــر 
جلهــات خارجيــة او التامــني عليهــا.

مســتويات املخاطــر املقبولــة: تتــم عمليــة تحديــد مســتويات املخاطــر املقبولــة للبنــك وفــق اســاليب القيــاس الكميــة واســتنادا اىل طبيعــة 
وخصوصيــة املخاطــر املتنوعــة  وبمــا يوضــح طبيعــة املخاطــر الــي يقبلهــا البنــك يف ســبيل تحقيــق اهدافــه االســرتاتيجية وبحيــث يتــم عكــس 
ــة ملعاجلــة االنحرافــات  ــة بشــكل دوري وآلي ــة املعتمــدة لــدى البنــك والــي تخضــع آلليــة مراقب هــذه احلــدود ضمــن وثيقــة املخاطــر املقبول

والتجــاوزات ان وجــدت.  
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يتــم تحديــد االطــار العــام ملســتويات املخاطــر املقبولــة بمــا ينســجم مــع خطــة البنــك االســرتاتيجية ، تعليمــات اجلهــات الرقابيــة  االدارة 
الســليمة ملخاطــر االئتمــان والســيولة وادارة رأس املــال بمــا يدعــم النمــو والتطــور يف اعمــال البنــك.

اختبارات األوضاع الضاغطة

  تشــكل اختبــارات االوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى البنــك ككل جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة مراجعــة املخاطــر وتقييمهــا حيــث توفــر هــذه 
االختبــارات معلومــات حــول الســالمة املاليــة ومنظومــة املخاطــر لــدى البنــك ، كمــا توفــر ايضــا مــؤرشات  تحذيــر مبكــرة للتهديــدات 

املحتملــة عــى رأس مــال البنــك.

  كمــا تعتــرب اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ) Stress Testing ( جــزء مكمــل وأســايس يف منظومــة احلاكميــة املؤسســية ويف عمليــة 
إدارة املخاطــر لــدى البنــك ملــا هلــا مــن أهميــة يف تنبيــه إدارات البنــك ألثــر األحــداث الســلبية غــري املتوقعــة واملرتبطــة بالعديــد مــن املخاطــر، 
باإلضافــة إىل مــدى تأثريهــا يف صناعــة القــرارات عــى املســتوى اإلداري واالســرتاتييج و دورهــا الكبــري يف تزويــد  كل مــن مجلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذيــة بمــؤرشات عــن حجــم رأس املــال املطلــوب ملواجهــة اخلســائر الناتجــة عــن الصدمــات أو التغــريات الــي قــد تطــرأ والــي 
تؤثــر عــى وضــع البنــك ومالءتــه املاليــة  ، وتعــود أهميــة  اختبــارات األوضــاع الضاغطــة كونهــا  ذات بعــد مســتقبيل يف تقييــم املخاطــر 

يخيــة والــي ال تأخــذ بعــني االعتبــار األحــداث املســتقبلية غــري املتوقعــة. بعكــس النمــاذج املعتمــدة عــى البيانــات التار

يوهات التحليليــة وعكــس اثرهــا عــى  يوهات ذات احلساســية والســينار   ويتــم اجــراء اختبــارات االوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى الســينار
نســبة كفايــة رأس املــال واألربــاح واخلســائر مــن خــالل مجموعــة مــن املســتويات الــي تنــدرج ضمــن ) املعتدلــة ، املتوســطة واحلــادة (. 

ــارات األوضــاع الضاغطــة وأثرهــا عــى نوعيــة أصــول البنــك والوضــع املــايل ســواء مــن خــالل حجــم  ــج اختب   يتــم تحليــل وتقييــم نتائ
اخلســارة املتوقعــة و/ أو مــن خــالل التأثــري عــى ســمعة البنــك وكفايــة رأس املــال واســتخدام نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة يف 
عمليــة التخطيــط لــرأس املــال  )Capital Planning( واألثــر املحتمــل هلــا يف بنــاء رأس مــال إضــايف ،وفقــا ملعطيــات عمليــة التقييــم 

.)ICAAP(الداخــيل ملــدى كفايــة رأس املــال

يوهات تتناســب مــع حجــم وطبيعــة املخاطــر الــي تواجــه البنــك وعــى ان تنــدرج مــن األقــل تأثــرياً إىل األكــر تأثــرياً    يتــم افــرتاض ســينار
يوهات الــي قــد تحــدد حجــم اخلســائر الــي مــن املمكــن ان يتعــرض هلــا البنــك وذلــك بهــدف التعــرف عــى املخاطــر  بمــا يف ذلــك الســينار
يوهات بشــكل دقيــق ومراجعتهــا بشــكل دوري وتعديلهــا حســب املســتجدات  غــري املغطــاة، عــى ان يتــم مراعــاة تحديــد نطــاق الســينار

الــي تطــرأ عــى مســتوى البنــك بشــكل خــاص وعــى مســتوى القطــاع املــرصيف واالقتصــاد بشــكل عــام.

  يتــم اجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل نصــف ســنوي  بمــا يلــي متطلبــات الســلطات الرقابيــة ويمكــن إجــراء هــذه االختبــارات 
أكــر مــن ذلــك بنــاءاً عــى توصيــة مــن جلنــة إدارة املخاطــر وفقــاً ملعطيــات وظــروف القطــاع املــرصيف واالقتصــاد بشــكل عــام.

التقييم الداخيل لكفاية رأس املال 

تهدف عملية التقييم الداخيل لكفاية راس املال اىل ما ييل:

 استخدام أساليب أفضل إلدارة املخاطر، لضمان كفاية رأس املال.

ــر عمليــة التقييــم الداخــيل لــرأس املــال، ووضــع أهــداف لــرأس املــال   تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يف تطوي
تتناســب مــع هيــكل مخاطــر البنــك والبيئــة الرقابيــة لديــه.

 التقييــم الشــامل لعنــارص املخاطــر )الكميــة والنوعيــة( الــي مــن املمكــن ان يتعــرض هلــا البنــك يف ظــل األوضــاع احلاليــة واألوضــاع 
الضاغطــة.

 معاجلــة املخاطــر الــي مل يتــم تغطيتهــا ضمــن الدعامــة األوىل )مخاطــر الســيولة ، الفائــدة، الرتكــز، الســمعة، االســرتاتيجية، دورة 
األعمــال(.

 فهم طبيعة ومستويات املخاطر الي قد يواجهها البنك، وكيفية الربط بني تلك املخاطر ومستويات رأس املال.

يــد عــن متطلبــات احلــدود   التأكــد مــن اســتمرار إدارة البنــك يف تحمــل مســؤولية ضمــان توفــر رأســمال كاف ملواجهــة املخاطــر وبمــا يز
الدنيــا املقــررة.
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تطبيق البنك للتعرث وآلية معاجلته:

لغايــات تصنيــف احلســابات كديــون متعــرة / غــري منتظمــة ، يتــم االلــزتام التــام بتعليمــات البنــك املركــزي األردين أو اجلهــات الرقابيــة يف 
يــف التســهيالت الغــري منتظمــة / املتعــرة   البلــدان املضيفــة لفــروع البنــك أو البنــوك التابعــة فيمــا يخــص تصنيــف الديــون، حيــث يتــم تعر

بانهــا التســهيالت االئتمانيــة الــي تتصــف بــأي مــن الصفــات التاليــة: 

ــد أو جمــود حســاب جــاري  ــغ و/أو الفوائ   مــى عــى اســتحقاقها أو اســتحقاق أحــد أقســاطها أو عــدم انتظــام الســداد ألصــل املبل
مديــن ملــدة  )90( يومــا فأكــر. 

  اجلاري مدين املتجاوز للسقف املمنوح بنسبة )10 ٪( فأكر وملدة )90( يوماً فأكر.

يخ انتهاء رسيانها مدة )90( يوماً فأكر ومل تجدد.   التسهيالت االئتمانية الي مى عى تار

  التسهيالت االئتمانية املمنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي رشكه تم إعالن وضعها تحت التصفية.

  التسهيالت االئتمانية الي تم هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.

ية وتحت الطلب املكشوفة ملدة )90( يوماً فأكر.  احلسابات اجلار

  قيمة الكفاالت املدفوعة نيابة عن العمالء ومل تقيد عى حساباتهم ومى عى دفعها )90( يوماً فأكر.

نظــام التصنيــف االئتمــاين الداخــيل : يســتخدم البنــك نمــوذج تصنيــف ائتمــاين داخــيل Moody’s لتقييــم عمــالء الــركات بمــا يعكــس 
مخاطــر االئتمــان وتقييــم احتماليــة التعــر للطــرف املقابــل حيــث يســتخدم البنــك نمــاذج تصنيــف داخليــة مصممــة لفئــات مختلفة حســب 
طبيعــة التعــرض، نــوع املقــرتض والقطــاع البنــي الــذي يقــوم بإدارتــه ، و نظــام التصنيــف االئتمــاين مكــون مــن 3 نمــاذج اساســية  يتــم 
اســتخدامها مــن قبــل دوائــر االعمــال  لتحليــل وتصنيــف العمــالء مــن خــالل االعتمــاد عــى البيانــات املاليــة وغــري املاليــة للعمــالء وتتــم 
مراجعتهــا واعتمادهــا وارشــفتها مــن قبــل دوائــر االئتمــان، حيــث يتيــح النظــام امكانيــة اختيــار نمــوذج مــن اصــل ثــالث نمــاذج متوفــرة، 
ــل باإلضافــة اىل مجموعــة مــن  ــل العمي ــة املقدمــة مــن قب ــات املالي ــاًء عــى مــدى توفــر ودقــة ووضــوح البيان ــم اعتمــاد النمــوذج بن ويت

االســئلة النوعيــة املتعلقــة بنشــاط العميــل ويه كالتــايل:

 :) )Fundamental Analysis Financials only:النموذج األول  

وهــو النمــوذج املســتخدم يف حــال توفــر البيانــات املاليــة الواضحــة والكافيــة واملفصلــة )مدققــة أو غــري مدققــة( ويمكــن االعتمــاد عليهــا 
لتعكــس الوضــع املــايل للعميــل وبحيــث يكــون للبيانــات املاليــة والوضــع املــايل للعميــل الــدور األكــرب والــوزن األكــرب يف عمليــة التصنيــف.

:)SME Rating Model- Financial Statements Provided( :النموذج الثاين  

وهــو النمــوذج املســتخدم يف حــال توفــر بيانــات ماليــه غــري مفصلــه )تحتــوي بعــض البنــود فقــط( ويكــون  هلــا  أهميــه نســبيه اقــل يف 
عمليــه التصنيــف وتعطــى األهميــة بشــكل اكــرب للجوانــب النوعيــة يف التصنيــف.

: )SME Rating Model- No Financial Statements Provided(: النموذج الثالث  

عــى  كامــل  بشــكل  معتمــدا  املخاطــر  تصنيــف  ويكــون  للعميــل  ماليــه  بيانــات  توفــر  عــدم  حــال  يف  املســتخدم  النمــوذج  وهــو 
اجلوانب النوعيــة.

يتم تطبيق النظام عى جميع عمالء محفظة الركات الكربى واملنشآت الصغرية واملتوسطة لدى فروع االردن وفلسطني وقربص.

أما فيما يتعلق بتعريف درجات التصنيف فهي كالتايل:

يــد مخاطــر التعــر بشــكل تصاعــدي لــكل درجــة مخاطــر أعــى، ويوجــد  يتكــون  نظــام التصنيــف االئتمــاين مــن 10 درجــات ائتمانيــة بحيــث تز
يــف لــكل درجــة تصنيــف ائتمــاين وحســب مــا هــو معتمــد داخليــا لــدى البنــك. تعر

  آلية عمل النظام: 

•  تتــم عمليــة ادخــال البيانــات بشــكل كامــل لــكل عميــل عــى حــدى مــن قبــل دوائــر االعمــال بصفتهــا االقــدر عــى االتصــال بالعميــل 
واالطــالع عــى اوضاعــه ونشــاطه.

•  تقــوم دائــرة مراجعــة االئتمــان بمراجعــة بيانــات االدخــال والتصنيــف االئتمــاين للعميــل وذلــك بهــدف التأكــد مــن دقــة وموضوعيــة 
ــة املقدمــة للعمــالء بشــكل عــام، ويمكــن اســتخدام  ــات والدراســة االئتماني ــة عــى النظــام مــع البيان ــات املدخل ومــدى توافــق البيان
خاصيــة ال Override  داخــل النظــام مــن قبــل صالحيــات محــددة لرفــع او تخفيــض درجــة املخاطــر ضمــن معطيــات معينــة تعــود 

جلهــة االئتمــان يف تقديــر اوضــاع املقــرتض بمــا يعكــس وضــع التســهيالت ونشــاط العميــل.

يــخ  •  يحتفــظ نظــام التصنيــف االئتمــاين بســجل كامــل لدرجــات املخاطــر للحســابات املؤرشــفة عــى مســتوى العميــل الواحــد منــذ تار
يــة الــي تتــم بشــكل ســنوي عــى اقــل تقديــر او عنــد احلاجــة إلعــادة التصنيــف.  انشــاء العالقــة االئتمانيــة وتحديثاتهــا الدور



البنك األهيل األردين 2019 150

 Initial Recognition التطبيق واالعرتاف االويل

التعرضــات االئتمانيــة  القائمــة: لغايــات تصنيــف التعرضــات االئتمانيــة مــن خــالل نظــام التصنيــف الداخــيل ، يتــم االعتمــاد عــى مقارنــة 
درجــة التصنيــف احلــايل للتعرضــات االئتمانيــة مــع درجــة التصنيــف عنــد االعــرتاف االويل Initial Recognition مــن خــالل دراســة معــدة 
يخيــة ملخاطــر كل ديــن لتحديــد درجــة املخاطــر عنــد االعــرتاف االويل، امــا للتعرضــات االئتمانيــة غــري  داخــل البنــك لتوثيــق املعلومــات التار

يــخ البيانــات املاليــة يتــم ادراجهــا ضمــن املرحلــة الثانيــة حلــني تصنيفهــا اصوليــا.  املصنفــة بتار

التعرضــات االئتمانيــة اجلديــدة: يتوجــب ان تخضــع احلســابات اجلديــدة لعمليــة التصنيــف االئتمــاين عــى نظــام التصنيــف الداخــيل ويتــم 
يــخ التصنيــف. التعامــل مــع تصنيفهــا كاعــرتاف اويل بتار

)ECL( اآللية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  تضمنــت متطلبــات املعيــار الــدويل قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة )خســارة التــدين / املخصصــات( للتعرضــات االئتمانيــة /ادوات 
ــة ومتوقعــة ،  ــة ومعلومــات حالي يخي ــة عــى معلومــات تار ــار مــن خــالل نظــرة مســتقبلية مبني ــن الــي تقــع ضمــن نطــاق املعي الدي
كمــا تضمنــت كيفيــة وآليــة ادراج التعرضــات االئتمانيــة / أدوات الديــن اضافــة اىل منهجيــة واطــار عــام احتســاب اخلســارة االئتمانيــة 
املتوقعــة ضمــن منهــج مكــون مــن ثــالث مراحــل حددهــا املعيــار اجلديــد لالعــرتاف باالنخفــاض يف قيمــة االئتمــان والــذي يعتمــد عــى 
التغــريات املهمــة )املؤثــرة( يف جــودة مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ االعــرتاف األويل، حيــث تنتقــل التعرضــات بــني هــذه املراحــل الثالثــة وفقــا 

للتغــريات يف املخاطــر االئتمانيــة وتحــدد هــذه املراحــل مســتوى االعــرتاف بخســائر االنخفــاض يف القيمــة.

 تــم تطبيــق نمــوذج احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ألدوات الديــن اخلاضعــة ملتطلبــات املعيــار عــى مســتوى فــروع االردن 
والــركات التابعــة والفــروع اخلارجيــة بمــا يتوائــم مــع تعليمــات البنــك املركــزي ومتطلبــات املعيــار الــدويل. 

  قــام البنــك بإتبــاع منهجيــة قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة عــى أســاس افــرادي )للتعــرض االئتمــاين / أداة الديــن ( دون اتبــاع 
اســلوب تحديــد عنــارص ) مواصفــات(  مشــرتكة عــى اســاس تجميــي بحيــث يتــم احتســاب اخلســائر املتوقعــة عــى مســتوى العقــد 
)احلســاب( الواحــد عنــد كل اعــداد بيانــات ماليــة ممــا يظهــر أثــر التفاصيــل اإلفراديــة لــكل عقــد بتحديــد قيــم متغــريات معادلــة 
احتســاب اخلســائر املتوقعــة مــن خــالل تحديــد الرصيــد عنــد التعــر ،احتماليــة التعــر ، اخلســارة بافــرتاض التعــر واالســتحقاق الزمــي  

بنــاءا عــى املعلومــات التفصيليــة لــكل عقــد. 

  تم استخدام النموذج الريايض الحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة وعى الشكل التايل: 

= ECL اخلسارة االئتمانية املتوقعة
٪LGD نسبة اخلسارة بافرتاض التعرث X EAD التعرض االئتماين عند التعرث X %PD احتمالية التعرث

)PD( احتمالية التعرث

  يتــم بنــاء مصفوفــة االنتقــال )Transition Matrix( لقطــاع التســهيالت ) الــركات الكــربى واملتوســطة وصغــرية احلجــم (  مــن 
خــالل مــا تعكســه بيانــات التصنيــف عــى نظــام التصنيــف الداخــيل Moody’s لســنة واحــدة تغطــي فرتتــني للتعرضــات االئتمانيــة الــي 
تنــدرج تحــت مظلــة تلــك القطاعــات لفــروع االردن ،فلســطني وقــربص والــي تكــون عــى مســتوى العميــل Singular  . وبحيــث يتــم 
االعتمــاد عــى احتماليــة التعــر  PDs املتوفــرة ضمــن نظــام Moody’s وتحديثاتهــا الســنوية لبنــاء القيــم االفرتاضيــة الحتماليــة التعــر 

عــى مســتوى القطاعــات البنكيــة الســتخدامها كجــزء مــن املنهجيــة املعتمــدة لنمــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة . 

 فيمــا يتــم بنــاء مصفوفــة االنتقــال)Transition Matrix (  لقطــاع االفــراد / التجزئــة لــدى فــروع االردن والفــروع اخلارجيــة والــركات 
التابعــة مــن خــالل اســتخدام معلومــات فــرتات االســتحقاق  Delinquency Buckets ملــدة 24 شــهرا ســابقا وبحيــث يتــم اعــداد 

  .  Secured & Un-Secured ) مصفوفــة االنتقــال بحســب نــوع املنتــج ) منتــج مضمــون او غــري مضمــون

 يتــم اعــداد مصفوفــة عــى مســتوى البيانــات املوحــدة لــكل مــن فلســطني وقــربص لعــدم كفايــة البيانــات العمــالء لــكل مــن قــربص 
وفلســطني بشــكل احــادي.

 يتــم اســتخدام مصفوفــة االنتقــال Transition Matrix و اســتخراج احتماليــة التعــر عنــد نقطــة معينــة PiT PD  ومعــدالت التعــر 
الســابقة طويلــة األجــل LTDR مــن بيانــات البنــك و ربطهــا مــع نمــوذج احصــايئ Vasicek Model الــذي يتــم فيــه ربــط متغــريات 
يخيــة لفــرتة  االقتصــاد الــكيل ) معــدالت النمــو يف الناتــج املحــيل ونســب البطالــة وحســب القطــاع البنــي (  اعتمــادا عــى البيانــات التار
 PiT  10 ســنوات و بيانــات متوقعــة لفــرتة 5 ســنوات للمتغــري األقتصــادي  لبنــاء احتماليــة التعــر املتوقعــة عــى مــدى 12 شــهر
ــة  ــار متغــريات احصائي ــذي يأخــذ بعــني االعتب ــايض سلســلة ماركــوف Markov Chain Model  وال ي PD ومــن خــالل النمــوذج الر
ومعــدالت التعــر الســابقة  يتــم تعديــل احتماليــة التعــر عنــد النقطــة زمنيــة معينــةPiT PD بحيــث تعكــس تأثــري العوامــل االقتصاديــة 

 . Life Time  PDلبنــاء مصفوفــة احتماليــة التعــر عــى مــدى العمــر الزمــي
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 بإســتخدام نفــس االســلوب يتــم بنــاء مصفوفــات احتماليــة التعــر للتعرضــات االئتمانيــة / ادوات الديــن  عــى اجلهــات الســيادية و 
البنــوك يف مختلــف مناطــق العــامل Regions  مــن خــالل اســتخدام مصفوفــة االنتقــال Transition Matrix للجهــات الســيادية 
يــر املعــدة مــن رشكــة ســتاندرد انــد بــورز واســتخراج احتماليــة التعــر عنــد نقطــة زمنيــة   ومــن  والبنــوك املتوفــرة مــن خــالل التقار
ــج املحــيل وحســب  ــكيل ) معــدالت النمــو يف النات ــط متغــريات االقتصــاد ال ــه رب خــالل  نمــوذج احصــايئ Vasicek Model يتــم  في
ــات متوقعــة لفــرتة 5 ســنوات للمتغــري األقتصــادي  ــة لفــرتة 10 ســنوات و بيان يخي ــات التار املنطقــة Region (  واعتمــادا عــى البيان
 Markov Chain يــايض سلســلة ماركــوف ــة التعــر املتوقعــة عــى مــدى 12 شــهر PiT PD. ومــن خــالل النمــوذج الر ــاء احتمالي لبن
Model  والــذي يأخــذ بعــني االعتبــار متغــريات احصائيــة ومعــدالت التعــر الســابقة  يتــم تعديــل احتماليــة التعــر / عــدم االنتظــام 
ــة التعــر عــى مــدى العمــر  ــاء مصفوفــة احتمالي ــري العوامــل االقتصــادي لبن ــة معينــةPiT PD بحيــث تعكــس تأث ــد النقطــة زمني عن

. Life Time  PD الزمــي

 تــم تطبيــق احتماليــة تعــر ملــا يعــادل درجــة املخاطــر 5 جلميــع التعرضــات الــي مل يتــم تصنيفهــا Unrated Exposure وذلــك بنــاًء عــى 
ية املعنيــة بالتطبيــق. رأي الركــة االستشــار

)EAD( الرصيد عند التعرث

  يتــم اتبــاع منهجيــة تحديــد الرصيــد عنــد التعــر مــن خــالل مــن خــالل الســقوف االئتمانيــة املتاحــة  للعمــالء او الرصيــد املســتغل ايهمــا 
ــن  ــل الطــرف املدي ــي قــد يتــم ســحبها مــن قب ــغ ال ــار املبال ــارشة ، حيــث يؤخــذ بعــني االعتب ــارشة وغــري املب اكــرب ســوآءا للتعرضــات املب
مســتقبال ، مــع معاملــة التســهيالت الغــري مبــارشة ) الكفــاالت املرصفيــة ، االعتمــادات املســتندية .... ( اضافــة اىل الســقوف االئتمانيــة 

.            )CCF( غــري املســتغلة بمعامــل تحويــل ائتمــاين

  يوخــذ بعــني االعتبــار الزمــن املتوقــع الســتمرار الديــن مــن خــالل دراســة ســلوك خــاص Behavioral Analysis توضــح الفــرتة الــي 
يــخ التعاقديــة مثــل اجلــاري  قــد يســتمر فيهــا الديــن قائمــا خصوصــا تلــك التعرضــات الــي تتســم بامتــداد العمــر الزمــي ملــا بعــد التوار

مديــن والبطاقــات االئتمانيــة والــي تــم تطبيــق عمــر زمــي بواقــع 3 ســنوات هلــا.

يــع قيمــة الســقوف غــري املســتغلة عــى العقــود اخلاصــة بهــذا الســقف نســبة وتناســب الرصيــد املســتغل للعقــود ضمــن هــذا    يتــم توز
الســقف )أي تقســيم قيمــة الرصيــد املســتغل يف العقــد عــى إجمــايل قيمــة الرصيــد للعقــود املســتغلة ضمــن نفــس الســقف( ويتــم 
يــع الضمانــات لضمــان تغطيــة التعرضــات االئتمانيــة بمــا يقابهــا مــن ضمانــات بشــكل صحيــح. اســتخدام هــذه اآلليــة أيضــاً عنــد توز

)LGD( اخلسائر بإفرتاض التعرث

  اجلزء غري املغطى بضمانات  

يخيــة للتعرضــات االئتمانيــة املتعــرة للجــزء املغطــى وغــري مغطــى بضمانــات والتحصيــالت الــي تمــت  تــم التعامــل مــع البيانــات التار
يــخ التعــر واســتخدامها لدراســة وتحليل نســب التحصيالت  عليهــا للفــرتات الالحقــة وبمعــدل زمــي 4 ســنواتCut- In Time  مــن تار
)Recovery Rate( لــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكيــة ) الــركات الكــربى ، املتوســطة والصغــرية والتجزئــة ( كل عــى حــدى لتحديــد 
نســبة اخلســارة بافــرتاض التعــر. حيــث تــم تطبيــق خســارة بافــرتاض التعــر للجــزء الغــري مضمــون للقطاعــات البنكيــة املختلفــة وحســب 

املنهجيــة املعتمــدة لــدى البنــك.

  اجلزء املغطى بضمانات 

 تــم اســتخدام نمــوذج )Managerial LGD ( للجــزء املغطــى بضمانــات ، حيــث يؤخــذ بعــني االعتبــار الضمانــات املاليــة وغــري املاليــة 
املقبولــة والــي تعتــرب بمثابــة مخففــات ائتمانيــة مقابــل تلــك التعرضــات والــي تكــون موثقــة قانونيــا ضمــن عقــود االئتمــان والــي ال 
ــواع  ــوع مــن ان ــكل ن ــة Hair-Cut  ل ي ــوين يحــول دون وصــول البنــك اليهــا ، مــع مراعــاة نســب االقتطــاع املعيار ــع قان يوجــد أي مان
ــة للوصــول اىل اخلســارة  ــة التالي ــة وحســب تعليمــات البنــك املركــزي بهــذا اخلصــوص. وبحيــث يتــم تطبيــق املعادل ــات املقبول الضمان

بافــرتاض التعــر للجــزء املضمــون وعــى الشــكل التــايل: 

LGD = 1 - )Exposure After Mitigation / Exposure Before Mitigation x 100%(

يــة، الســيارات و األســهم وحســب املنهجيــة املعتمــدة داخــل  كمــا تــم مراعــاة اعتمــاد الفــرتة الزمنيــة املتوقعــة لإلســرتداد للضمانــات العقار
البنك.  

وتــم تحديــد نســبة اخلســائر بافــرتاض التعــر لبعــض القطاعــات البنكيــة ضمــن فــروع االردن واملجموعــة البنكيــة و الــركات التابعــة 
والفــروع اخلارجيــة وحســب املنهجيــة املتبعــة داخــل البنــك. 

% 100
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نطــاق التطبيــق : ضمــن املنهجيــة املســتخدمة ، خضعــت التعرضــات االئتمانيــة واالدوات املاليــة التاليــة لنطــاق اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة 
وبمــا يخضــع ملتطلبــات املعيــار الــدويل: 

  القروض والتسهيالت االئتمانية )املبارشة وغري املبارشة(

•  تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــالل االعتمــاد عــى الســقوف االئتمانيــة او الرصيــد املســتغل ايهمــا اكــرب لتحديــد 
الرصيــد عنــد التعــر  واســتخدام معامــل تحويــل ائتمــاين )CCF( بواقــع 100 ٪ ، وفيمــا يتعلــق باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد 
ــة ملــدة 12 شــهر القادمــة او عــى مــدى العمــر الزمــي املتبقــي  ــم بناؤهــا لــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكي عــى املصفوفــات الــي ت
للتعــرض االئتمــاين مــع االخــذ بعــني االعتبــار املراحــل الــي تطلبهــا املعيــار لتصنيــف التعــرض االئتمــاين اعتمــادا عــى محــددات التغــري 
املهــم يف املخاطــر االئتمانيــة، ويتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــرتاض التعــر للجــزء الغــري مضمــون حســب الدراســة الــي تــم اعدادهــا 
للتحصيــالت Recovery Rate لــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكيــة، واالخــذ بالضمانــات املاليــة وغــري املاليــة املقبولــة املســموح 

يــة لــكل نــوع مــن انــواع الضمانــات.   باســتخدامها للجــزء املضمــون بعــد تطبيــق نســب االقتطــاع املعيار

•  كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي للتعــرض االئتمــاين بواســطة ســعر الفائــدة 
يــخ االحتســاب. وتجــدر االشــارة اىل انــه تــم اعتمــاد متوســط عمــر ســنة واحــدة للتعرضــات الــي ال يوجــد هلــا  الفعــال EIR املمنــوح بتار

يــخ اســتحقاق محــدد عــدا اجلــاري مديــن والبطاقــات االئتمانيــة فقــد تــم تطبيــق عمــر زمــي بواقــع 3 ســنوات.  تار

  أدوات الدين املسجلة بالكلفة املطفأة او املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

•  تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــالل اعتمــاد ارصــدة ادوات الديــن مــع اعتبــار الفائــدة عــى اســاس اجمــايل اداة الديــن 
لتحديــد الرصيــد عنــد التعــر وفيمــا يتعلــق باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد عــى املصفوفــات الــي تــم بناؤهــا لــكل نــوع مــن انــواع 

ادوات الديــن ، وتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــرتاض التعــر بواقــع 45 %.

• كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي ألداة الديــن بواســطة ســعر الفائــدة الفعــال 
 .EIR

ينة ( عى احلكومة االردنية تم معاملتها دون خسارة ائتمانية متوقعة. •  هذا وتجدر االشارة اىل ان ادوات الدين ) سندات اخلز

  التعرضات االئتمانية عى البنوك ، اجلهات السيادية  واملؤسسات املالية  

• تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــالل اعتمــاد ارصــدة التعرضــات االئتمانيــة لتحديــد الرصيــد عنــد التعــر وفيمــا يتعلــق 
يعهــا  باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد عــى املصفوفــات الــي تــم بناؤهــا للبنــوك، اجلهــات الســيادية واملؤسســات املاليــة بحســب توز

اجلغــرايف )محليــا ، اقليميــا او دوليــا(، وتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــرتاض التعــر بواقــع 45 %.  

• كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي للتعــرض االئتمــاين بواســطة ســعر الفائــدة 
 .EIR الفعــال

  محددات التغري املهم يف املخاطر االئتمانية 

تخضــع جميــع التعرضــات االئتمانيــة / األدوات املاليــة والــي تخضــع لقيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة اىل محــددات معينــة كمــؤرش 
يــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان وبحيــث يتــم انتقــال األداة املاليــة / التعــرض االئتمــاين مــا بــني املراحــل الثــالث مــن خــالل  العتبارهــا ز

محــددات التغــري التاليــة وبحيــث تطبــق تلــك املحــددات وفقــا للقطــاع البنــي:

معيار االنتقال للمرحلة الثالثةمعايري االنتقال للمرحلة الثانية املتغري 

التغري يف التصنيف االئتماين 
ألداة الدين / التعرض 

االئتماين

- تراجع التصنيف االئتماين للتعرض االئتماين / اداة 
الدين بمقدار درجتني عى نظام التصنيف االئتماين/ - 
الرتاجع اجلوهري او املتوقع للتصنيف االئتماين اخلاريج

- احلسابات الي انطبق عليها التعريف 
كديون متعرة/غري منتظمة.

- حاالت االفالس او اعالن وضع تحت 
التصفية للركات.

- درجة التصنيف االئتماين الداخيل 8, 
10 ,9

- عدم وجود تصنيف ائتماين للتعرض االئتماين /أداة ديون غري مصنفة ائتمانيا
الدين الي تخضع لعملية التصنيف االئتماين الداخيل

درجة التصنيف االئتماين الداخيل للعميل 7        درجة احتمالية التعر 

وجود مستحقات للفرتة من 50 – 89 يوموجود مستحقات
يجيا لتصل اىل 30 يوم( )تخفض تدر

احلسابات الي انطبق عليها التعريف كديون تحت حالة / وضع احلساب
املراقبة 
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يقــة قيــاس محفظــة االفــراد اىل محــددات معينــة  كمــا تخضــع التعرضــات والــي ينطبــق عليهــا مفهــوم قطــاع االفــراد / تعامــل بطر
يــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان ولغايــات انتقــال التعــرض االئتمــاين مــا بــني املراحــل الثــالث فقــد اعتمــد البنــك  كمــؤرش العتبارهــا ز

املنهجيــة التاليــة  ضمــن نمــوذج احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة  والــي تعتــرب كمــؤرشات رئيســية: 

معيار االنتقال للمرحلة الثالثةمعايري االنتقال للمرحلة الثانيةاملتغري

وجود مستحقات للفرتة من 50 – 89 يوموجود مستحقات
يجيا لتصل اىل 30 يوم ( )تخفض تدر

- احلسابات الي انطبق عليها التعريف 
كديون متعرة/غري منتظمة.

احلسابات الي انطبق عليها التعريف كديون تحت حالة / وضع احلساب
املراقبة

كمــا يؤخــذ بعــني االعتبــار املــؤرشات األخــرى و الــي تعتــرب مالئمــة لتقييــم حــدوث ارتفــاع يف مســتوى مخاطــر االئتمــان او الــي تــدل عــى 
وجــود حالــة تعــر والــي ويف حــال توفرهــا يتوجــب ادراج املطالبــات ضمــن املرحلــة الثانيــة / الثالثــة وحســب مــا أشــار اليــه املعيــار رقــم 9.

الــركات ، حيــث  تعتــرب احلاكميــة املؤسســية احــدى متطلبــات االدارة احلديثــة يف  يــر املاليــة الدوليــة:  حاكميــة تطبيــق معيــار التقار
تعتــرب احــدى العنــارص املهمــة يف تحديــد املســؤوليات والعالقــات بــني كافــة االطــراف بوضــوح لتحقيــق رؤيــة واهــداف البنــك .كمــا تعتــرب 
احــدى الوســائل لتوفــري االدوات والوســائل الســليمة واملناســبة ملجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة العليــا  للوصــول اىل تحقيــق االهــداف 

ــة. ــة فاعل ــة عمــل رقابي االســرتاتيجية وضمــان وجــود بيئ

ويتبــى البنــك االلــزتام بتعليمــات احلاكميــة املؤسســية بمــا يتمــاىش مــع تعليمــات البنــك املركــزي االردين وافضــل املمارســات الدوليــة 
الــي تضمنتهــا جلنــة بــازل بهــذا اخلصــوص . وبمــا يحقــق حاكميــة تنفيــذ املعيــار  الــدويل ، وفيمــا يــيل مســؤوليات مجلــس االدارة واالدارة 

يــر املاليــة.    التنفيذيــة العليــا  ووحــدات العمــل املشــاركة لضمــان حاكميــة تطبيــق املعيــار الــدويل للتقار

مسؤوليات مجلس االدارة 

  تحديــد االهــداف االســرتاتيجية للبنــك وتوجيــه االدارة التنفيذيــة إلعــداد االســرتاتيجيات لتحقيــق االهــداف واعتمادهــا واعتمــاد خطــط 
العمــل الــي تتمــاىش مــع هــذه االســرتاتيجيات.

  تقييــم البنيــة التحتيــة احلاليــة واتخــاذ القــرارات بشــأن التغيــريات او التحســينات املطلوبــة لضمــان اداء احتســاب اخلســائر االئتمانيــة 
املتوقعــة بمــا يتمــاىش مــع التريعــات ذات العالقــة.

  التأكــد ومــن خــالل اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس لــإلرشاف عــى االدارة التنفيذيــة العليــا مــن توفــر انظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة، توفــر 
سياســات وخطــط واجــراءات عمــل لــدى البنــك والتحقــق مــن االمتثــال لسياســات البنــك الداخليــة واملعايــري الدوليــة والتريعــات 

ذات العالقــة بمــا يغطــي نشــاط تطبيــق املعيــار الــدويل

  اتخاذ االجراءات الكفيلة لضمان الرقابة الفاعلة عى التطبيق السليم للمعيار وحماية االنظمة املستخدمة يف التطبيق.

  التأكــد مــن قيــام الوحــدات الرقابيــة )ادارة املخاطــر وادارة التدقيــق الداخــيل( بكافــة االجــراءات واالعمــال الالزمــة للتأكــد مــن صحــة 
وســالمة املنهجيــات واالنظمــة املســتخدمة يف اطــار تطبيــق املعيــار وتوفــري الدعــم الــالزم 

  اعتماد نماذج االعمال الي يتم من خالهلا تحديد اهداف واسس واقتناء وتصنيف االدوات املالية.

  اعتمــاد السياســات واالجــراءات املناســبة املتعلقــة بتطبيــق املعيــار واحلــاالت االســتثنائية عــى مخرجــات االنظمــة وأن تحــدد جهــة 
مســتقلة تكــون صاحبــة الصالحيــة يف اتخــاذ القــرار يف االســتثناء أو التعديــل وأن تعــرض هــذه احلــاالت عــى مجلــس اإلدارة أو جلنــة 

التدقيــق املنبثقــة عنــه واحلصــول عــى موافقتــه.

  التأكد من وجود أنظمة تصنيف ائتمانية داخلية وأنظمة آلية الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.



البنك األهيل األردين 2019 154

مسؤوليات االدارة التنفيذية 

 توفــري البنيــة التحتيــة املناســبة وتقديــم التوصيــات بشــأن التغيــريات او التحســينات املطلوبــة الــي تســاعد عــى تطبيــق املعيــار بشــكل 
دقيــق وشــمويل بحيــث تتضمــن كادر مؤهــل، قاعــدة بيانــات كافيــة مــن حيــث الدقــة والشــمولية و نظــام معلومــات اداري مناســب.

 مراجعة االنظمة والسياسات واالجراءات واية معايري اخرى ذات العالقة وبيان مدى ومالءمتها لتطبيق املعيار.

ــار املحاســي  ــق الســليم للمعي ــة التطبي ــع وحــدات العمــل ذات العالقــة يف عملي ــع املهــام واملســؤوليات وضمــان تشــاركية جمي ي  توز
الــدويل.

يــة املتعلقــة بنتائــج احتســاب وتطبيــق املعيــار، والوقــوف عــى اثــر تطبيــق املعيــار املحاســي الــدويل عــى الوضــع املــايل  يــر الدور  متابعــة التقار
للبنــك مــن االطــار الكمــي والنــويع.

 تحديد االجراءات التصحيحية املعتمدة من قبل مجلس االدارة.

 حماية االنظمة املستخدمة يف عملية التطبيق.

 عكس اثر تطبيق املعيار عى االسرتاتيجية وسياسات التسعري.

دائرة املخاطر 

 التحقق من صحة وسالمة املنهجية والنظام املستخدم يف اطار تطبيق املعيار رقم )9(. 

 التحديــث الــدوري ملصفوفــات احتماليــات ال تعــرPD عــى مســتوى املجموعــة البنكيــة ولكافــة القطاعــات املختلفــة وعكــس تعديــالت 
املصفوفــات عــى النظــام املســتخدم الحتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

 التحديــث الــدوري ملصفوفــة اخلســائر بافــرتاض التعــر LGDعــى مســتوى املجموعــة البنكيــة ولكافــة القطاعــات املختلفــة وعكــس 
املخرجــات عــى النظــام املســتخدم الحتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة. 

 مراجعــة منهجيــة عمليــة التقييــم الداخــيل ICAAP واختبــارات االوضــاع الضاغطــة Stress Testingبمــا يلــي االلــزتام بمتطلبــات 
املعيــار. 

ير املالية.  ية النوعية والكمية لغايات االلزتام بمتطلبات املعيار الدويل للتقار  اعداد االفصاحات الدور

 التأكد من صحة احتساب املخصصات.

دائرة التدقيق  

 التحقق من صحة سالمة املنهجيات واالنظمة املستخدمة يف تطبيق املعيار 9  والعينات الي تؤكد سالمة النتائج املستخرجة.

ــة   التحقــق مــن أن جميــع أدوات الديــن / التعرضــات االئتمانيــة قــد تــم قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة هلــا والتحقــق مــن كفاي
اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة )خســارة التــدين( املرصــودة مــن قبــل البنــك عــى كل بيانــات ماليــة.

ير املالية حسب تعليمات البنك املركزي. ية املطلوبة لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقار  التحقق من االفصاحات الدور

دائرة االمتثال   

يــر املاليــة   التأكــد مــن االمتثــال للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات املطبقــة واملتعلقــة بإعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق املعيــار الــدويل للتقار
يــر املاليــة رقــم 7. رقــم 9 واالفصاحــات املطلوبــة حســب املعيــار الــدويل للتقار

دوائر األعمال    

 تعيــني درجــات مخاطــر االئتمــان عــى نظــام التصنيــف االئتمــاين الداخــيل والتأكــد مــن تحديــث درجــات االئتمــان الــي يتــم تحديدهــا 
يــف الدرجــات االئتمانيــة  والوضــع االقتصــادي الــذي  يــا بمــا يعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل ، تعر للتســهيالت االئتمانيــة دور

يمــارس العميــل نشــاطه مــن خاللــه.
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مجموعة االئتمان   

يــادة بمخاطــر االئتمــان املتعلقــة بتصنيفــات التعرضــات االئتمانيــة وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك   تحديــد املــؤرشات لتقييــم الز
املركــزي األردين واملعيــار املحاســي بهــذا اخلصــوص.

يــف   التأكــد مــن وجــود تصنيــف ائتمــاين و مــن صحــة درجــة تصنيــف مخاطــر العميــل بمــا يعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل، تعر
الدرجــات االئتمانيــة والوضــع االقتصــادي الــذي يمــارس العميــل نشــاطه مــن خاللــه ، اضافــة اىل اعطــاء التحققــات املطلوبــة عــى 

يــا .  املدخــالت لنظــام MOODYS وضمــان تحديثهــا وأرشــفتها دور

يخية ملخاطر كل دين لتحديد درجة التصنيف عند االعرتاف االويل.  دراسة وتوثيق املعلومات التار

 التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة )Staging( الــي تعكــس الوضــع االئتماين للعميل ومراجعة  املخصصات 
املحتســبة عليهــا والتغيــريات احلاصلــة عليهــا  والتحقق منها. 

 التأكــد مــن تطبيــق مــؤرشات تقييــم التغــري بمخاطــر االئتمــان عــى التعرضــات االئتمانيــة الــي انطبــق عليهــا مفهــوم تحــت املراقبــة 
واملرحلــة الثانيــة ومراجعــة ضماناتهــا حســب املنهجيــة املعتمــدة ملدخــالت البيانــات الــي تخضــع لعمليــة االحتســاب.

 تحديــد املــؤرشات لتقييــم التغــري بمخاطــر االئتمــان والتأكــد مــن تطبيقهــا عــى احلســابات الــي انطبــق عليهــا مفهــوم التعــر / املرحلــة 
الثالثــة و مراجعــة ضماناتهــا حســب املنهجيــة املعتمــدة ملدخــالت البيانــات الــي تخضــع لعمليــة االحتســاب. 

يــة الكميــة املطلوبــة للحســابات الــي تنــدرج ضمــن املرحلــة الثانيــة والثالثــة  لغايــات االلــزتام بتطبيــق املعيــار   اعــداد االفصاحــات الدور
يــر املاليــة. الــدويل للتقار

 التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة )Staging( الــي تعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل ومراجعــة التغيــريات 
يف املخصصــات والتحقــق منهــا”.

 التأكد من صحة االنتقال بني املراحل.

.)ECL Change( إعداد كشف االنتقال بني املراحل 

 االحتفاظ بمعلومات التعر ودراسة احلسابات الي سيتم استبعادها خارج املزيانية واحلسابات الي سيتم شطب الدين عنها.

يخية ضمن املنهجية املعتمدة.  التحديث الدوري ملعدالت التحصيل ونسب اخلسارة للقطاعات البنكية اعتمادا عى البيانات التار

 تحديد احلسابات الي انطبق عليها مفهوم التعر عى مستوى البنك.

مسؤوليات الدائرة املالية    

 تحديد االدوات املالية الي تخضع ملخصص خسائر االئتمان وذلك حسب ما اشار اليه املعيار املحاسي رقم 9.

يع املحافظ والتصنيفات ضمن القطاعات البنكية واعتمادها ضمن نموذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة.  توز

 مطابقــة االرصــدة املحاســبية لــألدوات املاليــة اخلاضعــة لالحتســاب مــع االســتاذ املحاســي اخلــاص بالبنــك ومقارنــة مــع نتائــج احتســاب 
املعيــار9.

ير املالية. ية املطلوبة لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقار  املشاركة يف إعداد ومراجعة االفصاحات الدور

 .)Stage1( ية للمرحلة األوىل  إعداد اإلفصاحات الدور

ينة واالستثمار      مسؤوليات دائرة اخلز

 مراجعة وتحديث التصنيفات االئتمانية اخلارجية للبنوك واملؤسسات املالية.

 التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة )Staging( الــي تعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل واملخصصــات 
املحتســبة عليهــا.

 اعــداد نموذج/نمــاذج االعمــال الــذي يحــدد اهــداف واســس اقتنــاء وتصنيــف االدوات املاليــة وبمــا يضمــن التكامــل مــع متطلبــات 
العمــل األخــرى وبمــا يلــي متطلبــات معيــار 9.

ير املالية. ية املتعلقة باالستثمارات لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقار  املشاركة يف اعداد االفصاحات الدور
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دائرة تقنية املعلومات   

 إدارة عمليــات تحميــل البيانــات املاليــة وغــري املاليــة وامللفــات الالزمــة مــن األنظمــة البنكيــة واألنظمــة املســاندة املطلوبــة لعمليــة 
االحتســاب.

 إدارة النظام والتواصل مع الركة املزودة يف حال وجود أية أخطاء أو عطل يف النظام .

 ادارة خصائص وصالحيات املستخدمني User Profile وحسب مصفوفة الصالحيات املعتمدة.  

املــؤرشات االقتصاديــة الرئيســية املســتخدمة يف احتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة : يتــم األخــذ بعــني االعتبــار عنــد قيــاس احتماليــة 
يخيــة واألوضــاع احلاليــة باإلضافــة اىل االحــداث املســتقبلية املتوقعــة وفقــا ملعلومــات يمكــن  التعــر للقطاعــات املختلفــة املعلومــات التار

يــة مــن قبــل البنــك.   االعتمــاد عليهــا او اجتهــادات جوهر

حيــث يتــم اســتخدام نمــوذج احصــايئ ذو متغــري اقتصــادي احــادي واالعتمــاد عــى املتغــريات االقتصاديــة الكليــة والــي تتمثــل يف معــدالت 
النمــو يف الناتــج املحــيل االجمــايل GDP ومعــدالت االختــالف الســنوية يف نســب البطالــة Un-Employment Rate  لفــرتة 10 ســنوات 
ســابقة وربطهــا بالتوقعــات املســتقبلية للمتغــري االقتصــادي لــل 5 ســنوات القادمــة لعكــس اثــر التغــريات عــى النســب املســتقبلية املتوقعــة 

الحتماليــات التعــر الســنوية، حيــث تــم االعتمــاد عــى معــدل النمــو يف الناتــج املحــيل لــكل مــن القطاعــات / املناطــق اجلغرافيــة التاليــة :

 االردن Jordan: للتعرضات / ادوات الدين عى قطاع الركات الكربى والركات املتوسطة والصغرية.

 فلسطني Palestine: للتعرضات / ادوات الدين قطاع الركات الكربى والركات املتوسطة والصغرية.

 قربص Cyprus: للتعرضات / ادوات الدين قطاع الركات الكربى والركات املتوسطة والصغرية.

يكا الشمالية North America: للتعرضات / ادوات الدين عى اجلهات السيادية والبنوك.   امر

 منطقة اوروبا واسيا الوسطى Europe &Central Asia: للتعرضات / ادوات الدين عى اجلهات السيادية والبنوك.  

 منطقة اسيا الرقية ومنطقة الباسفيك East Asia & Pacific: للتعرضات / ادوات الدين عى اجلهات السيادية والبنوك. 

 املنطقة العربية Arab World: للتعرضات / ادوات الدين عى اجلهات السيادية والبنوك.

كمــا تــم االعتمــاد عــى معــدالت التغــري الســنوية يف نســب البطالــة Un-Employment Rate  لــكل مــن القطاعــات / املناطــق اجلغرافيــة 
التالية: 

 االردن Jordan: للتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة / االفراد.

 الركات التابعة داخل االردن Subsidiaries: للتعرضات املمنوحة من خالل الركات التابعة.

 فلسطني Palestine: للتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة / االفراد.

 قربص Cyprus: للتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة / االفراد.
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4 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــاردينــــار

ينة 58,230,97342,814,521نقد يف اخلز

أرصدة لدى بنوك مركزية :

ية وتحت الطلب 5,377,53310,607,440حسابات جار

38,445,12660,662,656ودائع الجل وخاضعة الشعار

110,271,156107,237,188متطلبات االحتياطي النقدي

26,900,000-شهادات إيداع

154,093,815205,407,284مجموع أرصدة لدى بنوك مركزية

212,324,788248,221,805مجموع نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

يــة والوديعــة الرأســمالية لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و البالغــة 10،635،000 دينــار   باســتثناء االحتياطــي النقــدي لــدى بنــوك مركز
ال يوجــد ارصــدة مقيــدة الســحب كمــا يف 31 كانــون االول 2019 و31 كانــون االول 2018.

 ال يوجد أرصدة تستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة أشهر كما يف 31 كانون األول 2019 و 31 كانون األول 2018.

يع اجمايل األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة 
الثانية 
)فردي(

املرحلة 
الثالثة

املجموعاملجموع

دينارديناردينارديناردينار

154,093,815205,407,284--154,093,815حكومية

154,093,815205,407,284--154,093,815املجموع

فيما ييل احلركة عى األرصدة لدى البنوك املركزية:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

اجمايل الرصيد كما يف بداية 
السنة

205,407,284--205,407,284241,314,750

41,107,49679,184,462--41,107,496األرصدة اجلديدة خالل السنة

)115,091,928()92,420,965(--)92,420,965(األرصدة املسحوبة

اجمايل الرصيد كما يف نهاية 
السنة

154,093,815--154,093,815205,407,284
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5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

بنوك ومؤسسات

املجموع مرصفية خارجيةمرصفية محلية

31 كانون 
األول

31 كانون 
االول

31 كانون 
األول

31 كانون 
االول

31 كانون 
األول

31 كانون 
االول

201920182019201820192018البند

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

ية وتحت الطلب 108,76165,61040,683,67538,367,24540,792,43638,432,855حسابات جار

ودائع تستحق خالل ثالثة 
اشهر او اقل

2,118,00023,551,50692,906,050111,610,80795,024,050135,162,313

2,226,76123,617,116133,589,725149,978,052135,816,486173,595,168املجموع

يزنل: مخصص خسائر 
ائتمانية متوقعة

1,2503,04327,90123,93929,15126,982

2,225,51123,614,073133,561,824149,954,113135,787,335173,568,186

 بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة الــي ال تتقــاىض فوائــد 40،792،436 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2019 
)38،432،855 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.

 ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما يف 31 كانون األول 2019 و31 كانون األول 2018.

يع اجمايل األرصدة  لدى بنوك و مؤسسات مرصفية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة التصنيف
األوىل 
)فردي(

املرحلة 
الثانية 
)فردي(

املرحلة 
الثالثة

املجموعاملجموع

دينارديناردينارديناردينار

125,397,889172,412,468--125,397,889من 1 اىل 6

71,500,000--1,500,000-

8,918,5971,182,700--8,918,597غري مصنف

135,816,486173,595,168--135,816,486املجموع
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فيما ييل احلركة عى األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املرصفية:

20192018
املرحلة األوىل البند

)فردي(
املرحلة 
الثانية 
)فردي(

املرحلة 
الثالثة

املجموعاملجموع

دينارديناردينارديناردينار
173,595,168177,424,795--173,595,168الرصيد كما يف بداية السنة

33,197,169123,540,259--33,197,169األرصدة اجلديدة خالل السنة
)127,369,886()70,975,851(--)70,975,851(األرصدة وااليداعات املسحوبة

135,816,486173,595,168--135,816,486الرصيد كما يف نهاية السنة

ان احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية كما ييل:

20192018
املرحلة البند

األوىل 
)فردي(

املرحلة 
الثانية 
)فردي(

املرحلة 
الثالثة

املجموعاملجموع

دينارديناردينارديناردينار

26,98210,597--26,982رصيد بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى األرصدة اجلديدة خالل 

السنة

3,305--3,30518,168

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى األرصدة 

وااليداعات املسددة

)1,136(--)1,136()1,783(

اجمايل الرصيد كما يف نهاية 
السنة

29,151--29,15126,982
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6 - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

بنوك ومؤسسات

املجموع مرصفية خارجيةمرصفية محلية

31 كانون االول31 كانون األول31 كانون االول31 كانون األول31 كانون االول31 كانون األول

201920182019201820192018البند

دينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــاردينـــــــــار

إيداعات تستحق خالل فرتة

5,000,0005,000,0003,545,00014,400,8558,545,00019,400,855من 3 أشهر إىل 6 أشهر

37,798-37,798---من 9 أشهر إىل سنة

5,000,0005,000,0003,545,00014,438,6538,545,00019,438,653املجموع

يزنل: مخصص خسائر 
ائتمانية متوقعة

6,8776,87717,19717,19724,07424,074

4,993,1234,993,1233,527,80314,421,4568,520,92619,414,579

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما يف 31 كانون األول 2019 و 31 كانون األول 2018.

يع اجمايل االيداعات لدى بنوك و مؤسسات مرصفية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل التصنيف
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

3,545,00014,400,855--3,545,000تصنيف 3

37,798----تصنيف 4

5,000,0005,000,000--5,000,000تصنيف 5

8,545,00019,438,653--8,545,000املجموع

فيما ييل احلركة عى االيداعات لدى البنوك واملؤسسات املرصفية:

20192018
املرحلة األوىل البند

)فردي(
املرحلة الثانية 

)فردي(
املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

19,438,6535,037,813--19,438,653الرصيد كما يف بداية السنة

االيداعات اجلديدة خالل 
السنة

3,545,000--3,545,00014,400,855

)15()14,438,653(--)14,438,653(االيداعات املسحوبة

8,545,00019,438,653--8,545,000الرصيد كما يف نهاية السنة
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ان احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لاليداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية كما ييل:

20192018
املرحلة البند

األوىل 
)فردي(

املرحلة 
الثانية 
)فردي(

املرحلة 
الثالثة

املجموعاملجموع

دينارديناردينارديناردينار

24,0746,743--24,074الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى االيداعات اجلديدة خالل 

السنة

----17,331

24,07424,074--24,074الرصيد كما يف نهاية السنة

7 - تسهيالت ائتمانية مبارشة – بالصايف 

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

31 كانون األول31 كانون األول

20192018

دينــــاردينــــار

األفراد

ية مدينة 1,762,4552,661,039حسابات جار

325,235,548332,902,737قروض وكمبياالت *

11,277,73711,397,510بطاقات إئتمان

ية 314,887,921322,816,366القروض العقار

الركات

أ -  الركات الكربى :

ية مدينة 139,797,925170,961,542حسابات جار

479,649,797475,293,402قروض وكمبياالت *

ب – مؤسسات صغرية ومتوسطة :

ية مدينة 37,487,36860,173,422 حسابات جار

130,614,170123,181,791 قروض وكمبياالت *

22,980,64121,129,063احلكومة والقطاع العام 

1,463,693,5621,520,516,872املجموع

)75,149,293()70,601,047()يزنل( : مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

)20,857,390()23,354,932(فوائد معلقة

1,369,737,5831,424,510,189صايف التسهيالت اإلئتمانية املبارشة

ــا فــــي 31 كانــون األول 2019 )16,537,152   * صــايف بعــد تزنيــل الفوائــد والعمــوالت املقبوضــة مقدمــاً البالغــة  15,612,939 دينــار كمــ
دينــــار كمــــا فــــي 31 كانـــــون االول 2018(.
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 بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غــري العاملــة 91,879,675 دينــار أي مــا نســبته 6,28 ٪ مــن اجمــايل التســهيالت االئتمانيــة كمــا يف 31 
كانــون األول 2019 )103,639,285 دينــار أي مــا نســبته 6,82 ٪ مــــن اجمــايل التســهيالت االئتمانيــة كمــا يف 31 كانــون االول 2018(.

 بلغــــت التـسـهـيـــالت اإلئتـمانيـــة غـــري العاملـــــة بعد تزنيل الــــفوائد والعــــموالت املعلـــقة 75,289,469 دينار أي ما نسبته 5,20 ٪ مــــن 
رصيــد التســهيالت االئتمانيــة املبــارشة بعــد تزنيــل الفوائــد والعمــوالت املعلقــة كمــا يف 31 كانــون األول 2019 )88,179,183  دينــار 
أي مــا نســبته 5,82 ٪ مــن رصيـــــد التســهيالت االئتمانيــة بعــد تزنيــــل الــــفوائد والعـــــموالت املعلـــقة  كمـــــا يف 31 كانــون االول 2018(.

ــة املحولــة اىل بنــود خــارج قائمــة املركــز املــايل املوحــدة  109,807,682 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول   بلــغ رصيــد الديــون غـــري العاملـــ
ــا يف 31 كانــون االول 2018(، علمــا بــأن هــذه الديــون مغطــاة بالكامــل باملخصصــات والفوائــد املعلقــة. 2019 )97,402,837 دينــار كمـــ

 ال يوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها كما يف 31 كانون األول 2019 و 31 كانون األول 2018.

 
ان احلركة احلاصلة عى مخصص خسائر إئتمانية متوقعة بشكل تجميي كما ييل:

31 كانون األول 2019

يةاألفرادالبند الركات قروض عقار
الكربى

مؤسسات 
صغرية 

ومتوسطة

احلكومة 
والقطاع العام

املجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

18,971,9784,788,11637,421,93413,882,27184,99475,149,293الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التسهيالت اجلديدة خالل 

السنة 

3,784,103736,3342,749,9251,646,201-8,916,563

املسرتد من خسائر ائتمانية 
متوقعة عى التسهيالت 

املسددة   

)2,324,689()833,648()4,712,592()2,545,219(-)10,416,148(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
االوىل 

648,705108,459)7,519(116,149-865,794

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية 

)910,057()102,515()118,084()116,019(-)1,246,675(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة 

261,352)5,944(125,603)130(-380,881

املحول اىل بنود خارج قائمة 
املركز املايل

)162,797()335,929()8,903,240()632,095(-)10,034,061(

األثر عى خسائر ائتمانية 
متوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

1,866,086308,2982,654,991882,247-5,711,622

199,2787,5831,122,433)70,660(1,792,904)806,672(التغريات الناتجة عن تعديالت 

)202,869(-)68,370()150()7,777()126,572(التسهيالت املعدومة 

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

)55,662(48,657427,997)66,778(-354,214

21,145,7756,496,95529,568,20513,297,53592,57770,601,047الرصيد كما يف نهاية السنة

يع : إعادة توز

املخصصات عى مستوى 
إفرادي

21,145,7756,496,95529,568,20513,297,53592,57770,601,047

املخصصات عى مستوى 
تجميي

------
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فيما ييل احلركة عى مخصص تدين تسهيالت ائتمانية مبارشة كما يف 31 كانون األول 2018:

31 كانون األول 2018

يةاألفرادالبند الركات قروض عقار
الكربى

مؤسسات 
صغرية 

ومتوسطة

احلكومة 
والقطاع العام

املجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

90,477,858-21,842,7242,523,56054,501,18511,610,389الرصيد كما يف بداية السنة

تعديالت االنتقال الناتجة عن 
ير املالية  تطبيق معيار التقار

الدويل رقم )9(

3,364,131694,5338,399,1902,038,525142,81514,639,194

الرصيد املعدل كما يف 1 
كانون الثاين 2018

25,206,8553,218,09362,900,37513,648,914142,815105,117,052

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التسهيالت اجلديدة خالل 

السنة 

4,661,2811,273,7311,583,9712,899,981-10,418,964

املسرتد من خسائر ائتمانية 
متوقعة عى التسهيالت 

املسددة   

)2,532,744()958,960()9,851,436()1,923,858()57,821()15,324,819(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
االوىل 

281,599133,378)169,698()134,036(84,994196,237

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية 

)978,226()364,708()409,638()1,048,640()84,994()2,886,206(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة 

696,627231,330579,3361,182,676-2,689,969

املحول اىل بنود خارج قائمة 
املركز املايل

)9,012,192()172,330()15,180,508()2,135,515(-)26,500,545(

األثر عى خسائر ائتمانية 
متوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

3,625,593174,744)688,709(1,099,052-4,210,680

1,389,851-1,504,7372,698,785257,661)3,071,332(التغريات الناتجة عن تعديالت 

)4,040,120(-)14,740()3,698,747()2,969()323,664(التسهيالت املعدومة 

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

418,181)248,930()341,797(50,776-)121,770(

18,971,9784,788,11637,421,93413,882,27184,99475,149,293الرصيد كما يف نهاية السنة

يع : إعادة توز

املخصصات عى مستوى 
إفرادي

18,971,9784,788,11637,421,93413,882,27184,99475,149,293

املخصصات عى مستوى 
تجميي

------

  بلغــت قيمــة املخصصــات الــي انتفــت احلاجــة اليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون أو إعــدام وحولــت ازاء ديــون أخــرى 10,416,148 
دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 )15,324,819 دينــار للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2018(,
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يع اجمايل التسهيالت  املمنوحة للركات الكربى حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل التصنيف
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

449,095,39566,696,2593,716,757519,508,411538,851,051من 1 اىل 6

7697,59327,645,044-28,342,63721,750,588

19,859,13219,859,13213,500,394--من 8 اىل 10

38,786,1538,135,7514,815,63851,737,54272,152,911غري مصنف

488,579,141102,477,05428,391,527619,447,722646,254,944املجموع

ان احلركة عى تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة للركات الكربى كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

514,517,75690,236,03941,501,149646,254,944707,960,833الرصيد كما يف بداية السنة

89,556,04734,841,078798,983125,196,108276,766,300تسهيالت جديدة خالل السنة

)308,850,902()138,362,760()5,378,834()36,108,690()96,875,236(تسهيالت املسددة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

3,587,454)3,587,454(---

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)21,803,923(21,803,923---

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)402,957()4,707,842(5,110,799--

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)13,640,570()13,640,570()29,621,287(

488,579,141102,477,05428,391,527619,447,722646,254,944الرصيد كما يف نهاية السنة
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ان احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة للركات الكربى كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

1,376,2434,211,86631,833,82537,421,93462,900,375الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
التسهيالت  اجلديدة خالل 

السنة 

4,632995,1991,750,0942,749,9251,583,971

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التسهيالت 

املسددة 

--)4,712,592()4,712,592()9,851,436(

---)28,256(28,256ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

---35,437)35,437(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

--125,603)125,265()338(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

األثر عى اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

)20,047(604,9652,070,0732,654,991)688,709(

2,698,785)70,660()1,077,258()682,065(1,688,663التغريات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

--)8,903,390()8,903,390()18,879,255(

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

--427,997427,997)341,797(

3,041,9725,011,88121,514,35229,568,20537,421,934الرصيد كما يف نهاية السنة 
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يــع اجمــايل التســهيالت  املمنوحــة للمؤسســات  الصغــرية و املتوســطة حســب فئــات التصنيــف االئتمــاين الداخــيل للبنــك يه كمــا  ان توز
يــيل:

20192018

املرحلة األوىل التصنيف
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

100,246,42615,904,2125,606,384121,757,022137,073,279من 1 اىل 6

7-11,556,0021,950,65913,506,66111,222,552

10,102,43010,102,4307,122,121--من 8 اىل 10

13,625,215779,4048,330,80622,735,42527,937,261غري مصنف

113,871,64128,239,61825,990,279168,101,538183,355,213املجموع

إن احلركة عى تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

126,896,40828,610,16527,848,640183,355,213192,362,502الرصيد كما يف بداية السنة

32,105,32016,627,5124,696,77253,429,60485,963,553تسهيالت جديدة خالل السنة

)91,220,133()67,443,942()9,896,895()19,778,512()37,768,535(تسهيالت املسددة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

3,058,172)2,978,240()79,932(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)6,811,525(7,508,822)697,297(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)3,608,199()1,750,129(5,358,328--

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)1,239,337()1,239,337()3,750,709(

113,871,64128,239,61825,990,279168,101,538183,355,213الرصيد كما يف نهاية السنة
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ان احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

292,860749,67612,839,73513,882,27113,648,914الرصيد كما يف 1 كانون الثاين

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 

--1,646,2011,646,2012,899,981

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى 

  التسهيالت املسددة 

--)2,545,219()2,545,219()1,923,858(

--)35,969()92,757(128,726ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

--)188(4,102)3,914(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

--36,027)27,364()8,663(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

األثر عى اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

)113,913(26,373969,787882,2471,099,052

204,578199,278257,661)1,520()3,780(التغريات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

--)700,465()700,465()2,150,255(

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

--)66,778()66,778(50,776

291,316658,51012,347,70913,297,53513,882,271الرصيد كما يف نهاية السنة 

يع اجمايل التسهيالت  املمنوحة لالفراد حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل التصنيف
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

4,622,168107,82249,5894,779,57912,019,357من 1 اىل 6

727,673927,501170955,3441,125,485

86,64386,64359,394--من 8 اىل 10

302,812,3996,860,81922,780,956332,454,174333,757,050غري مصنف

307,462,2407,896,14222,917,358338,275,740346,961,286املجموع



البنك األهيل األردين 2019 168

إن احلركة عى تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة لالفراد كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

317,562,7659,935,41219,463,109346,961,286370,824,137الرصيد كما يف بداية السنة

61,249,0651,540,1782,746,47265,535,71599,801,891تسهيالت جديدة خالل السنة

)110,220,255()73,747,101()2,388,552()3,506,858()67,851,691(تسهيالت املسددة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

2,952,745)2,636,817()315,928(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)4,228,678(4,379,369)150,691(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)2,221,966()1,815,142(4,037,108--

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)474,160()474,160()13,444,487(

307,462,2407,896,14222,917,358338,275,740346,961,286الرصيد كما يف نهاية السنة
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ان احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة لتسهيالت االفراد كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

1,739,2462,443,42414,789,30818,971,97825,206,855الرصيد كما يف 1 كانون الثاين

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
التسهيالت  اجلديدة خالل 

السنة 

6,128-3,777,9753,784,1034,661,281

املسرتد من خسائر ائتمانية 
متوقعة عى التسهيالت 

املسددة 

--)2,324,689()2,324,689()2,532,744(

--)180,326()577,438(757,764ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

--)44,687(108,054)63,367(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

--486,365)440,673()45,692(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

األثر عى اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

)732,389(658,8911,939,5841,866,0863,625,593

)3,071,332()806,672(405,303)471,198()740,777(التغريات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)289,369()289,369()9,335,856(

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

--)55,662()55,662(418,181

920,9131,721,06018,503,80221,145,77518,971,978الرصيد كما يف نهاية السنة 

ية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل: يع اجمايل القروض  العقار ان توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

21,578,6252,557,138560,88024,696,64332,670,230من 1 اىل 6

7-3,038,54931,5473,070,0961,016,720

13,4601,389,4921,402,952415,716-من 8 اىل 10

264,376,9038,742,73512,598,592285,718,230288,713,700غري مصنف

285,955,52814,351,88214,580,511314,887,921322,816,366املجموع
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ية  كما يف 31 كانون األول 2019: إن احلركة عى القروض العقار

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار

291,116,11316,873,86514,826,388322,816,366308,677,814الرصيد كما يف بداية السنة

43,151,1923,930,735775,85847,857,78575,272,264تسهيالت جديدة خالل السنة

)61,113,448()54,998,032()2,454,806()3,241,453()49,301,773(تسهيالت املسددة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

10,217,309)9,472,774()744,535(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)7,455,729(9,667,197)2,211,468(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)1,771,584()3,405,688(5,177,272--

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)788,198()788,198()20,264(

285,955,52814,351,88214,580,511314,887,921322,816,366الرصيد كما يف نهاية السنة

ية كما يف 31 كانون األول 2019: إن احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض العقار

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

348,342276,3584,163,4164,788,1163,218,093الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
التسهيالت  اجلديدة خالل 

السنة 

--736,334736,3341,273,731

املسرتد من خسائر ائتمانية 
متوقعة عى التسهيالت 

املسددة 

--)833,648()833,648()958,960(

--)49,882()78,975(128,857ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

--)4,230(23,576)19,346(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

--48,168)47,116()1,052(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

األثر عى اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة تغيري التصنيف بني 
املراحل الثالث خالل السنة

)118,974(383,05544,217308,298174,744

79,47081,9001,631,5341,792,9041,504,737التغريات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

--)343,706()343,706()175,299(

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

--48,65748,657)248,930(

417,297638,7985,440,8606,496,9554,788,116الرصيد كما يف نهاية السنة 



171 اإليضاحات حول القوائم املالية

ان احلركة عى التسهيالت احلكومية كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

21,129,06322,695,285--21,129,063الرصيد كما يف بداية السنة

-1,851,578--1,851,578تسهيالت جديدة خالل السنة

)1,566,222(----تسهيالت مسددة 

22,980,64121,129,063--22,980,641الرصيد كما يف نهاية السنة

يع اجمايل التسهيالت املمنوحة للحكومة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

22,980,64121,129,063--22,980,641غري مصنف

22,980,64121,129,063--22,980,641املجموع

ان احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لتسهيالت احلكومة كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

84,994142,815--84,994الرصيد كما يف 1 كانون الثاين

املسرتد من خسائر ائتمانية 
متوقعة

----)57,821(

-7,583--7,583التغريات الناتجة عن تعديالت 

92,57784,994--92,577الرصيد كما يف نهاية السنة 
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يع اجمايل التسهيالت بشكل تجميي حسب فئات التصنيف االئتمانية يه كما ييل: ان توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

575,542,61485,265,4319,933,610670,741,655720,613,917من 1 اىل 6

7725,26643,167,0961,982,37645,874,73835,115,345

13,46031,437,69731,451,15721,097,625-من 8 اىل 10

642,581,31124,518,70948,525,992715,626,012743,689,985غري مصنف

1,218,849,191152,964,69691,879,6751,463,693,5621,520,516,872املجموع

إن احلركة عى تسهيالت ائتمانية املبارشة بشكل تجميي كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

1,271,222,105145,655,481103,639,2861,520,516,8721,602,520,571الرصيد كما يف بداية السنة

227,913,20256,939,5039,018,085293,870,790537,804,008تسهيالت جديدة خالل السنة

)572,970,960()334,551,835()20,119,087()62,635,513()251,797,235(تسهيالت املسددة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

19,815,680)18,675,285()1,140,395(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)40,299,855(43,359,311)3,059,456(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)8,004,706()11,678,801(19,683,507--

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز 

املايل

--)16,142,265()16,142,265()46,836,747(

1,218,849,191152,964,69691,879,6751,463,693,5621,520,516,872الرصيد كما يف نهاية السنة
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ان احلركة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل تجميي كما يف 31 كانون األول 2019:

20192018

املرحلة األوىل 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

3,841,6857,681,32463,626,28475,149,293105,117,052الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
التسهيالت  اجلديدة خالل 

السنة 

10,760995,1997,910,6048,916,56310,418,964

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التسهيالت 

املسددة 

--)10,416,148()10,416,148()15,324,819(

--)266,177()777,426(1,043,603ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

--)49,105(171,169)122,064(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

--696,163)640,418()55,745(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

األثر عى اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة كما يف نهاية السنة 

نتيجة
   تغيري التصنيف بني املراحل 

الثالث خالل السنة

)985,323(1,673,2845,023,6615,711,6224,210,680

1,164,1571,122,4331,389,851)1,072,883(1,031,159التغريات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت املعدومة واملحولة 
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

--)10,236,930()10,236,930()30,540,665(

تعديالت نتيجة تغري أسعار 
الرصف

--354,214354,214)121,770(

4,764,0758,030,24957,806,72370,601,04775,149,293الرصيد كما يف نهاية السنة 
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الفوائد املعلقة
فيما ييل احلركة عى الفوائد املعلقة:

القروض األفراد
ية العقار

املنشآت الركات
الصغرية

واملتوسطة

املجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019 

2,634,5021,894,60111,306,9765,021,31120,857,390الرصيد كما يف بداية السنة

1,833,8461,189,9304,329,3141,993,4889,346,578يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

)929,087()587,942()71,778()178,745()90,622(يزنل: الفوائد املحولة لاليرادات

22,154--7,80214,352ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

)495,670(10,848)501,567()13,646(8,695ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

473,516)10,848(501,567)706()16,497(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

يزنل: املحول اىل بنود خارج قائمة املركز املايل 
املوحدة

)76,011()428,288()4,611,342()144,005()5,259,646(

)660,303()395,975()125,838()16,204()122,286(يزنل: الفوائد املعلقة الي تم شطبها

4,179,4292,461,29410,827,3325,886,87723,354,932الرصيـد  كما يف نهايـة السنة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2018 

5,599,8931,040,62117,107,5874,372,22728,120,328الرصيد يف بداية السنة

2,637,1161,089,4675,654,9942,271,40911,652,986يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

)832,901()95,576()528,938()101,326()107,061(يزنل: الفوائد املحولة لاليرادات

4,636)13,452(3,91111,5862,591ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

)90,499()161,102(19,91750,929)243(ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

174,55485,863)53,520()31,503()3,668(ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

يزنل: املحول اىل بنود خارج قائمة املركز املايل 
املوحدة

)4,326,623()116,447()7,572,144()1,414,410()13,429,624(

)4,653,399()112,339()3,354,523()17,714()1,168,823(يزنل: الفوائد املعلقة الي تم شطبها

2,634,5021,894,60111,306,9765,021,31120,857,390الرصيـد يف نهايـة السنة
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8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018 

دينــــاردينــــار

8,945,26510,649,493أسهم متوفر هلا أسعار سوقية 

16,068,77714,312,545أسهم غري متوفر هلا أسعار سوقية 

2,382,240-صندوق إستثماري

 مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل

25,014,04227,344,278

يعــات األربــاح النقديــة عــى املوجــودات املاليــة أعــاله مبلــغ 686,497 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2019 )908,047 دينــار   بلغــت توز
كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.

9 - موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018 

دينــــاردينــــار

ينة 636,518,949552,079,399أذونات وسندات خز

118,795,000102,645,000أسناد قروض الركات

 755,313,949654,724,399

)388,812()419,976(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

754,893,973654,335,587

754,893,973654,335,587ذات عائد ثابت

754,893,973654,335,587املجموع

754,893,973654,335,587اذونات وسندات واسناد غري متوفر هلا أسعار سوقية
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يع اجمايل املوجودات حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:  ان توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

636,518,949552,079,399--636,518,949حكومية

118,795,000102,645,000--118,795,000غري مصنف

755,313,949654,724,399--755,313,949املجموع

ان احلركة احلاصلة عى املوجودات كما يف 31 كانون األول 2019 :

20192018

املرحلة األوىل
)فردي(

املرحلة الثانية
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

654,724,399542,617,540--654,724,399كما يف 1 كانون الثاين 

االستثمارات اجلديدة خالل 
السنة 

262,192,093--262,192,093327,851,079

)215,377,892()161,622,999(--)161,622,999(االستثمارات املستحقة

)366,328(20,456--20,456التغري يف القيمة العادلة

755,313,949654,724,399--755,313,949إجمايل الرصيد يف نهاية السنة 

ان احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما ييل:

20192018

املرحلة االوىل
)فردي(

املرحلة الثانية
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

388,812232,965--388,812الرصيد كما يف 1 كانون الثاين 

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى 
االستثمارات اجلديدة خالل 

السنة 

33,392--33,392161,255

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى االستثمارات 

املستحقة 

)2,228(--)2,228()5,408(

419,976388,812--419,976الرصيد كما يف نهاية السنة 
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10 - استثمارات يف رشكة حليفة 

يمتلك البنك رشكة حليفة كما فــي 31 كانــون األول 2019 و2018 تفاصيلها كما ييل :

حقوق امللكية

31 كانون األول

نسبة بلـــد التأسيس
املساهمة

طبيعة 20192018
النشاط

حصة البنك 
من االرباح

طريقة 
االحتساب

يخ التملك تار

٪دينــــاردينــــار٪

رشكة 
الشواطئ 

للفنادق 
واملنتجعات 

السياحية 

خدمات 24/8153,516,2593,531,147األردن
فندقية

2006حقوق امللكية24/815

3,516,2593,531,147

 إن حق البنك يف التصويت عى قرارات اهليئة العامة هلذه الركة هو حسب نسبة التملك يف الركة احلليفة.

وفيما ييل ملخص احلركة عى قيمة االستثمارات يف الركة احلليفة:

20192018

دينــــاردينــــار

3,531,1473,528,666الرصيد كما يف بداية السنة

2,481)14,888(حصة البنك من )خسائر( أرباح اإلستثمار يف رشكة حليفة

3,516,2593,531,147الرصيد كما يف نهاية السنة
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يع قيد اإلنجاز / بالصايف  11 - ممتلكات ومعدات ومشار

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

معـدات مبانـــياراضـي
واجهزة واثاث 

وديكورات

أجهزةوسائط نقـل
احلاسب اآليل

حق استخدام أخرى
املوجودات

املجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

 2019

الكلفـــة:

الرصيد كما يف 
بداية السنة

23,681,28950,283,40936,979,4681,019,02019,426,7899,837,887-141,227,862

تعديالت املعيار 
الدويل رقم 

)16(

------9,738,8509,738,850

الرصيد املعدل 
كما يف بداية 

السنة

23,681,28950,283,40936,979,4681,019,02019,426,7899,837,8879,738,850150,966,712

2,033,803754,5201,614,3038,254,315-1,744,858322,3751,784,456إضافات

)24,883,232(-)955,138()7,641,646()11,585()12,469,002()1,591,860()2,214,001(استبعادات

الرصيد كما يف 
نهاية السنة

23,212,14649,013,92426,294,9221,007,43513,818,9469,637,26911,353,153134,337,795

االستهالك 
املرتاكم:

الرصيد كما يف 
بداية السنة

-9,720,25828,193,742443,93216,076,5376,339,898-60,774,367

استهالك 
السنة

-957,4422,001,299134,5981,711,690844,6491,761,7547,411,432

)22,044,247(-)823,935()7,519,847(-)12,475,932()1,224,533(-استبعادات

االستهالك 
املرتاكم كما يف 

نهاية السنة

-9,453,16717,719,109578,53010,268,3806,360,6121,761,75446,141,552

صايف القيمة 
الدفرتية 

للممتلكات 
واملعدات

23,212,14639,560,7578,575,813428,9053,550,5663,276,6579,591,39988,196,243

دفعات 
عى حساب 
يع قيد  مشار

االنجاز

--3,436,778----3,436,778

صايف القيمة 
الدفرتية كما 

يف نهاية السنة

23,212,14639,560,75712,012,591428,9053,550,5663,276,6579,591,39991,633,021
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معـدات مبانـــياراضـي
واجهزة واثاث 

وديكورات

أجهزةوسائط نقـل
احلاسب اآليل

حق استخدام أخرى
املوجودات

املجموع

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

2018

الكلفـــة:

الرصيد كما 
يف بداية 

السنة

11,456,39136,603,65433,122,2481,021,70918,173,4859,008,118-109,385,605

32,874,158-12,259,33013,679,7554,299,65260,5001,447,1851,127,736إضافات

)1,031,901(-)297,967()193,881()63,189()442,432(-)34,432(استبعادات

الرصيد كما 
يف نهاية 

السنة

23,681,28950,283,40936,979,4681,019,02019,426,7899,837,887-141,227,862

االستهالك 
املرتاكم:

الرصيد كما 
يف بداية 

السنة

-8,834,21527,095,396391,89714,116,2605,453,344-55,891,112

استهالك 
السنة

-886,0431,484,481131,0032,001,720919,073-5,422,320

)539,065(-)32,519()41,443()78,968()386,135(--استبعادات

االستهالك 
املرتاكم يف 
نهاية السنة

-9,720,25828,193,742443,93216,076,5376,339,898-60,774,367

صايف القيمة 
الدفرتية 

للممتلكات 
واملعدات

23,681,28940,563,1518,785,726575,0883,350,2523,497,989-80,453,495

دفعات 
عى حساب 
يع قيد  مشار

االنجاز

--771,031----771,031

صايف القيمة 
الدفرتية 

كما يف نهاية 
السنة

23,681,28940,563,1519,556,757575,0883,350,2523,497,989-81,224,526

  تتضمــن املمتلــكات واملعــدات موجــودات تــم اســتهالكها بالكامــل بقيمــة 20,801,002 دينــار كمــا يف 31 كانــون االول 2019 مقابــل 37,795,823 
دينــار كمــا يف 31  كانــون األول 2018.
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12 - موجودات غري ملموسة - بالصايف 

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

أنظمة حاسوب وبرامج

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــاردينــــار

16,478,63719,787,541الرصيد كما يف بداية السنة

1,386,3661,424,791إضافات

)4,733,695()4,362,899(االطفاء للسنة 

13,502,10416,478,637الرصيد كما يف نهاية السنة

14-1430-30نسبة اإلطفاء السنوية ٪

13 - موجودات أخرى

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــاردينــــار

89,610,67084,107,268موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون-بالصايف *

16,818,48314,241,044فوائد وعموالت مستحقة غري مقبوضة

11,553,7165,850,019شيكات وحواالت برسم القبض

11,681,29412,411,423ذمم موجودات مباعه بالتقسيط - بالصايف
2,803,2972,946,126مرصوفات مدفوعة مقدماً

3,098,0503,217,546مدينون مختلفون
705,4821,109,834ايجارات مدفوعة مقدماً

275,434334,008تأمينات مسرتدة - بالصايف

1,728,695872,523سلف مؤقتة

77,619138,982أخرى

138,352,740125,228,773املجموع
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* فيما ييل احلركة الي تمت عى املوجودات الي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون:

عقـــــــارات مستملكـــــــــــة

31 كانون األول
2019 

31 كانون األول
2018 

دينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

84,107,26876,838,461الرصيد يف بداية السنة 

9,625,92218,129,960اضافات

)10,384,335()3,865,823(استبعادات

)1,018,074()575,361(خسارة التدين

318,664541,256خسارة تدين مسرتدة

89,610,67084,107,268الرصيد يف نهاية السنة 

بموجــب قانــون البنــوك، يتوجــب بيــع املبــاين واالرايض الــي تــؤول ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون مســتحقة عــى العمــالء خــالل ســنتني مــن 
يــخ اســتمالكها وللبنــك املركــزي االردين يف حــاالت اســتثنائية أن يمــدد هــذه املــدة لســنتني متتاليتــني كحــد اقــى. تار

** فيما ييل حركة مخصص العقارات املستملكة املخالفة:

31 كانون األول
2019 

31 كانون األول
2018 

دينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

9,874,97410,037,839الرصيد يف بداية السنة 

)162,865()27,330(مخصص عقارات مباعة خالل السنة

9,847,6449,874,974الرصيد يف نهاية السنة 

14 - ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 312018 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

داخــــل
اململكــــة

 خـــــارج 
اململكــــة

داخــــل  املجمــوع
اململكــــة

املجمـــــوعخـــــارج اململكــــة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

ية وتحت الطلب 269,98011,451,17811,721,1581,008,6762,514,2803,522,956حسابات جار

39,059,70299,365,430138,425,13214,062,45580,574,56694,637,021ودائع ألجل 

39,329,682110,816,608150,146,29015,071,13183,088,84698,159,977املجموع

يــد عــن ثالثــة أشــهر كمــا يف 31 كانــون األول  يوجــد ودائــع بنــوك ومؤسســات مرصفيــة تبلــغ 25,510,875 دينــار تســتحق خــالل فــرتة تز   
2019 و )11,498,858 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.
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15 - ودائع العمالء

إن تفاصيل هذا البند كما ييل:

مؤسسات صغرية الركات الكربىاألفراد
ومتوسطة

احلكومة والقطاع 
العام

املجموع

دينارديناردينارديناردينار

31 كانون األول 2019 

ية وتحت  حسابات جار
الطلب

173,846,753129,254,301145,247,23313,587,840461,936,127

234,151,134---234,151,134ودائع التوفري

ودائع ألجل وخاضعة 
إلشعار

731,440,624221,267,320147,439,51867,785,6531,167,933,115

1,139,438,511350,521,621292,686,75181,373,4931,864,020,376

31 كانون األول 2018 

ية وتحت  حسابات جار
الطلب

172,064,077111,622,519138,014,91227,505,990449,207,498

270,936,226---270,936,226ودائع التوفري

ودائع ألجل وخاضعة 
إلشعار

744,337,898245,934,330142,624,40158,729,7681,191,626,397

1,187,338,201357,556,849280,639,31386,235,7581,911,770,121

 بلغــت ودائــع احلكومــة األردنيــة والقطــاع العــام داخــل اململكــة 78,655,404 دينــار أي مــا نســبته 4,22 ٪ مــن إجمـــــايل الودائــع كمـــــا 
يف 31 كانــون األول 2019 )85,780,909 دينــار أي مــا نســبته 4,49 ٪ كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.

 بلغــــت الودائــع الــي ال تحمــل فوائــد 545,502,770 دينــار أي مــا نســبته 29,26 ٪ مــن إجمـــــايل الودائــع كمــــــا يف 31 كانــون األول 
ــون االول 2018(. ــار أي مــا نســبته 28,77 ٪ كمــا يف 31 كان 2019 )550,004,317 دين

 بلغـت الودائـع املحجـوزة )مقيـدة السحـب( 3,369,675 دينـار أي مـا نسبتــه 0,18 ٪ مــن إجمالــي الودائـع كمــا فــي 31 كانون األول 
2019 )3,328,706 دينــار أي مــا نســبته 0,17 ٪ كمــا يف 31 كانــون االول 2018(.

16 - تأمينــات نقديـــة

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــــاردينــــــار

168,933,805215,107,461تأمينات مقابل تسهيالت مبارشة

31,337,55029,520,800تأمينات مقابل تسهيالت غري مبارشة

11,512,24412,787,894تأمينات أخرى

211,783,599257,416,155
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17 - أموال مقرتضة

عدد األقســاط

ية املتبقيةالكليةاملبلــــغ دور
استحقاق 

االقساط

سعر فائدة الضمانات
االقرتاض

 سعر فائدة
إعادة اإلقراض

٪٪دينـــــار

31 كانون األول 2019 

دفعات نصف 3,200,0003026البنك املركزي األردين
سنوية

-3,856,79

دفعات نصف 441,3933030البنك املركزي األردين
سنوية

-36,143

دفعات نصف 437,9863030البنك املركزي األردين
سنوية

-26,143

دفعات نصف 1,755,000149البنك املركزي األردين
سنوية

-2,56,143

تجدد بشكل 2,305,0002020البنك املركزي األردين
شهري

-3,96,166

تجدد بشكل --15,300,841البنك املركزي األردين
شهري

-1,8704,692

البنك األورويب إلعادة االعمار 
والتنمية

دفعات نصف 5,064,28675
سنوية

-4,1812 - 9

األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري

4,5 - 4,38,5 - 6-دفعة واحدة65,000,00011

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

2,287,613241530/6/2021-6,5010,17

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

8,919,844242430/5/2021-610,17

األردنية إلعادة تمويل الرهن 
العقاري

)قروض تعود لركة تابعة(

3 من أيار 35,000,00088
2020 و من 
11 أيار 2020 

و 3 من 
2021ترين 

اول 2020 و 1 
من تموز 2021 
و 24 من أيلول 

2021 و 28 
كانون اول 

2021

-6,2 - 4,7510,17

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

36 دفعة --5,191,236
ية اعتباراً  شهر

يخ  من تار
السحب

-718 - 15

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

36 دفعة --106,527
ية اعتباراً  شهر

يخ  من تار
السحب

-6,718 - 15

145,009,726
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عدد األقســاط

ية املتبقيةالكليةاملبلــــغ دور
استحقاق 

االقساط

سعر فائدة الضمانات
االقرتاض

 سعر فائدة
إعادة اإلقراض

٪٪دينـــــار

31 كانون األول 2018 

دفعات نصف 3,600,0003029البنك املركزي األردين
سنوية

-4,146,79

دفعات نصف 441,3933030البنك املركزي األردين
سنوية

-36,143

دفعات نصف 2,133,0001413البنك املركزي األردين
سنوية

-2,56,143

دفعات نصف 2,305,0002020البنك املركزي األردين
سنوية

-4,1506,166

تجدد بشكل --17,781,042البنك املركزي األردين
شهري

-1,8704,692

البنك األورويب
إلعادة االعمار والتنمية

دفعات نصف 7,090,00077
سنوية

-4,1812 - 9 

األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري

4,5 - 4,38,5 - 6-دفعة واحدة50,000,00011

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

الثامن من كل 1,083,3332413
شهر

-6,2510,17

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

5,000,0001131/3/2019-510,17

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

9,463,180242430/12/2020-5,7510,17

األردنية إلعادة تمويل الرهن 
العقاري

)قروض تعود لركة تابعة(

3 نيسان 2019 35,000,00088
و 2 أيار 2019 و 
11 أيار 2019 و 

23 آب 2019 و 
18 كانون األول 
2019 و 1 تموز 

2021 و 28 
كانون األول 

2021

-6,2 - 4,610,17

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

36 دفعة --5,141,525
ية اعتباراً  شهر

يخ  من تار
السحب

-6,7518 - 15

بنك محيل
)قرض يعود لركة تابعة(

36 دفعة --3,433,336
ية اعتباراً  شهر

يخ  من تار
السحب

-6,518 - 15

142,471,809

تبلغ القروض ذات الفائدة الثابتة 145,009,726 دينار كما يف 31 كانون األول 2019 )142,471,809 دينار كما يف 31 كانون األول 2018(.
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18 - إسناد قرض

عدد السندات املصدرة

يخ االستحقاقالقيمة اإلسمية سعر الفائدةالضماناتاملتبقيةالكليةتار

٪دينار

31 كانون األول 2019

اسناد قرض غري قابلة 
للتحويل إىل أسهم

12 ترين األول 25,000,000
2023

250--7/25

31 كانون األول 2018

اسناد قرض غري قابلة 
للتحويل إىل أسهم

12 ترين األول 25,000,000
2023

250--7/5

يــق االكتتــاب  قــام البنــك خــالل العــام 2017 بإصــدار اســناد قــرض بقيمــة اســمية غــري قابلــة للتحويــل اىل اســهم ملــدة )6( ســنوات عــن طر
ــار بســعر فائــدة متغــري يســاوي فائــدة إعــادة اخلصــم لــدى البنــك املركــزي األردين  اخلــاص وتبلــغ القيمــة االســمية للســند 100 الــف دين

يــخ 12 تريــن األول 2023. مضافــا اليهــا هامــش 2 ٪ وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي وتســتحق هــذه االســناد بتار

19 - مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

الرصيــد يف بدايــة 
السنــــــــــــة

الرصيــد يف نهاية استخداماتاضافات
السنــــــــــــة

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

2019

مخصص تعويض نهاية 
اخلدمة

3,229,271626,952)885,770(2,970,453

مخصص القضايا املقامة ضد 
البنك

323,585120,569)1,800(442,354

138,255)99,613(56,652181,216مخصصات أخرى  

3,609,508928,737)987,183(3,551,062

2018

مخصص تعويض نهاية 
اخلدمة

3,092,330521,118)384,177(3,229,271

مخصص القضايا املقامة ضد 
البنك

458,66010,000)145,075(323,585

56,652)531,667(334,135254,184مخصصات أخرى  

3,885,125785,302)1,060,919(3,609,508
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20 - مخصص رضيبة الدخل

أ - مخصص رضيبة الدخل
ان احلركة عى مخصص رضيبة الدخل يه كما ييل: 

31 كانون األول 
2019

31 كانون األول
2018

دينـــــاردينـــــار

7,222,5514,418,203الرصيد كما يف بداية السنة

)7,684,980()11,001,932(رضيبة الدخل املدفوعة

12,709,85410,489,328رضيبة الدخل السنة

-1,167,448رضيبة دخل سنوات سابقة

10,097,9217,222,551الرصيد كما يف نهاية السنة

 تمثل رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما ييل: 

31 كانون األول 
2019

31 كانون األول 
2018

دينـــــاردينـــــار

12,709,85410,489,328رضيبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

-1,167,448رضيبة دخل سنوات سابقة

)1,042,404()324,082(موجودات رضيبية مؤجلة للسنة

413,5352,486,551إطفاء موجودات رضيبية مؤجلة للسنة

13,966,75511,933,475

 تــم تعديــل نســبة رضيبــة الدخــل القانونيــة عــى البنــوك العامــة األردنيــة ابتــداءاً مــن 1 كانــون الثــاين 2019 لتصبــح 35 ٪ رضيبــة دخــل 
+ 3 ٪ مســاهمة وطنيــة، أي مــا مجموعــه 38 ٪ وفقــاً لقانــون رضيبــة الدخــل األردين رقــم )34( لســنة 2014 املعــدل بالقانــون رقــم 
)38( لســنة 2018 وتــرتاوح نســبة رضيبــة الدخــل القانونيــة يف البلــدان الــي يوجــد للبنــك اســتثمارات وفــروع فيهــا بــني 12.5 ٪ - 28.79 ٪.

 تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات حى نهاية العام 2014 لفروع األردن.

 الســنوات املاليــة 2015 و 2016: تــم تدقيــق هــذه الســنوات مــن قبــل دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات حيــث فرضــت عــى البنــك مبلــغ 
إضــايف بواقــع 1,479,310 دينــار ومبلــغ 805,719 دينــار عــى التــوايل, قــام البنــك باالعــرتاض عــى القــرار واتخــذ اإلجــراء القانــوين برفــع 
قضيــة ضــد دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات ومــا زالــت القضيــة منظــورة لــدى محكمــة البدايــة الرضيبيــة, ويف رأي البنــك واملستشــار 

الرضيــي إنــه ال دايع الحتســاب مخصــص اضــايف.

 الســنة املاليــة 2017: تــم تقديــم كشــف التقديــر الــذايت للعــام 2017 بموعــده ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة 
يــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة. حســابات البنــك حــى تار

 السنة املالية 2018: تم قبول كشف التقدير الذايت.

 تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة لفروع البنك يف فلسطني حى نهاية العام 2018.

 تم إجراء تسوية نهائية لرضيبة الدخل لفرع البنك يف قربص حى نهاية العام 2017.

 قامــت الركــة التابعــة )رشكــة األهــيل للوســاطة املاليــة( بتســوية الرضيبــة حــى نهايــة العــام 2014 حيــث قامــت الركــة بتقديــم 
كشــف التقديــر الــذايت لألعــوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 علمــاً بأنــه قــد صــدر قــرار االعــرتاض لســنة 2015 وإلــزام الركــة 
بمبلــغ 43 ألــف دينــار وبــرأي املستشــار الرضيــي للركــة بأنــه ال دايع لتكويــن مخصــص للســنة املاليــة 2015 ألن القــرار مخالــف 

للقانــون، وبــرأي اإلدارة واملستشــار الرضيــي انــه ال دايع لقيــد أيــة مخصصــات رضيبيــة لقــاء تلــك الســنة. 
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 تــم اجــراء تســوية نهائيــة لرضيبــة الدخــل للركــة التابعــة )رشكــة األهــيل للتأجــري التمويــيل( حــى نهايــة العــام 2015، قامــت الركــة 
يــخ اعــداد هــذه  ــر الــذايت للعــام 2016 ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة الســجالت حــى تار بتقديــم كشــف التقدي
القوائــم املوحــدة, وقامــت الركــة بتقديــم كشــف التقديــر الــذايت لعــام 2017 وتــم قبــول الكشــف مــن قبــل دائــرة رضيبــة الدخــل 
واملبيعــات دون تعديــل، وتــم تقديــم كشــف التقديــر الــذايت للعــام 2018 ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة الســجالت 

بعــد.

 تــم اجــراء تســوية نهائيــة لرضيبــة الركــة التابعــة )الركــة االهليــة للتمويــل األصغــر( حــى نهايــة العــام 2017 وتــم تقديــم كشــف 
ــر الــذايت للعــام 2018 ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات ملراجعــة الســجالت بعــد. التقدي

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019نسبة رضيبة الدخل

35 %38 %فروع االردن

 28,79% 28,79%فروع البنك يف فلسطني

12,5 % 12,5%فرع البنك يف قربص

تم احتساب وقيد مخصص لرضيبة الدخل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019 للبنك وفروعه اخلارجية ورشكاته التابعة.

إن احلركة عى حساب املوجودات/املطلوبات الرضيبية املؤجلة كما ييل:

20192018

مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

دينــاردينــاردينــاردينــار

7,659,003491,607-9,630,207الرصيد بداية السنة

ير املالية الدويل رقم )9( -3,415,351--اثر تطبيق معيار التقار

-1,042,404-324,082املضاف

)491,607()2,486,551(-)413,535(املطفأ

-9,630,207-9,540,754الرصيد نهاية السنة
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ب- موجودات / مطلوبات رضيبة مؤجلة

2019

 الرصيد يفاحلسابات املشمولة
بداية السنة

املبالغ
 املضافة

املبالغ 
املحررة

 الرصيد يف
نهاية السنة

الرضيبة 
املؤجلة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

موجودات رضيبية مؤجلة

مخصص الديون غري العاملة من
سنوات سابقة

2,041,781-)138,073(1,903,708508,750

2,059,730550,445)75,846(-2,135,576فوائد معلقة

10,847,6444,122,104)27,330(-10,874,974مخصص تدين أرايض وعقارات

271,98597,467)1,800(173,785100,000مخصص قضايا

2,834,723780,487)885,770(3,122,739597,754مخصص تعويض نهاية اخلدمة

8,758,1423,328,094--8,758,142مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

510,045153,407)404,351(406,642507,754مخصصات أخرى

27,513,6391,205,508)1,533,170(27,185,9779,540,754

2018

 الرصيد يفاحلسابات املشمولة
بداية السنة

املبالغ
 املضافة

املبالغ 
املحررة

 الرصيد يف
نهاية السنة

الرضيبة 
املؤجلة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

أ, موجودات رضيبية مؤجلة

مخصص الديون غري العاملة من
  سنوات سابقة

2,062,287-)20,506(2,041,781545,648

2,135,576570,714)76,733(-2,212,309فوائد معلقة

10,874,9744,132,490)4,523,618(-15,398,592مخصص تدين أرايض وعقارات

173,78559,949)145,075(308,86010,000مخصص قضايا

3,122,739884,641)383,203(3,008,496497,446مخصص تعويض نهاية اخلدمة

8,758,1423,328,094)1,000,000(-9,758,142مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

406,642108,671)150,773(150,773406,642مخصصات أخرى

32,899,459914,088)6,299,908(27,513,6399,630,207

ب, مطلوبات رضيبية مؤجلة

احتياطي القيمة العادلة ملوجودات مالية
  من خالل الدخل الشامل

1,404,591-)4,630,469()3,225,878(-

1,404,591-)4,630,469)3,225,878(-
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ملخص تسوية الربح املحاسي مع الربح الرضيي:

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

36,203,14033,210,755الربح املحاسي

)9,221,481()9,954,771(أرباح غري خاضعة للرضيبة

5,873,3273,755,551مرصوفات غري مقبولة رضيبياً 

32,121,69627,744,825الربح الرضيي

35,93 %35,35 %نسبة رضيبة الدخل الفعلية

21 - مطلوبات أخرى

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

4,924,1184,437,743شيكات وحواالت برسم الدفع

719,509333,736الذمم الدائنة لعمالء الوساطة املالية 

10,280,6659,776,565فوائد مستحقة وغري مدفوعة

5,566,8539,037,866أمانات مؤقتة

2,663,2843,194,964دائنون مختلفون

4,525,1614,063,617مرصوفات مستحقة وغري مدفوعة
1,819,550953,993فوائد وايرادات مقبوضة مقدماً

1,846,2612,552,015شيكات أرباح غري مسلمة

99,58583,018مكافاة اعضاء مجلس االدارة 

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة عى التسهيالت غري املبارشة 
والسقوف الغري مستغلة *

3,373,9531,833,319

-9,214,391الزتامات عقود االيجار**

371,354258,623اخرى

45,404,68436,525,459
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يع الكفاالت حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك: *توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

184,487,68632,358,277265,516217,111,479206,494,454من 1 اىل 6

750,0006,560,252255,5006,865,7522,019,864

484,0411,301,9211,785,9621,227,931-من 8 اىل 10

1,343,5532,154,0571,231,8594,729,46912,047,866غري مصنف

185,881,23941,556,6273,054,796230,492,662221,790,115املجموع

* إن احلركة احلاصلة عى الكفاالت:

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

193,989,73621,380,6936,419,686221,790,115الرصيد كما يف بداية السنة

89,274,213-74,183,95915,090,254تعرضات جديدة خالل السنة

)80,571,666()817,993()12,996,454()66,757,219(تعرضات املستحقة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

6,657,320)6,624,996()32,324(-

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)22,056,737(25,718,274)3,661,537(-

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)135,820()1,011,144(1,146,964-

185,881,23941,556,6273,054,796230,492,662الرصيد كما يف نهاية السنة
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* إن احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى الكفاالت كما ييل:

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

752,661-705,95146,710الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التعرضات  اجلديدة خالل 

السنة

)5,492(460,2301,022,8531,477,591

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التعرضات 

املستحقة

)246(--)246(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

84,472)58,613()25,859(-

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)26,234(2,801,894)2,775,660(-

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)1,216()5,261(6,477-

األثر عى اخلسائر االئتمانية - 
كما يف نهاية السنة - نتيجة 
تغيري التصنيف بني املراحل 

الثالث خالل السنة

)408,491()2,490,593(131,840)2,767,244(

44,5812,652,1382,671,685)25,034(التغريات الناتجة عن تعديالت

323,710798,9481,011,7892,134,447الرصيد كما يف نهاية السنة

يع االعتمادات حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك: *توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

131,335,096108,091,387-127,059,3854,275,711من 1 اىل 6

7-356,692-356,69245,282

-----من 8 اىل 10

1,639,916----غري مصنف

131,691,788109,776,585-127,059,3854,632,403املجموع
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* إن احلركة احلاصلة عى االعتمادات:

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

109,776,585-103,930,1045,846,481الرصيد كما يف بداية السنة

125,222,222-121,267,6553,954,567تعرضات جديدة خالل السنة

)103,307,019(-)3,935,242()99,371,777(تعرضات املستحقة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

1,639,917)1,639,917(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)406,514(406,514--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

----

131,691,788-127,059,3854,632,403الرصيد كما يف نهاية السنة

* إن احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى االعتمادات كما ييل:

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

256,425-226,02630,399الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التعرضات  اجلديدة خالل 

السنة

3,932--3,932

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التعرضات 

املستحقة

----

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

7,250)7,250(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)409(409--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

----

األثر عى اخلسائر االئتمانية - 
كما يف نهاية السنة - نتيجة 
تغيري التصنيف بني املراحل 

الثالث خالل السنة

)2,183()295(-)2,478(

142,864-)4,368(147,232التغريات الناتجة عن تعديالت

400,743-381,84818,895الرصيد كما يف نهاية السنة



193 اإليضاحات حول القوائم املالية

يع السقوف غري املستغلة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك: *توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

125,545,958146,525,143-118,504,1227,041,836من 1 اىل 6

710,096493,663-503,759328,483

50,102----من 8 اىل 10

35,901,1363,510,307-35,748,535152,601غري مصنف

161,950,853150,414,035-154,262,7537,688,100املجموع

* إن احلركة احلاصلة عى السقوف غري املستغلة:

2019

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

150,414,035-146,955,0063,459,029الرصيد كما يف بداية السنة

140,806,821-134,691,1766,115,645تعرضات جديدة خالل السنة

)129,270,003(-)4,030,359()125,239,644(تعرضات املستحقة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

295,316)295,316(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)2,446,722(2,446,722--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

7,621)7,621(--

161,950,853-154,262,7537,688,100الرصيد كما يف نهاية السنة
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* إن احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى السقوف غري املستغلة كما ييل:

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــار

824,233-469,377354,856الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التعرضات  اجلديدة خالل 

السنة

14,019511-14,530

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التعرضات 

املستحقة

----

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

)27,393(27,393--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)11,865(11,865--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

20)20(--

األثر عى اخلسائر االئتمانية - 
كما يف نهاية السنة - نتيجة 
تغيري التصنيف بني املراحل 

الثالث خالل السنة

38,558)38,558(--

838,763-482,716356,047الرصيد كما يف نهاية السنة

يع إجمايل التسهيالت غري املبارشة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك: *توز

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

430,051,19343,675,824265,516473,992,533461,110,984من 1 اىل 6

760,0967,410,607255,5007,726,2032,393,629

484,0411,301,9211,785,9621,278,033-من 8 اىل 10

37,092,0882,306,6581,231,85940,630,60517,198,089غري مصنف

467,203,37753,877,1303,054,796524,135,303481,980,735املجموع
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* إن احلركة احلاصلة عى إجمايل التسهيالت غري املبارشة:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

444,874,84630,686,2036,419,686481,980,735565,878,327الرصيد كما يف بداية السنة

355,303,256182,397,348-330,142,79025,160,466تعرضات جديدة خالل السنة

)266,294,940()313,148,688()817,993()20,962,055()291,368,640(تعرضات املستحقة

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

8,592,553)8,560,229()32,324(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)24,909,973(28,571,510)3,661,537(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)128,199()1,018,765(1,146,964--

467,203,37753,877,1303,054,796524,135,303481,980,735الرصيد كما يف نهاية السنة

* إن احلركة احلاصلة عى مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى إجمايل التسهيالت غري املبارشة كما ييل:

20192018

املرحلة األوىل البند
)فردي(

املرحلة الثانية 
)فردي(

املجموعاملجموعاملرحلة الثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

1,833,3191,698,316-1,401,354431,965الرصيد كما يف بداية السنة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
عى التعرضات  اجلديدة خالل 

السنة

12,459460,7411,022,8531,496,053220,557

املسرتد من اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة عى التعرضات 

املستحقة

)246(--)246()85,554(

ما تم تحويله اىل املرحلة 
األوىل

64,329)38,470()25,859(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثانية

)38,508(2,814,168)2,775,660(--

ما تم تحويله اىل املرحلة 
الثالثة

)1,196()5,281(6,477--

األثر عى اخلسائر االئتمانية - 
كما يف نهاية السنة - نتيجة 
تغيري التصنيف بني املراحل 

الثالث خالل السنة

)372,116()2,529,446(131,840)2,769,722(-

-122,19840,2132,652,1382,814,549التغريات الناتجة عن تعديالت

1,188,2741,173,8901,011,7893,373,9531,833,319الرصيد كما يف نهاية السنة
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** يوضح اجلدول ادناه احلركة عى الزتامات عقود االيجار خالل السنة املنتهية يف 31 كانون األول 2019:

31 كانون األول 2019

دينــار

9,873,697الرصيد يف بداية السنة

974,103اضافت

461,039تكاليف الزتامات عقود االيجار

)2,094,448(الدفعات

9,214,391الرصيد كما يف 31 كانون االول

22 - رأس املال املكتتب به واملدفوع

يبلــغ راس املــال املــرصح بــه 200,655,000 دينــار موزعــاً عــى 200,655,000 ســهماً قيمــة الســهم االســمية دينــار واحــد كمــا يف 31 
كانــون األول 2019 )192,937,500 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.

يــع أربــاح عــى  يــخ 2020/4/9, فقــد تقــرر تأجيــل قيــام البنــوك األردنيــة بتوز بموجــب تعميــم البنــك املركــزي األردين رقــم 4693/1/1 بتار
املســاهمني لعــام 2019.

يــع أربــاح نقديــة بنســبة 6 ٪  يــخ 29 نيســان 2019 املوافقــة عــى توز قــررت اهليئــة العامــة للمســاهمني يف اجتماعهــا العــادي املنعقــد بتار
مــن رأس املــال والبالغــة 11,576,250 دينــار و4 ٪ أســهم مجانيــة مــن رأس املــال والبالغــة 7,717,500 دينــار مــن رصيــد األربــاح املــدورة 

عــى املســاهمني كأربــاح عــن العــام 2018.

23 - االحتياطيات

ان تفاصيل االحتياطيات كما يف 31 كانون االول 2019 و2018 يه كما ييل :

احتياطي قانوين :
تمثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احلســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الرضائــب بنســبة 10 ٪ وفقــاً لقانــون البنــوك وقانــون 

يــع عــى املســاهمني. الــركات وهــو غــري قابــل للتوز

احتياطي اختياري :
يــد عن 20 ٪ . يســتخدم االحتياطي  تمثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احلســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الرضائــب بنســبة ال تز

يعــه بالكامــل أو أي جــزء منه كأرباح عى املســاهمني. االختيــاري يف االغــراض الــي يقررهــا مجلــس االدارة ويحــق للهيئــة العامــة توز

احتياطي مخاطر مرصفية عامة :
ــد حســاب املخاطــر  ــه نقــل رصي ــذي طلــب مــن خالل ــران 2018 وال ي ــخ 6 حز ي اصــدر البنــك املركــزي األردين تعليمــات رقــم 13\2018 بتار
يــر املاليــة الــدويل  املرصفيــة العامــة )املحتســب وفقــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردين( حلســاب األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر معيــار التقار
رقــم )9( املســجل عــى الرصيــد االفتتــايح حلســاب األربــاح املــدورة كمــا يف 1 كانــون الثــاين 2018. كمــا و نصــت التعليمــات عــى اإلبقــاء عــى 
يعــه كأربــاح عــى املســاهمني و ال يجــوز اســتخدامه ألي أغــراض  رصيــد بنــد احتياطــي مخاطــر مرصفيــة عامــة مقيــدة التــرصف و ال يجــوز توز

أخــرى اال بموافقــة مســبقة مــن البنــك املركــزي األردين.
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ية : احتياطي التقلبات الدور
يــة وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم )1(  لعــام 2011 الصــادرة اىل كافــة البنــوك  يمثــل هــذا البنــد إحتياطــي التقلبــات الدور
يــة بنســبة 15 ٪ مــن صــايف الربــح بعــد  يــخ 27 كانــون الثــاين 2010، يتــم انشــاء حســاب احتياطــي التقلبــات الدور العاملــة يف فلســطني بتار
الرضيبــة. ووفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد رقــم )1( لعــام 2019 تــم تعديــل النســبة لتصبــح 0.57 % مــن األصــول املرجحــة باملخاطــر وذلــك 
ــاراً مــن العــام 2019. ويحظــر اســتخدام هــذا االحتياطــي الي هــدف كان دون احلصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن ســلطة  اعتب

النقــد الفلســطينية . 

ان االحتياطيات املقيد الترصف بها يه كما ييل :

طبيعـــــــة التقييـــــــد31 كانون األول 312018 كانون األول 2019اســم االحتياطــي

دينــــــــــــــاردينــــــــــــار

بموجب قانون البنوك60,964,48557,344,171احتياطي قانوين
وقانون الركات

ية بموجب تعليمات سلطة 3,678,5593,678,559احتياطي التقلبات الدور
النقد الفلسطينية

24 - إحتياطي القيمة العادلة – بالصايف

إن احلركة احلاصلة عى هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 2018 31 كانون األول 2019

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

912,985 )3,225,878( الرصيد يف بداية السنة 

)330,204( - ير املالية الدويل رقم )9( أثر تطبيق املعيار التقار

582,781 )3,225,878( الرصيد يف بداية السنة املعدل كما يف 1 كانون الثاين 

)26,763( 68 أسهم مباعة

491,607 - مطلوبات رضيبية مؤجلة

)4,273,503( )4,162,602( صايف خسائر غري متحققة منقولة لقائمة الدخل الشامل 

)3,225,878( )7,388,412( الرصيد يف نهاية السنة 
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يعها 25 - األرباح املدورة واملوزعة واملقرتح توز

31 كانون األول 2018 31 كانون األول2019

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

24,584,535 34,816,345 الرصيد يف بداية السنة 

15,353,859 - احتياطي مخاطر مرصفية عامة*

)16,597,162( - اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات )ECL( نتيجة تطبيق 
ير املالية الدويل رقم )9( معيار التقار

330,204 - ير املالية الدويل رقم )9( )أثر إعادة  أثر تطبيق معيار التقار
تصنيف املوجودات املالية(

3,415,351 - ير املالية الدويل رقم )9( عى املوجودات  أثر تطبيق معيار التقار
الرضيبية املؤجلة

27,086,787 34,816,345 الرصيد املعدل كما يف 1 كانون الثاين 

21,277,280 22,236,385 الربح للسنة

26,763 )68( )خسائر( أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل 
الشامل

)9,187,500( )19,293,750( أرباح موزعة

)4,386,985( )3,620,314( )املحول( اىل اإلحتياطيات

34,816,345 34,138,598 الرصيد يف نهاية السنة 

يــع أربــاح  يــخ 2020/4/9, فقــد تقــرر تأجيــل قيــام البنــوك األردنيــة بتوز   بموجــب تعميــم البنــك املركــزي األردين رقــم 4693/1/1 بتار
عــى املســاهمني لعــام 2019.

يــع أربــاح نقديــة بنســبة   يــخ 29 نيســان 2019 املوافقــة عــى توز   قــررت اهليئــة العامــة للمســاهمني يف اجتماعهــا العــادي املنعقــد بتار
ــاح املــدورة عــى  ــار مــن رصيــد األرب ــال والبالغــة 7.7 دين ــار و 4 ٪ أســهم مجانيــة مــن رأس امل ــال و البالغــة 11.6 دين 6 ٪ مــن رأس امل

املســاهمني كأربــاح عــن العــام 2018.
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26 - الفوائد الدائنة

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 2018 31 كانون األول 2019 تسهيالت ائتمانية ُمبارشة

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

لأفراد )التجزئة(

432,691 258,611 ية مدينة حسابات جار

32,676,007 32,249,013 قروض وكمبياالت

2,230,452 1,965,992 بطاقات ائتمان

27,417,018 26,147,662 ية القروض العقار

الركات

الركات الكربى

12,279,371 15,105,083 ية مدينة حسابات جار

32,708,945 31,253,661 قروض وكمبياالت

مؤسسات صغرية وُمتوسطة

5,218,327 4,530,562 ية مدينة حسابات جار

14,203,037 14,004,527 قروض وكمبياالت

1,187,558 1,172,773 احلكومة والقطاع العام

1,116,682 508,340 أرصدة لدى بنوك مركزية

3,008,857 2,543,372 أرصدة وإيداعات لدى بنوك وُمؤسسات مرصفية

22,491,498 34,843,684 موجودات مالية بالكلفة املُطفأة

154,970,443 164,583,280       
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27 - الفوائد املدينة

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 2018 31 كانون األول 2019

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

3,529,495 5,613,050 ودائع بنوك وُمؤسسات مرصفية

ودائع عمالء :

359,073 449,242 ية وتحت الطلب حسابات جار

1,245,387 133,423 ودائع توفري

47,835,902 53,114,416 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

- 461,039 فوائد إطفاء الزتامات عقود االيجار

6,545,902 8,711,277 تأمينات نقدية

5,293,334 7,345,186 أموال ُمقرتضة

1,791,781 1,892,466 إسناد قرض

4,172,906 3,035,625 رسوم ضمان الودائع

70,773,780 80,755,724

28 - صايف إيرادات العموالت

20192018

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

عموالت دائنة :

3,485,1174,245,215عموالت تسهيالت مبارشة

5,259,4114,852,276عموالت تسهيالت غري مبارشة

8,000,3268,287,803عموالت أخرى

)690,794()677,629()يزنل(: عموالت مدينة

16,067,22516,694,500
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29 - أرباح عمالت أجنبية

20192018

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

2,105,0392,224,130ناتجة عن التعامل

406,153590,460ناتجة عن التقييم

2,511,1922,814,590

30 - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصايف

يبني اجلدول التايل مرصوف اخلسائر االئتمانية املتوقعة عى االدوات املالية الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة:

31 كانون األول 31 كانون األول 2019
2018

املجموعاملجموعاملرحلة 3املرحلة 2املرحلة 1إيضاحات

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

األرصدة وااليداعات لدى 
البنوك واملؤسسات املرصفية

6،52,169--2,16930,551

موجودات مالية بالتكلفة 
املطفأة

931,164--31,164155,847

756,5961,595,6003,682,2745,334,470694,676التسهيالت االئتمانية املبارشة

التسهيالت غري املبارشة 
والسقوف غري املستغلة

2112,459505,3221,022,8531,540,634135,003

102,3882,100,9224,705,1276,908,4371,016,077املجموع
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31 - اإليرادات األخرى

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

20192018

دينــــــاردينــــــار

929,087832,901فوائد معلقة مسرتدة 

53,245101,430ايرادات عمولة الوساطة املالية 

3,046,186367,032إيراد بيع ممتلكات ومعدات

6,355,0811,604,665املسرتد من ديون معدومة 

169,095148,795إيراد دفاتر الشيكات

-2,443,224إيراد بيع موجودات رأسمالية غري خاضعة لإلستهالك

222,904301,050إيراد ايجارات عقارات البنك 

152,962152,120إيجار الصناديق احلديدية 

318,664541,256خسارة تدين مسرتدة ملوجودات آلت ملكيتها للبنك مباعة 

1,309,3391,124,592إيرادات اخرى 

14,999,7875,173,841

32 - نفقات املوظفني

20192018

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

32,248,32933,404,274رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

2,919,7402,919,729مساهمة البنك يف الضمان االجتمايع

1,728,2701,734,495مساهمة البنك يف صندوق االدخار

1,569,6021,597,881نفقات طبية

626,952521,118تعويض نهاية اخلدمة

523,608236,550تدريب املوظفني

397,258511,516مياومات سفر

82,269137,075نفقات التأمني عى حياة املوظفني

158,362169,141وجبات طعام املوظفني

2,8652,970البسة املراسلني

     40,257,25541,234,749
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33 - مصاريف أخرى

20192018

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

3,256,6223,143,735رسوم واشرتاكات

1,709,8081,473,326صيانة وتصليحات وتنظيفات

4,477,8464,505,995تكنولوجيا املعلومات

1,667,7821,381,433دعاية واعالن

771,251670,333قرطاسية ومطبوعات

457,5782,793,783االيجارات واخللوات

629,893526,716مصاريف دراسات واستشارات وابحاث

1,210,5601,220,542رسوم التأمني

959,2251,138,230كهرباء ومياه وتدفئة

1,744,7851,430,363مصاريف قانونية

1,322,684954,790مصاريف التربعات

470,943385,937تنقالت

644,634853,905بريد وهاتف 

263,095614,400مصاريف متفرقة

92,50680,778مصاريف اجتماع اهليئة العامة

1,337,2791,043,148مصاريف مجلس اإلدارة

706,522502,487مصاريف اآلمن واحلماية

382,511279,769اتعاب مهنية  

57,30553,275ضيافة

30,44726,507مصاريف تقدير االرايض والعقارات

120,56910,000مصاريف مخصص قضايا

45,00065,000مكافأة اعضاء مجلس االدارة 

22,358,84523,154,452
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34 - حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي البنك

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

20192018

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

22,236,38521,277,280الربح للسنة )دينار(

200,655,000200,655,000املتوسط املرجح لعدد األسهم )سهم( *

حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي البنك :

106/-111/-أسايس ومخفض

* تــم إحتســاب املتوســط املرجــح لعــدد االســهم حلصــة الســهم مــن الربــح املخفــض للســنة العائــد ملســاهمي البنــك عــى عــدد االســهم 
يــادة يف رأس املــال للبنــك قــد  املــرصح بهــا للعــام 2019 ، وتــم تعديــل املتوســط املرجــح لعــدد االســهم للعــام 2018 عــى إفــرتاض ان الز

تمــت بأثــر رجــي. 

35 - النقد وما يف حكمه

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

20192018

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

212,324,788248,221,805نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل ثالثة 
أشهر

135,787,335173,568,186

ودائع البنوك واملؤسسات املرصفية الي تستحق خالل ثالثة 
أشهر

)124,635,415()86,661,119(

)10,635,000()10,635,000(أرصدة مقيدة السحب

212,841,708324,493,872
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36 - األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات عالقة 

أ- تشمل القوائم املالية املوحدة قوائم مالية للبنك والركات التابعة التالية:

رأس مال الركةنسبة امللكيةاسم الركة

%20192018

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

1006,000,0006,000,000الركة األهلية للتمويل االصغر

10017,500,00017,500,000رشكة األهيل للتأجري التموييل

1003,000,0003,000,000رشكة األهيل للوساطة املالية

100100,000100,000رشكة األهيل للتكنلوجيا املالية

قــام البنــك بالدخــول يف معامــالت مــع كبــار املســاهمني وأعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك 
يــة,  ان جميــع التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتــرب عاملــة وتــم  وباســتخدام اســعار الفوائــد والعمــوالت التجار
يــر املاليــة الــدويل رقــم )9(. ادراجهــا ضمــن املرحلــة األوىل واحتســاب مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة هلــا وفقــاً ملتطلبــات معيــار التقار
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فيما ييل ملخص األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

املجموع

الركات
احلليفة

الركات
التابعة

أعضاء مجلس 
اإلدارة

املدراء
التنفيذين

31 كانون األولأخرى*
2019 

31 كانون األول 
2018

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

بنود داخل 
قائمة املركز 

املايل املوحدة:

تسهيالت 
ائتمانية

-3,591,14511,040,9724,620,33379,701,84498,954,29497,369,308

ودائع أطراف 
ذات عالقة 
لدى البنك

9,6921,561,62940,005,4672,974,87020,489,44865,041,10657,458,377

200,36055,3767,057,0887,312,8246,537,234--تأمينات نقدية

موجودات 
بالكلفة 
املطفأة

----3,576,7763,576,7763,576,365

بنود خارج 
قائمة املركز 

املايل املوحدة:

تسهيالت غري 
مبارشة

50,000846,00051,0003,3502,904,9113,855,26110,703,632

عنارص قائمة 
الدخل 

املوحدة:

فوائد 
وعموالت 

دائنة

688126,689562,869276,6524,477,7955,444,6934,284,631

فوائد 
وعموالت 

مدينة

27535,3622,674,23573,579671,9633,455,4141,723,036

*  يشمل هذا البند رشكات مملوكة جزئياً من أعضاء مجلس االدارة وأقارب أعضاء مجلس االدارة وموظفي البنك.

ــار تعــود لطــرف ذو   هنالــك ذمــم مدينــة لعمــالء لــدى رشكــة تابعــة )رشكــة األهــيل للوســاطة املاليــة( بلــغ رصيدهــا 2,395,899 دين
ــع تســوية مــع العمــالء لتســديد تلــك  ــن األول 2013 بتوقي ــخ 31 تري ي ــون األول 2019، قامــت الركــة بتار عالقــة كمــا يف 31 كان

ــات مــن قبلهــم. ــز الضمان ي ية باإلضافــة لتعز ــة التســوية وتســديد اقســاط شــهر املديونيــة تتمثــل يف دفعــة مقدمــة يف بداي

 ال يوجد ودائع للبنك لدى اطراف ذات عالقة.

 ترتاوح أسعار الفوائد الدائنة بني 3.4 ٪ إىل 10.5 ٪.

 ترتاوح أسعار الفوائد املدينة بني صفر ٪ إىل 6.5 ٪.
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ب - فيما ييل ملخص ملنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

31 كانون األول 2018 31 كانون األول 2019

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

3,625,317 3,547,429 رواتب ومكافآت اخرى

197,338 38,965 بدل سفر وتنقالت

35,554 27,713 بدل مياومات

3,858,209 3,614,107

37 - األدوات املالية الي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية املوحدة

يــة بــني القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة كمــا يف نهايــة العــام 2019  ال توجــد فروقــات جوهر
و2018.

38 - ادارة املخاطر

ــرة مـــن خــالل تطبيــق البنــك ألفضــل  تمــارس إدارة املخاطــر لــدى البنــك أعماهلــا مــن حيــث التعــرف، القيــاس، اإلدارة، الرقابــــة والسيطــ
املمارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بأســس إدارة املخاطــر، التنظيــم اإلداري، أدوات إدارة املخاطــر وبمــا يتناســب مــع حجــم البنــك وعملياتــه 

وأنــواع املخاطــر الــي يتعــرض هلــا.

يتكامــل اهليــكل التنظيمــي يف البنــك يف مراقبــة إدارة املخاطــر كل حســب مســتواه،  حيــث تقــوم جلنــة إدارة املخاطــر عــى مســتوى مجلــس 
اإلدارة بإقــرار اســرتاتيجية وسياســات املخاطــر اخلاصــة بالبنــك وكذلــك التأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بمهمــة إدارة املخاطــر األمــر الــذي 
يتضمــن التاكــد مــن عمليــة وضــع ومراقبــة السياســات والتعليمــات بمســتوى مناســب لــكل مــن املخاطــر الــي يتعــرض هلــا البنــك وصــوال 
إىل تحقيــق العائــد املقبــول للمســاهمني دون املســاس باملتانــة املاليــة للبنــك، وكذلــك ويف هــذا اإلطــار يتكامــل عمــل دائــرة إدارة املخاطــر 

لــدى البنــك مــع اللجــان املنبثقــة عــن اإلدارة التنفيذيــة ويه جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات وجلنــة التســهيالت.

)38/أ ( مخاطر االئتمان 
ينطــوي عــى األعمــال املرصفيــة تعــرض البنــك للعديــد مــن املخاطــر ومنهــا مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر 
لــإلداة املاليــة عــن الوفــاء بالزتاماتــه تجــاه البنــك، ممــا يــؤدي إىل حــدوث خســائر، ومــن أهــم واجبــات البنــك وإداراتــه هــو التأكــد مــن 
أن هــذه املخاطــر ال تتعــدى االطــار العــام املحــدد مســبقاً يف سياســة البنــك االئتمانيــة والعمــل عــى احلفــاظ عــى مســتوياتها ضمــن 
منظومــة العالقــة املتوازنــة بــني املخاطــر والعائــد و الســيولة. ويقــوم عــى إدارة مخاطــر االئتمــان يف البنــك عــدد مــن اللجــان مــن االدارة 
العليــا واإلدارة التنفيذيــة حيــث يتــم تحديــد ســقوف ملبالــغ التســهيالت االئتمانيــة الــي يمكــن منحهــا للعميــل الواحــد )فــرد أو مؤسســة( 
يــع التســهيالت بشــكل  وحلســابات ذات الصلــة وتنســجم مــع النســب املعتمــدة مــن البنــك املركــزي األردين، مــع االعتمــاد عــى اســلوب توز
محافــظ ائتمانيــة لــكل مديــر ائتمــان وكل قطــاع ومــع مراعــاة كل منطقــة جغرافيــة وبمــا يحقــق توافــق مناســب بــني العائــد واملخاطــرة 

يعــه عــى العمــالء والنشــاطات االقتصاديــة. واالســتخدام االمثــل للمــوارد املتاحــة ورفــع قــدرة البنــك عــى تنويــع االقــراض وتوز

ويعمــل البنــك عــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان حيــث يتــم تقييــم الوضــع االئتمــاين للعمــالء بشــكل دوري وفــق نظــام تقييــم مخاطــر 
يــة أو ماليــة أو تنافســية  العمــالء لــدى البنــك واملســتند إىل تقييــم عنــارص املخاطــر االئتمانيــة واحتمــاالت عــدم الســداد ســواًء ألســباب إدار
اضافــة إىل حصــول البنــك عــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء للحــاالت الــي تتطلــب ذلــك حســب مســتويات املخاطــر لــكل عميــل ولــكل 

عمليــة منــح تســهيالت اضافيــة.

وكذلــك يعمــل البنــك عــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل بإســتمرار عــى تقييــم الوضــع االئتمــاين للعمــالء، اضافــة اىل حصــول البنــك 
عــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء.
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إن سياسة البنك الدارة مخاطر االئتمان تتضمن اآليت:

1 -  تحديد الرتكزات االئتمانية والسقوف:

تتضمــن السياســة االئتمانيــة نســب محــددة وواضحــة للحــد األقــى لالئتمــان املمكــن منحــه الي عميــل، كمــا ان هنــاك ســقوف حلجــم 
االئتمــان املمكــن منحــه مــن قبــل كل مســتوى إداري.

2 - تحديد أساليب تخفيف املخاطر:

عملية إدارة املخاطر يف البنك تعتمد عى العديد من األساليب من أجل تخفيف املخاطر منها:

- الضمانات وقابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح.
- احلصول عى موافقة جلنة التسهيالت قبل منح االئتمان.

- صالحيــة املوافقــة عــى االئتمــان تتفــاوت مــن مســتوى أدارى الخــر وتعتمــد عــى حجــم محفظــة العميــل واالســتحقاق ودرجــة مخاطــرة 
العميل.

3 - احلد من مخاطر تركز املوجودات واملطلوبات:

يــع املســتهدف لالئتمــان عــى عــدة قطاعــات مــع  يعمــل البنــك بفعاليــة الدارة هــذا اجلانــب ، حيــث تتضمــن خطــة البنــك الســنوية التوز
يــع االئتمــان عــى عــدة مناطــق جغرافيــة داخــل وخــارج اململكــة. الرتكــزي عــى  القطاعــات الواعــدة، إضافــة اىل ان اخلطــة تتضمــن توز

4 - دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:

لقــد قــام البنــك بتطويــر السياســات واإلجــراءات الالزمــة لتحديــد أســلوب دراســة االئتمــان واملحافظــة عــى حياديــة وتكامــل عمليــة اتخــاذ 
القــرارات والتأكــد مــن ان مخاطــر االئتمــان يتــم تقييمهــا بدقــة واملوافقــة عليهــا بشــكل صحيــح ومتابعــة مراقبتهــا باســتمرار.

ان اإلطــار العــام للسياســة االئتمانيــة تضمــن وضــع صالحيــات للموافقــة عــى االئتمــان، توضيــح حــدود االئتمــان وأســلوب تحديــد درجــة 
املخاطر.

يتضمــن اهليــكل التنظيمــي للبنــك فصــل بــني وحــدات العمــل املســؤولة عــن منــح االئتمــان ووحــدات العمــل املســؤولة عــن الرقابــة عــى 
االئتمــان مــن حيــث  رشوط املنــح وصحــة القــرار االئتمــاين والتأكــد مــن تنفيــذ كافــة رشوط منــح االئتمــان وااللــزتام بالســقوف واملحــددات 

الــواردة يف السياســة االئتمانيــة وغريهــا مــن التعليمــات ذات العالقــة.

كمــا ان هنــاك إجــراءات محــددة ملتابعــة حســابات االئتمــان العاملــة مــن اجــل املحافظــة عليهــا عاملــة وحســابات االئتمــان غــري العاملــة 
مــن اجــل معاجلتهــا.

يــع نشــاطاته عــى عــدة قطاعــات وعــى عــدة مناطــق جغرافيــة داخــل  يحــد البنــك مــن مخاطــر تركــز املوجــودات واملطلوبــات مــن خــالل توز
وخــارج اململكــة، كمــا يعتمــد البنــك عــى سياســة محــددة تبــني الســقوف املمنوحــة للبنــوك والبلــدان ذات التصنيــف االئتمــاين املرتفــع 
يــع املخاطــر واعتمــاد التقييــم االئتمــاين، كمــا تحــدد السياســة  ومراجعتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل إدارة املوجــودات واملطلوبــات لتوز
يعهــا لتحقيــق العائــد املرتفــع وتخفيــض املخاطــرة. يــع لالســتثمارات ومواصفــات تلــك االســتثمارات بحيــث يتــم توز ية نســب التوز االســتثمار
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التعرض ملخاطر االئتمان )بعد مخصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات املخاطر االخرى(:

31 كانون األول

2018 2019

دينــــــار دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة

205,407,284 154,093,815 أرصدة لدى بنوك مركزية

173,568,186 135,787,335 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

19,414,579 8,520,926 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

التسهيالت االئتمانية :

325,354,806 312,950,536 لأفراد

316,133,649 305,929,672 ية القروض العقار

للركات

597,526,034 579,052,185 الركات الكربى

164,451,631 148,917,126 املؤسسات الصغرية و املتوسطة

21,044,069 22,888,064 للحكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات :

654,335,587 754,893,973 موجودات مالية بالكلفة املطفأة

14,241,044 16,818,483 موجودات أخرى

2,491,476,869 2,439,852,115 املجمــــــوع

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

221,037,454 228,358,215 كفاالت

109,520,160 131,291,045 اعتمادات صادرة و قبوالت

149,589,802 161,112,090 سقوف تسهيالت مبارشة غري مستغلة

480,147,416 520,761,350 املجمــــــوع
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

 31 كانون األول 2019

قروضاألفراد
عقارية

احلكومة الركات
والقطاع العام

البنوك 
واملؤسسات 

املرصفية

إجمايلأخرى

الركات 
الكربى

الصغرية 
واملتوسطة

أ, متدنية 
املخاطر

33,334,16620,243,04076,954,50933,785,944790,612,764--954,930,423

ب, مقبولة 
املخاطر

278,292,145275,112,484447,092,30990,112,10922,980,641263,156,48616,818,4831,393,564,657

منها مستحقة )*(:

9,399,461---201,2858,097,45162,7211,038,004لغاية 30 يوم

من 31 لغاية 
60 يوم

91,8634,442,6621,564,860125,539---6,224,924

ج, تحت 
املراقبة

3,732,0714,951,88667,009,37718,213,206---93,906,540

د, غري عاملة:

2,332,617---833,118-478,0751,021,424دون املستوى

9,748,471---1,956,4783,282,2452,285,8012,223,947مشكوك فيها

79,798,587---20,482,80510,276,84226,105,72622,933,214هالكة

338,275,740314,887,921619,447,722168,101,538813,593,405263,156,48616,818,4832,534,281,295املجموع

يطرح: فوائد 
معلقة

4,179,4292,461,29410,827,3325,886,877---23,354,932

يطرح: 
مخصص 

خسائر ائتمانية 
متوقعة

21,145,7756,496,95529,568,20513,297,53592,577473,201-71,074,248

312,950,536305,929,672579,052,185148,917,126813,500,828262,683,28516,818,4832,439,852,115الصايف
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31 كانون األول 2018

قروضاألفراد
عقارية

احلكومة الركات
والقطاع العام

البنوك 
واملؤسسات 

املرصفية

إجمايلأخرى

الركات 
الكربى

الصغرية 
واملتوسطة

أ, متدنية 
املخاطر

35,920,96628,771,02095,154,68635,939,917757,486,683--953,273,272

ب, مقبولة 
املخاطر

287,864,665272,443,656444,096,140104,063,22021,129,063295,678,82114,241,0441,439,516,609

منها مستحقة 
:)*(

1,711,402---583,386232,489115,064780,463لغاية 30 يوم

من 31 لغاية 
60 يوم

7,640-2,36312,614---22,617

ج, تحت 
املراقبة

3,712,5466,775,30265,502,97015,503,436---91,494,254

د, غري عاملة:

10,323,061---756,0281,972,8705,558,6332,035,530دون املستوى

12,621,843---3,276,4434,622,67788,1804,634,543مشكوك فيها

80,694,381---15,430,6388,230,84135,854,33521,178,567هالكة

346,961,286322,816,366646,254,944183,355,213778,615,746295,678,82114,241,0442,587,923,420املجموع

يطرح: فوائد 
معلقة

2,634,5021,894,60111,306,9765,021,311---20,857,390

يطرح: 
مخصص 

خسائر ائتمانية 
متوقعة

18,971,9784,788,11637,421,93413,882,27184,994439,868-75,589,161

325,354,806316,133,649597,526,034164,451,631778,530,752295,238,95314,241,0442,491,476,869الصايف
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يع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمايل التعرضات االئتمانية كما يف 31 كانون األول 2019: توز

 اجمايلالبند
قيمة

التعرض

صايفالقيمة العادلة للضمانات
 التعرض

بعد 
الضمانات

اخلسارة 
االئتمانية 
املتوقعة 

)ECL(
تأمينات
نقدية

اسهم 
متداولة

 كفاالت
بنكية مقبولة

ية سيارات عقار
واليات

اجمايلأخرى
قيمة 

الضمانات

التعرض االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

أرصدة لدى 
بنوك مركزية

154,093,815-------154,093,815-

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

135,816,486-------135,816,48629,151

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

8,545,000-------8,545,00024,074

التسهيالت 
االئتمانية:

1,463,693,562124,501,37217,678,6406,737,949945,104,03632,764,59167,245,3861,194,031,974269,661,58870,601,047

338,275,74050,552,257124,09382,04712,718,2516,809,27314,56470,300,485267,975,25521,145,775لألفراد

القروض 
ية العقار

314,887,921571,580--392,956,18466,66765,155,151458,749,582)143,861,661(6,496,955

الركات 
الكربى

619,447,72237,118,21316,704,547523,336415,805,37010,407,877479,460481,038,803138,408,91929,568,205

املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة

168,101,53836,259,322850,0006,132,566123,624,23115,480,7741,596,211183,943,104)15,841,566(13,297,535

للحكومة 
والقطاع 

العام

22,980,641-------22,980,64192,577

ضمن 
املوجودات 

املالية 
بالتكلفة 

املطفأة

755,313,949-------755,313,949419,976

املوجودات 
األخرى

16,818,483-------16,818,483-

مجموع 
التعرضات 

لبنود داخل 
قائمة املركز 

املايل

2,534,281,295124,501,37217,678,6406,737,949945,104,03632,764,59167,245,3861,194,031,9741,340,249,32171,074,248

مجموع 
التعرضات 

لبنود خارج 
قائمة املركز 

املايل

524,135,30336,011,941703,398-47,181,7166,842,894-90,739,949433,395,3543,373,953

املجموع 
الكيل

3,058,416,598160,513,31318,382,0386,737,949992,285,75239,607,48567,245,3861,284,771,9231,773,644,67574,448,201
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القيمة العادلة للضمانات التعرضات املدرجة ضمن املرحلة الثالثة كما يف 31 كانون األول 2019:

 اجمايلالبند
قيمة

التعرض

صايفالقيمة العادلة للضمانات
 التعرض

بعد 
الضمانات

اخلسارة 
االئتمانية 
املتوقعة 

)ECL(
تأمينات
نقدية

اسهم 
متداولة

 كفاالت
بنكية مقبولة

ية سيارات عقار
واليات

اجمايلأخرى
قيمة 

الضمانات

أرصدة لدى 
بنوك مركزية

----------

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

----------

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

----------

التسهيالت 
االئتمانية:

91,879,6753,072,258784,860870,42363,562,5095,479,9511,447,31475,217,31516,662,36057,806,723

22,917,35873,42814,25356,6462,701,6831,184,72214,5644,045,29618,872,06218,503,802لألفراد

القروض 
ية العقار

14,580,51147,881--26,505,280-155,15126,708,312)12,127,801(5,440,860

الركات 
الكربى

28,391,5272,558,092770,60764,2878,013,484950,887479,46012,836,81715,554,71021,514,352

املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة

25,990,279392,857-749,49026,342,0623,344,342798,13931,626,890)5,636,611(12,347,709

للحكومة 
والقطاع 

العام

----------

ضمن 
املوجودات 

املالية 
بالتكلفة 

املطفأة

----------

املوجودات 
األخرى

----------

مجموع 
التعرضات 

لبنود داخل 
قائمة املركز 

املايل

91,879,6753,072,258784,860870,42363,562,5095,479,9511,447,31475,217,31516,662,36057,806,723

مجموع 
التعرضات 

لبنود خارج 
قائمة املركز 

املايل

3,054,7961,515,821--5,966,3666,335,991-13,818,178)10,763,382(1,011,789

املجموع 
الكيل

94,934,4714,588,079784,860870,42369,528,87511,815,9421,447,31489,035,4935,898,97858,818,512
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يع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمايل التعرضات اإلئتمانية كما يف 31 كانون األول 2018: توز

 اجمايلالبند
قيمة

التعرض

صايفالقيمة العادلة للضمانات
 التعرض

بعد 
الضمانات

اخلسارة 
االئتمانية 
املتوقعة 

)ECL(
تأمينات
نقدية

اسهم 
متداولة

 كفاالت
بنكية مقبولة

ية سيارات عقار
واليات

اجمايلأخرى
قيمة 

الضمانات

التعرض االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

أرصدة لدى 
بنوك مركزية

205,407,284-------205,407,284-

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

173,595,168-------173,595,16826,982

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

19,438,653-------19,438,65324,074

التسهيالت 
االئتمانية:

1,520,516,872169,442,33512,719,76431,482,6071,054,822,48739,995,7021,333,3551,309,796,250210,720,62275,149,293

346,961,28650,055,211365,554242,97921,209,9978,982,20910,21980,866,169266,095,11718,971,978لألفراد

القروض 
ية العقار

322,816,366661,070-4,178,266437,967,97284,000229,407443,120,715)120,304,349(4,788,116

الركات 
الكربى

646,254,94482,515,21011,503,986-432,799,94411,650,125451,495538,920,760107,334,18437,421,934

املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة

183,355,21336,210,844850,22427,061,362162,844,57419,279,368642,234246,888,606)63,533,393(13,882,271

للحكومة 
والقطاع 

العام

21,129,063-------21,129,06384,994

ضمن 
املوجودات 

املالية 
بالتكلفة 

املطفأة

654,724,399-------654,724,399388,812

املوجودات 
األخرى

14,241,044-------14,241,044-

مجموع 
التعرضات 

لبنود داخل 
قائمة املركز 

املايل

2,587,923,420169,442,33512,719,76431,482,6071,054,822,48739,995,7021,333,3551,309,796,2501,278,127,17075,589,161

مجموع 
التعرضات 

لبنود خارج 
قائمة املركز 

املايل

481,980,73528,285,2361,341-46,758,737304,270-75,349,584406,631,1511,833,319

املجموع 
الكيل

3,069,904,155197,727,57112,721,10531,482,6071,101,581,22440,299,9721,333,3551,385,145,8341,684,758,32177,422,480
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القيمة العادلة للضمانات التعرضات املدرجة ضمن املرحلة الثالثة كما يف 31 كانون األول 2018:

 اجمايلالبند
قيمة

التعرض

صايفالقيمة العادلة للضمانات
 التعرض

بعد 
الضمانات

اخلسارة 
االئتمانية 
املتوقعة 

)ECL( تأمينات
نقدية

اسهم 
متداولة

 كفاالت
بنكية مقبولة

ية سيارات عقار
واليات

اجمايلأخرى
قيمة 

الضمانات

أرصدة لدى 
بنوك مركزية

----------

أرصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

----------

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

----------

التسهيالت 
االئتمانية:

103,639,286575,5261,078,713-88,807,5566,111,5541,294,35497,867,7035,771,58363,626,284

5,000,2071,206,24310,2196,513,17312,949,93614,789,307-19,463,10993,250203,254لألفراد

القروض 
ية العقار

14,826,38849,879--24,281,653-229,40724,560,939)9,734,551(4,163,417

الركات 
الكربى

41,501,14965,415875,459-20,957,8661,261,200451,49523,611,43517,889,71431,833,825

املؤسسات 
الصغرية 

واملتوسطة

27,848,640366,982--38,567,8303,644,111603,23343,182,156)15,333,516(12,839,735

للحكومة 
والقطاع 

العام

----------

ضمن 
املوجودات 

املالية 
بالتكلفة 

املطفأة

----------

املوجودات 
األخرى

----------

مجموع 
التعرضات 

لبنود داخل 
قائمة املركز 

املايل

103,639,286575,5261,078,713-88,807,5566,111,5541,294,35497,867,7035,771,58363,626,284

مجموع 
التعرضات 

لبنود خارج 
قائمة املركز 

املايل

----------

املجموع 
الكيل

103,639,286575,5261,078,713-88,807,5566,111,5541,294,35497,867,7035,771,58363,626,284
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أ, اجمايل التعرضات االئتمانية اليت تم تصنيفها:

 

31 كانون األول 2019

املرحلة الثالثةاملرحلة الثانية

اجمايل قيمة البند
التعرض

التعرضات 
اليت تم تعديل 

تصنيفها

اجمايل 
قيمة التعرض

التعرضات 
اليت تم تعديل 

تصنيفها

اجمايل 
التعرضات 

اليت تم تعديل 
تصنيفها

نسبة 
التعرضات اليت 

تم تصنيفها

%دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

------ارصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مرصفية

------

ايداعات لدى بنوك 
ومؤسسات مرصفية

------

11,64٪152,964,69613,005,22591,879,67515,483,65628,488,881تسهيالت ائتمانية مبارشة

موجودات مالية بالكلفة 
املطفأة

------

-----املوجودات األخرى

مجموع التعرضات لبنود 
داخل قائمة املركز املايل

152,964,69613,005,22591,879,67515,483,65628,488,881

مجموع التعرضات لبنود 
خارج قائمة املركز املايل

53,877,13018,992,5163,054,796)2,546,897(16,445,619٪28,89

206,841,82631,997,74194,934,47112,936,75944,934,500املجموع الكيل
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ب, اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات اليت تم تعديل تصنيفها كما يف 31 كانون األول 2019:

اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتعرضات الي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات الي تم تعديل تصنيفها

اجمايل البند
التعرضات 
الي تم 
تعديل 

تصنيفها من 
املرحلة الثانية

اجمايل 
التعرضات 
الي تم 
تعديل 

تصنيفها من 
املرحلة الثالثة

اجمايل 
التعرضات 
الي تم 
تعديل 
تصنيفها

املرحلة الثانية 
)فردي(

املرحلة الثانية 
)تجميي(

املرحلة الثالثة 
)فردي(

املرحلة الثالثة 
)تجميي(

نسبة اخلسارة املجموع
االئتمانية الي 

تم تصنيفها

%دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

ارصدة لدى 
بنوك مركزية

---------

ارصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

---------

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

---------

تسهيالت 
ائتمانية 
مبارشة

13,005,22515,483,65628,488,881)1,246,675(-380,881-)865,794(٪ )3,039(

موجودات 
مالية بالكلفة 

املطفأة

--------

املوجودات 
األخرى

--------

مجموع 
التعرضات 

داخل قائمة 
املركز املايل

13,005,22515,483,65628,488,881)1,246,675(-380,881-)865,794(

مجموع 
التعرضات 

خارج قائمة 
املركز املايل

18,992,516)2,546,897(16,445,6192,770,417-)2,795,042(-)24,625(

املجموع 
الكيل

31,997,74112,936,75944,934,5001,523,742-)2,414,161(-)890,419(٪ )0,150(
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إن أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت يه كما ييل:

ية.  الرهونات العقار

 رهن األدوات املالية مثل األسهم.

 الكفاالت البنكية.

 الضمان النقدي.

 كفالة احلكومة.

وتقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية لتلــك الضمانــات بشــكل دوري ويف حــال إنخفــاض قيمــة الضمــان يقــوم البنــك بطلــب ضمانــات 
إضافيــة لتغطيــة قيمــة العجــز إضافــة إىل أن البنــك يقــوم بتقييــم الضمانــات مقابــل التســهيالت اإلئتمانيــة غــري العاملــة بشــكل دوري.

خرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة 
ُ
الديــون املجدولــة: يه تلــك الديــون الــي ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غــري عاملــة وأ

صوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت املراقبــة, وقــد بلــغ إجماهلــا كمــا يف 31 كانــون االول 2019 مبلــغ  
ُ
غــري العاملــة بموجــب جدولــة أ

20,944,256  دينــار )43,945,292 دينــار كمــا يف 31 كانــون االول 2018(.

الديــون املعــاد هيكلتهــا: يقصــد بأعــادة اهليكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر 
التســهيالت االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط أو تمديــد ســنة الســماح ,,, اخل، وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت املراقبــة , وقــد بلــغ إجماهلــا 

ــار كمــا يف 31 كانــون االول 2018(. ــار )33,806,050  دين كمــا يف 31 كانــون االول 2019 مبلــغ 16,007,795  دين

سندات وأسناد وأذونات: يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:

ضمن املوجودات املالية مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
بالكلفة املطفأة

املجموع

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

كما يف 31 كانــــــــــون االول 2019

118,795,000118,795,000-غري مصنف

سندات حكوميةحكومية
وبكفالتها

636,518,949636,518,949

755,313,949755,313,949املجموع

كما يف 31 كانـــــــــــون االول 2018

102,645,000102,645,000-غري مصنف

سندات حكوميةحكومية
وبكفالتها

552,079,399552,079,399

654,724,399654,724,399املجموع
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)38/ب( مخاطر السوق

املخاطــر الســوقية يه عبــارة عــن اخلســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغــري يف اســعار الســوق كالتغــري يف أســعار الفوائــد ، أســعارالرصف األجنــي، 
أســعار أدوات امللكيــة وبالتــايل تغــري القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــالدوات املاليــة داخــل وخــارج قائمــة املركــز املــايل املوحــدة.

ية املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة يتــم تحديــد قيمــة املخاطــر املقبولــة، حيــث يتــم مراقبتهــا بشــكل شــهري  ضمــن سياســة البنــك االســتثمار
مــن قبــل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات وإبــداء التوجيهــات والتوصيــات بخصوصهــا، كمــا ان األنظمــة املتوفــرة تقــوم باحتســاب اثــر التقلبــات 

يف أســعار الفوائــد وأســعار رصف العمــالت وأســعار األســهم.

مخاطر أسعار الفائدة

تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثــري التغــريات يف أســعار الفائــدة عــى قيمــة األدوات املاليــة، يتعــرض البنــك ملخاطــر أســعار 
الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار 
يــق مراجعــة أســعار الفوائــد عــى املوجــودات واملطلوبــات مــن  الفوائــد يف ســنة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــإدارة هــذه املخاطــر عــن طر

خــالل اســرتاتيجية إدارة املخاطــر. 

يعمــل البنــك عــى إدارة التعــرض ملخاطــر اســعار الفائــدة املرتبطــة بموجوداتــه ومطلوباتــه عــى أســاس مجمــع. ويتــم أخــذ كافــة العنــارص 
املرتبطــة بالتعــرض الســعار الفائــدة بعــني االعتبــار يف إدارة مخاطرهــا، حيــث تقــوم جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبات ومن خالل اجتماعاتها 
يــر توقعــات أســعار الفائــدة للوقــوف عــى مخاطــر أســعار الفائــدة يف األجــل القصــري  يــر فجــوات أســعار الفائــدة وتقر يــة باســتعراض تقر الدور
واألجــل الطويــل واتخــاذ القــرارات املالئمــة للحــد مــن هــذه املخاطــر يف ضــوء توقعــات اتجــاه أســعار الفائــدة مــن خــالل اســتخدام كل مــن 

او بعــض االســاليب التاليــة:

 إعادة تسعري الودائع و/او القروض.

 إجراء تغري يف آجال استحقاق وحجم املوجودات واملطلوبات احلساسة السعار الفائدة.

 رشاء او بيع االستثمارات املالية.

 استخدام املشتقات املالية ألغراض التحوط السعار الفائدة.

تعديل معدالت الفائدة

يجــري حاليــاً تعديــل معــدالت الفائــدة الرئيســية عامليــاً الســتبدال اإليبــور بمعــدالت تخلــو مــن املخاطــر )ويشــار هلــذا التعديــل »تعديــل 
اإليبــور«(. إن املجموعــة معرضــة ملعــدالت الفائــدة بــني املصــارف )ايبــور( عــى أدواتهــا املاليــة الــي ســيتم اســتبداهلا أو تعديلهــا يف ســياق 
هــذه املبــادرة عــى مســتوى الســوق. وهنــاك حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت وطــرق التحــول. تتوقــع املجموعــة أن هــذا التعديــل ســيؤدي 

إىل تأثــريات تشــغيلية ومحاســبية وتأثــريات يف إدارة املخاطــر. 

.JODIBOR إن البنك غري معرضة لإليبور بشكل مبارش ألن غالبية عمليات اإلقراض تستند إىل سعر

يقــوم البنــك حاليــا بمراجعــة تأثــري تعديــل اإليبــور عــى قروضــه ذات الســعر املعــوم والدفعــات املقدمــة لعقــود العمــالء وعقــود االلزتامــات 
املاليــة ذات الســعر املعــوم. ليــس لــدى املجموعــة عقــود تحوطــات وبالتــايل، ليــس هنــاك تاثــري لتعديــل اإليبــور ناتــج عــن محاســبة التحــوط.
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املشتقات املحتفظ بها إلدارة املخاطر ومحاسبة التحوط:

تحتفظ البنك بمشتقات إلدارة املخاطر، تم تصنيف بعضها عى انها عقود تحوط، وتعمل اإلدارة حالياً عى تقييم التأثري.

تحليل احلساسية

مخاطر اسعار الفائدة:

31 كانون األول 2019

يادة( بسعر الفائدة العملة التغري)ز
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة 
)االرباح واخلسائر(

حساسيـــــة حقوق املساهمن

ديناردينار٪

-1508,617دوالر امريي

-154,417يورو

-112,913جنيه اسرتليي

-)7,832(1ين ياباين

-1522,677عمالت اخرى

التغري)نقص( بسعر الفائدة العملة
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة 
)االرباح واخلسائر(

حساسيـــــة حقوق املساهمن

ديناردينار٪

-)508,617(1دوالر امريي

-)54,417(1يورو

-)12,913(1جنيه اسرتليي

-17,832ين ياباين

-)522,677(1عمالت اخرى
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31 كانون األول 2018

يادة( بسعر الفائدة العملة التغري)ز
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة 
)االرباح واخلسائر(

حساسيـــــة حقوق املساهمن

ديناردينار٪

-)271,095(1دوالر امريي

-117,640يورو

-)13,664(1جنيه اسرتليي

-)6,158(1ين ياباين

-1105,101عمالت اخرى

التغري)نقص( بسعر الفائدة العملة
)نقطة مئوية(

حساسية ايراد الفائدة 
)االرباح واخلسائر(

حساسيـــــة حقوق املساهمن

ديناردينار٪

-1271,095دوالر امريي

-)17,640(1يورو

-113,664جنيه اسرتليي

-16,158ين ياباين

-)105,101(1عمالت اخرى
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مخاطر العمالت:

يظهــر اجلــدول أدنــاه العمــالت الــي يتعــرض هلــا البنــك وأثــر تغــري محتمــل ومعقــول عــى أســعارها مقابــل الدينــار عــى قائمــة الدخــل ويتــم 
يــر بذلــك اىل االدارة. مراقبــة مركــز العمــالت بشــكل يومــي والتأكــد مــن بقائهــا ضمــن الســقوف املحــددة وترفــع التقار

31 كانون األول 2019

يادة( يف سعر العملة  التغري )ز
رصف العملة 

 األثــــــر عىل 
االرباح واخلسائر

 األثــــــر عىل
حقوق املساهمن

دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــار٪

---دوالر امريي

-)8,773(5يورو

-)2,432(5جنيه اسرتليي

-552ين ياباين

-519,793عمالت اخرى

31 كانون األول 2018

يادة( يف سعرالعملة  التغري )ز
رصف العملة 

 األثــــــر عىل 
االرباح واخلسائر

 األثــــــر عىل
حقوق املساهمن

دينـــــــــــــــــــاردينــــــــــــــار٪

---دوالر امريي

-520,610يورو

-520,181جنيه اسرتليي

-5237ين ياباين

-55,246عمالت اخرى

ية املعتمــدة بوضــع حــدود للمراكــز لــكل العمــالت  مخاطــر العمــالت األجنبيــة: يقــوم مجلــس إدارة البنــك ضمــن السياســة االســتثمار
ينــة واالســتثمار ورفعهــا لــإلدارة العليــا للتأكــد مــن االحتفــاظ  لــدى البنــك ويتــم مراقبــة هــذه املراكــز بشــكل يومــي مــن خــالل دائــرة اخلز
بمراكــز عمــالت ضمــن احلــدود املعتمــدة، وكمــا يتبــع البنــك سياســة التحــوط للتقليــل مــن مخاطــر العمــالت األجنبيــة باســتخدام املشــتقات 

املاليــة.
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مخاطر التغري بأسعار األسهم :

ية لألســهم بســبب التغــري يف قيمــة مــؤرشات األســهم وتغــري قيمــة األســهم  وهــو خطــر انخفــاض القيمــة العادلــة للمحفظــة االســتثمار
منفــردة.

31 كانون األول 2019

يادة( يف املؤرش  املؤرش  األثــــــر عىل التغري )ز
االرباح واخلسائر

 األثــــــر عىل
حقوق املساهمن

دينــــــاردينــــــار٪

447,263-5أسواق مالية

31 كانون األول 2018

يادة( يف املؤرش  املؤرش  األثــــــر عىل التغري )ز
االرباح واخلسائر

 األثــــــر عىل
حقوق املساهمن

دينــــــاردينــــــار٪

532,475-5أسواق مالية

-  مخاطر أسعار األسهم

يتبــع مجلــس اإلدارة سياســة محــددة يف تنويــع االســتثمارات يف األســهم تســتند إىل التنويــع القطــايع واجلغــرايف ، وبنســب محــددة ســلفا، 
يتــم مراقبتهــا بصــورة يوميــة كمــا ان هــذه السياســة تــويص عــادة باالســتثمار فــــي األسهـــــم املدرجــة ضمن األســواق العاملية ذات الســمعة 

اجليــدة، والــي تتمتــع بنســبة ســيولة عاليــة ملواجهــة أيــة مخاطــــر قــد تنشــأ.

فجــوة اعــادة تســعري الفائــدة: يتبــع البنــك سياســة التوافــق يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات 
مــن خــالل تقســيم املوجــودات واملطلوبــات لفئــات اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو اســتحقاقات اعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد أيهمــا أقــل 
لتقليــل املخاطــر يف أســعار الفائــدة ودراســة الفجــوات يف أســعار الفائــدة املرتبطــة بهــا  واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام األدوات 

املتطــورة .

يتم التصنيف عى أساس فرتات اعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.
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إن حساسية أسعار الفوائد يه كما ييل :

املجمــــــــــــــــوع عنارص بدون 
فائـــــــــــدة

اكرث من 3 
سنوات

أكرث من سنـــة 
الـــــى

3 سنــــــــــوات

اكرث من 6 
شهور

الــــــى سنــــــــة

اكرث من 3 
شهور

اىل 6 شهور

من شهر
لغاية 3 شهور

اقل من شهر

دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار

كما يف 31 كانون األول 2019

املوجــــــــــــــــودات

212,324,788 173,879,662 10,635,000 - - - - 27,810,126 نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

135,787,335 40,791,575 - - - 4,254,000 37,619,452 53,122,308 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مرصفية

8,520,926 - - - - 8,520,926 - - ايداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مرصفية

1,369,737,583 9,709,158 597,155,108 358,634,647 165,975,893 129,156,193 77,557,553 31,549,031 تسهيالت ائتمانية مبارشة - 
بالصايف

25,014,042 25,014,042 - - - - - - موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل الشامل 

754,893,973 - 302,709,098 267,157,727 121,233,530 17,006,222 20,228,995 26,558,401 موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

3,516,259 3,516,259 - - - - - - استثمارات يف رشكات تابعة 
وحليفة

91,633,021 91,633,021 - - - - - - يع  ممتلكات ومعدات ومشار
االنجاز - بالصايف

13,502,104 13,502,104 - - - - - - موجودات غري ملموسة

138,352,740 138,352,740 - - - - - - موجودات اخرى

9,540,754 9,540,754 - - - - - - موجودات رضيبية مؤجلة

2,762,823,525 505,939,315 910,499,206 625,792,374 287,209,423 158,937,341 135,406,000 139,039,866 مجموع املوجودات

املطلوبات 

150,146,290 - - - - 25,510,875 31,767,093 92,868,322 ودائع بنوك ومؤسسات 
مرصفية

1,864,020,376 545,502,770 - 198,852,812 283,618,552 326,698,203 316,323,790 193,024,249 ودائع العمالء

211,783,599 - 3,017 151,529,000 29,437,232 15,078,580 10,650,027 5,085,743 تأمينات نقدية 

145,009,726 - 23,592,625 94,231,954 14,789,364 10,585,039 1,810,744 - اموال مقرتضة

25,000,000 - 25,000,000 - - - - - أسناد قرض

3,551,062 3,551,062 - - - - - - مخصصات متنوعة

10,097,921 10,097,921 - - - - - - مخصص رضيبة الدخل

45,404,684 45,404,684 - - - - - - مطلوبات اخرى

2,455,013,658 604,556,437 48,595,642 444,613,766 327,845,148 377,872,697 360,551,654 290,978,314 مجموع املطلوبات 

307,809,867 )98,617,122( 861,903,564 181,178,608 )40,635,725( )218,935,356( )225,145,654( )151,938,448( فجوة اعادة تسعري الفائدة

كما يف 31 كانون األول 2018

2,783,487,914 470,162,001 920,715,725 641,305,318 203,461,742 165,574,736 99,641,150 282,627,242 اجمايل املوجودات

2,482,175,580 597,361,835 25,146,562 542,918,254 207,394,138 272,073,549 276,399,430 560,881,812 اجمايل املطلوبات

301,312,334 )127,199,834( 895,569,163 98,387,064 )3,932,396( )106,498,813( )176,758,280( )278,254,570( فجوة اعادة تسعري الفائدة
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الرتكز يف مخاطر العمالت األجنبية

املجمــــــــوع أخرى ين ياباين جنيه اسرتليين يورو دوالر أمرييك

دينار دينار دينار دينار دينار دينار

كما يف 31 كانون االول 2019

املوجــــــــــــــــودات

87,929,641 39,375,005 130 71,723 2,361,226 46,121,557 نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

121,834,985 1,329,632 693,454 10,717,809 29,998,600 79,095,490 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مرصفية

3,527,803 - - - - 3,527,803 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات 
مرصفية

297,764,506 54,546,472 13,366 116,186 4,387,095 238,701,387 تسهيالت ائتمانية مبارشة - بالصايف

449,625 - - - 384,548 65,077 موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

87,512,795 2,877,292 - - - 84,635,503 موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

776,430 - - - - 776,430 موجودات ثابتة - بالصايف

160,447 - - - - 160,447 موجودات غري ملموسة

10,054,277 5,445,570 5 12,835 34,763 4,561,104 موجودات اخرى

610,010,509 103,573,971 706,955 10,918,553 37,166,232 457,644,798 مجموع املوجودات

املطلوبات 

34,380,891 13,798,590 - 3,290,549 183,239 17,108,513 ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

529,226,258 80,137,787 55,316 7,672,583 34,560,224 406,800,348 ودائع العمالء

46,464,152 8,613,902 650,601 67,553 2,619,092 34,513,004 تأمينات نقدية 

5,064,286 - - - - 5,064,286 اموال مقرتضة

55,338 - - - - 55,338 مخصصات متنوعة

59,431 - - - - 59,431 مخصص رضيبة الدخل

5,352,155 627,834 - )63,487( )20,867( 4,808,675 مطلوبات اخرى

620,602,511 103,178,113 705,917 10,967,198 37,341,688 468,409,595 مجموع املطلوبات 

)10,592,002( 395,858 1,038 )48,645( )175,456( )10,764,797( صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل 

241,075,906 11,988,202 5,527,071 1,486,402 17,298,288 204,775,943 الزتامات محتملة خارج قائمة املركز 
املايل 

كما يف 31 كانون اول 2018

588,595,933 95,059,375 497,697 11,836,576 35,783,459 445,418,826 اجمايل املوجودات

592,286,896 94,954,465 492,948  11,432,953 35,371,263 450,035,267 اجمايل املطلوبات

)3,690,963( 104,910 4,749  403,623  412,196 صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل  )4,616,441(

225,766,447 8,680,094 3,281,408 1,481,815 12,135,310 200,187,820 الزتامات محتملة خارج قائمة املركز 
املايل 
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39 - مخاطر السيولة

ــة مــن هــذه  ــخ اســتحقاقها، وللوقاي ي ــه يف توار ــة الزتامات ــالزم لتأدي ــل ال تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة البنــك عــى توفــري التموي
املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة آجاهلــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا يف 

حكمــه واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول.

تهــدف سياســة ادارة الســيولة يف البنــك اىل تدعيــم إمكانيــة احلصــول عــى الســيولة بأقــل التكاليــف املمكنــة . ومــن خــالل إدارة الســيولة 
يســى البنــك اىل احلفــاظ عــى مصــادر تمويــل مســتقرة يمكــن االعتمــاد عليهــا وبمعــدل تكلفــة معقــول .

يتــم قيــاس ورقابــة وادارة الســيولة عــى أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئــة ، ويشــمل ذلــك اســتخدام تحليــل آجــال االســتحقاق 
للموجــودات والنســب املاليــة املختلفــة .

مصادر التمويل: يعمل البنك عى تنويع مصادر أمواله حى يحقق املرونة املالية وخفض تكاليف التمويل .

لــدى البنــك قاعــدة عمــالء كبــرية تشــمل العمــالء األفــراد واملؤسســات والــركات .  إضافــة اىل ذلــك فــان قــدرة البنــك عــى الوصــول اىل 
األســواق النقديــة » نظــراً ملــا يتمتــع بــه مــن قــوة ماليــة »  تشــكل مصــدر تمويــل إضــايف متــاح .

كمــا ان انتشــار البنــك االهــيل االردين يف معظــم مــدن اململكــة )53 فرعــاً( إضافــة اىل فروعــه يف فلســطني وقــربص ، مكنــت البنــك مــن 
تنويــع مصــادر اموالــه وعــدم االعتمــاد عــى منطقــة جغرافيــة واحــدة كمصــدر لالمــوال .

يع املطلوبات )غري مخصومة( عى اساس الفرتة املتبقية لالستحقاق كما يف 31 كانون االول 2019:  توز

املجمــــوع بدون 
استحقاق

اكرث من
3 سنوات

أكرث من سنة 
اىل

3 سنوات

اكرث من 6 
شهور

اىل سنة

اكرث من 3 
شهور

اىل 6 شهور

أكرث من شهر 
لغاية 

3 شهور

حىت شهر 
واحد

املطلوبات 

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

150,803,420 - - - - 25,971,430 31,963,668 92,868,322 ودائع بنوك ومؤسسات 
مرصفية

1,872,251,977 - - 199,773,236 285,520,643 328,160,684 865,105,594 193,691,820 ودائع العمالء

211,819,587 - 3,017 151,538,091 29,464,129 15,078,580 10,650,027 5,085,743 تأمينات نقدية 

145,453,433 - 23,592,625 94,675,661 14,789,364 10,585,039 1,810,744 - اموال مقرتضة

25,402,226 - 25,402,226 - - - - - أسناد قرض

3,551,062 3,551,062 - - - - - - مخصصات متنوعة

10,097,921 - - - - 7,892,291 - 2,205,630 مخصص رضيبة الدخل

35,634,032 35,634,032 - - - - - - مطلوبات أخرى

2,455,013,658 39,185,094 48,997,868 445,986,988 329,774,136 387,688,024 909,530,033 293,851,515 مجموع املطلوبات 

2,762,823,525 265,052,631 919,657,655 629,756,757 288,832,740 159,610,870 135,987,073 363,925,799 مجموع املوجودات
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يع املطلوبات )غري مخصومة( عى اساس الفرتة املتبقية لالستحقاق كما يف 31 كانون االول 2018:  توز

املجمــــوع بدون 
استحقاق

اكرث من
3 سنوات

أكرث من سنة 
اىل

3 سنوات

اكرث من 6 
شهور

اىل سنة

اكرث من 3 
شهور

اىل 6 شهور

أكرث من شهر 
لغاية 

3 شهور

حىت شهر 
واحد

املطلوبات 

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

98,364,467 - - - - 11,601,103 59,003,618 27,759,746 ودائع بنوك ومؤسسات 
مرصفية

1,919,834,361 - - 264,019,634 156,743,130 231,238,379 750,199,155 517,634,063 ودائع العمالء

257,448,790 - - 177,728,432 37,231,928 13,813,673 12,256,682 16,418,075 تأمينات نقدية 

143,530,913 -  146,562 103,826,676 14,320,593 16,474,706 7,660,496 1,101,880 اموال مقرتضة

25,416,096 - 25,416,096 - - - - - أسناد قرض

3,609,508 3,609,508 - - - - - - مخصصات متنوعة

7,222,551 - - - - 5,655,788 - 1,566,763 مخصص رضيبة الدخل

26,748,894 26,748,894 - - - - - - مطلوبات أخرى

2,482,175,580 30,358,402 25,562,658 545,574,742 208,295,651 278,783,649 829,119,951 564,480,527 مجموع املطلوبات 

2,783,487,914 249,220,706 926,882,750 644,462,063 206,227,117 165,929,269 100,024,451 490,741,558 مجموع املوجودات

يــة كاحتياطــي نقــدي ال يمكــن  وتماشــيا مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة يحتفــظ البنــك بجــزء مــن ودائــع عمالئــه لــدى البنــوك املركز
التــرصف بــه اال بــروط محــددة. اضافــة اىل املحافظــة عــى نســب الســيولة عنــد مســتويات اعــى مــن احلــد االدىن املفــروض مــن قبــل 

يــة للــدول الــي يعمــل البنــك فيهــا. البنــوك املركز

يــخ قائمــة املركــز املــايل  ــة للموجــودات واملطلوبــات باجلــدول عــى اســاس الســنة املتبقيــة مــن تار يــخ االســتحقاق التعاقدي تــم تحديــد توار
يخيــة لالحتفــاظ  يــخ االســتحقاق التعاقــدي دون االخــذ بعــني االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة الــي تعكســها الوقائــع التار املوحــدة وحــى تار

بالودائــع وتوفــر الســيولة.
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بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

املجمـــــــــــوع

أكرث من سنة 
ولغايـــــــــــة

خمس سنوات لغاية سنة

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

31 كانــــــون األول 2019

167,873,746 8,189,383 159,684,363 االعتمادات والقبوالت 

161,950,853 - 161,950,853 السقوف غري املستغلة

230,492,662 20,347,388 210,145,274 الكفاالت 

560,317,261 28,536,771 531,780,490 املجمــــــوع

املجمـــــــــــوع

أكرث من سنة 
ولغايـــــــــــة

خمس سنوات لغاية سنة

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار

31 كانــــــون األول 2018

187,901,399 5,213,905 182,687,494 االعتمادات والقبوالت 

150,414,035 - 150,414,035 السقوف غري املستغلة

221,790,115 18,015,532 203,774,583 الكفاالت 

560,105,549 23,229,437 536,876,112 املجمــــــوع

40 - معلومات قطاعات األعمال 

1. معلومات عن أنشطة البنك:

يــة مــن خــالل ســتة قطاعــات أعمــال رئيســية، وكذلــك خدمــات الوســاطة واالستشــارات مــن خــالل   يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إدار
الركــة التابعــة رشكــة االهــيل للوســاطة املاليــة:

 حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.

 حســابات املؤسســات الصغــرية واملتوســطة: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لعمــالء هــذا القطــاع واملصنفــني 
بحســب حجــم الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة يف البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة.

 حســابات الــركات الكــربى: يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لعمــالء هــذا القطــاع واملصنفــني بحســب حجــم 
الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة يف البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة.  

ينــة وإدارة أمــوال البنــك واالســتثمارات طويلــة األجــل بالكلفــة املطفــأة  ينــة: يشــمل هــذا القطــاع تقديــم خدمــات التــداول واخلز  اخلز
واملحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة. 

 إدارة االســتثمارات والعمــالت االجنبيــة: يشــمل هــذا القطــاع اســتثمارات البنــك املحليــة واالجنبيــة واملقيــدة بالقيمــة العادلــة باإلضافــة 
اىل خدمــات املتاجــرة بالعمــالت االجنبيــة.

  أخــرى: يشــمل هــذا القطــاع كافــة احلســابات غــري املدرجــة ضمــن القطاعــات أعــاله ومثــال ذلــك حقــوق املســاهمني واالســتثمارات يف 
الــركات احلليفــة واملمتلــكات واملعــدات واالدارة العامــة واالدارات املســاندة.
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األفراد

املؤسسات 
الصغرية 
واملتوسطة

الركات
الكربى

ينة  إدارة  اخلز
واالستثمارات 

والعمالت 
أخرىاألجنبية

31
كانون األول

2019

31
كانون األول

2018

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

38,930,79022,217,13138,975,74510,932,5327,036,059118,092,257109,787,641إجمايل الدخل

مخصص خسائر ائتمانية 
متوقعة 

)4,434,134()264,313()2,176,657()33,333(-)6,908,437()1,016,077(

34,496,65621,952,81836,799,08810,899,1997,036,059111,183,820108,771,564نتائج أعمال القطاع

صايف )مصاريف( غري 
موزعة

----)74,390,431()74,390,431()74,545,216(

مخصص تدين هبوط 
عقارات مستملكة

----)575,361()575,361()1,018,074(

حصة البنك من أرباح 
)خسائر( االستثمار يف

  رشكات حليفة 

---)14,888(-)14,888(2,481

36,203,14033,210,755)67,929,733(34,496,65621,952,81836,799,08810,884,311الربح للسنة قبل الرضائب 

)11,933,475()13,966,755(رضيبة الدخل

22,236,38521,277,280الربح للسنة 

معلومات اخرى

591,701,821197,753,284605,580,3031,111,243,241114,675,8772,620,954,5262,654,727,994موجودات القطاع

االستثمار يف رشكات حليفه 
غري موحده

----3,516,2593,516,2593,531,147

موجودات غري موزعة عى 
القطاعات

----138,352,740138,352,740125,228,773

591,701,821197,753,284605,580,3031,111,243,241256,544,8762,762,823,5252,783,487,914مجموع املوجودات

1,210,072,224353,275,242512,177,521295,435,00338,648,9842,409,608,9742,445,650,121مطلوبات القطاع

مطلوبات غري موزعة عى 
القطاعات

----45,404,68445,404,68436,525,459

1,210,072,224353,275,242512,177,521295,435,00384,053,6682,455,013,6582,482,175,580مجموع املطلوبات

10,692,12532,200,745مصاريف رأسمالية

11,774,33110,156,015اإلستهالكات واالطفاءات
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يع اجلغرايف: 2. معلومات التوز

يــع اجلغــرايف ألعمــال البنــك، يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيــي يف اململكــة الــي تمثــل األعمــال املحليــة  يمثــل هــذا القطــاع التوز
يــكا والــرق األدىن الــي تمثــل األعمــال الدوليــة. وكذلــك يمــارس البنــك نشــاطات دوليــة يف الــرق األوســط، أوروبــا، آســيا، أمر

يع موجودات وايرادات البنك حسب القطاع اجلغرايف: فيما ييل توز

املجموعخارج اململكةداخل اململكة

31 كانون األول
2019 

31 كانون األول 
2018

31 كانون األول
2019 

31 كانون األول 
2018

31 كانون األول
2019 

31 كانون األول 
2018

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

2,395,279,8862,447,937,208367,543,639335,550,7062,762,823,5252,783,487,914موجودات البنك

107,542,63998,387,55910,549,61811,400,082118,092,257109,787,641إجمايل الدخل

7,158,65931,051,8903,533,4661,148,85510,692,12532,200,745املرصوفات الرأسمالية
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التعرض ملخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي

2019

رشكات

زراعةانشاءاتتجارةصناعةمايل

 خدمات
ومرافق 

افراداسهمعامة

 حكومة
وقطاع

املجموعأخرىعام

دينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

ارصدة 
لدى بنوك 

مركزية

--------154,093,815-154,093,815

ارصدة 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

135,787,335---------135,787,335

ايداعات 
لدى بنوك 

ومؤسسات 
مرصفية

8,520,926---------8,520,926

التسهيالت 
االئتمانية

4,343,351134,541,646294,118,250464,391,35327,016,620117,318,9429,183,828288,244,46122,888,0637,691,0691,369,737,583

املوجودات 
املالية 

بالتكلفة 
املطفأة

118,375,024-------636,518,949-754,893,973

املوجودات 
األخرى 

16,818,483---------16,818,483

املجموع 
/ للسنة 

احلالية

283,845,119134,541,646294,118,250464,391,35327,016,620117,318,9429,183,828288,244,461813,500,8277,691,0692,439,852,115

الكفاالت 
املالية

228,358,215---------228,358,215

االعتمادات 
املستندية 
الصادرة 

والقبوالت

131,291,045---------131,291,045

االلزتامات 
األخرى 

161,112,090---------161,112,090

املجموع 
الكيل

804,606,469134,541,646294,118,250464,391,35327,016,620117,318,9429,183,828288,244,461813,500,8277,691,0692,960,613,465
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ير املالية الدويل رقم )9( كما يف 31 كانون األول 2019: يع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق ملعيار التقار توز

املرحلة 1
)فردي(

املرحلة 2
املجموعاملرحلة 3)فردي(

ديناردينارديناردينار

790,179,21614,427,21043804,606,469مايل

96,689,45635,623,3612,228,829134,541,646صنايع

234,244,53553,448,3536,425,362294,118,250تجارة

392,050,84664,496,6017,843,906464,391,353انشاءات

25,435,0031,378,296203,32127,016,620زراعة

100,362,34815,315,1511,641,443117,318,942خدمات ومرافق عامة

530,3439,183,828-8,653,485اسهم

281,404,5376,193,682646,242288,244,461افراد

813,500,827--813,500,827حكومة وقطاع عام

7,691,069--7,691,069اخرى

2,750,211,322190,882,65419,519,4892,960,613,465املجموع

يع اجلغرايف التعرض ملخاطر االئتمان للموجودات حسب التوز

2019

دول الرق داخل اململكة
االوسط األخرى

املجموعامريكاآسيا *أوروبا

ديناردينارديناردينارديناردينار

ارصدة لدى بنوك 
مركزية

112,546,32340,973,025574,467--154,093,815

ارصدة لدى بنوك 
ومؤسسات مرصفية

107,90025,040,78384,162,266665,87825,810,508135,787,335

ايداعات لدى بنوك 
ومؤسسات مرصفية

4,993,123-3,527,803--8,520,926

1,369,737,583--1,203,577,843141,818,33724,341,403التسهيالت االئتمانية

املوجودات املالية 
بالتكلفة املطفأة

712,265,60142,628,372---754,893,973

16,818,483--15,681,105984,764152,614املوجودات األخرى

املجموع / للسنة 
احلالية

2,049,171,895251,445,281112,758,553665,87825,810,5082,439,852,115

228,358,215--220,378,0917,478,371501,753الكفاالت املالية

االعتمادات املستندية 
الصادرة والقبوالت

123,071,9588,219,087---131,291,045

161,112,090--142,494,92010,929,2457,687,925االلزتامات األخرى 

2,535,116,864278,071,984120,948,231665,87825,810,5082,960,613,465املجموع الكيل

* باستثناء دول الرق األوسط.
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يــر املاليـــــــة الــدويل رقــم )9( كمــــــا يف  يــع التعرضــــــات حســب مراحـــــــــــــــــل التصنيــف وفــق ملعيـــــــــــار التقار ج,  توز
31 كانــــــــــون األول 2019:

املرحلة 1
)فردي(

املرحلة 2
املجموعاملرحلة 3)فردي(

ديناردينارديناردينار

2,340,989,209178,168,79115,958,8642,535,116,864داخل اململكة

266,397,2068,116,4653,558,313278,071,984دول الرق االوسط 

116,348,5214,597,3982,312120,948,231أوروبا

665,878--665,878آسيا *

25,810,508--25,810,508أمريكا

2,750,211,322190,882,65419,519,4892,960,613,465املجموع

* باستثناء دول الرق االوسط.

41 - إدارة رأس املال 

يهدف البنك من إدارة رأس املال اىل تحقيق األهداف التالية:

 التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال.

ية.  املحافظة عى قدرة البنك باالستمرار

 االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور يف أعمال البنك.

يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل إدارة البنك وتزويد البنك املركزي االردين باملعلومات املطلوبة حول كفاية راس املال ربعيا.

حســب تعليمــات البنــك املركــزي احلــد االدىن ملعــدل كفايــة راس املــال يســاوي 12 ٪ ويتــم تصنيــف البنــوك اىل 5 فئــات افضلهــا الــي معدهلــا 
يســاوي 14 ٪ فأكر.

يقــوم البنــك بــادارة هيكلــة راس املــال واجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا يف ضــوء التغــريات يف ظــروف العمــل. هــذا ومل يقــم البنــك بأيــة 
تعديــالت عــى االهــداف والسياســات واالجــراءات املتعلقــة بهيكلــة راس املــال خــالل الســنة.
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ية عملياتــه التشــغيلية وتحقيــق أعــى عائــد ممكــن عــى حقــوق امللكيــة، ويتكــون  يقــوم البنــك بــإدارة رأس املــال بشــكل يضمــن اســتمرار
رأس املــال كمــا عرفتــه اتفاقيــة بــازل III كمــا هــو مبــني يف اجلــدول التــايل:

31 كانون األول
2019

31 كانون األول
2018 

باالف الدنانري األردنية

حقوق حملة األسهم العادية

200,655192,937رأس املال املكتتب به )املدفوع(

34,13934,816األرباح املدورة

)3,226()7,388(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

60,96457,344االحتياطي القانوين

15,76215,762االحتياطي االختياري

3,6783,678احتياطيات أخرى

307,810301,311اجمايل رأس املال األسايس لالسهم العادية

التعديالت الرقابية )الطروحات من رأس املال(

)16,479()13,502(الشهرة واملوجودات غري امللموسة

يعها )11,576(-األرباح املقرتح توز

االستثمارات املتبادلة يف رؤوس امول البنوك والركات املالية 
ورشكات التامني

)3,575()3,525(

)3,531()3,516(االستثمارات املؤثرة الي تزيد عن ٪10

)9,630()9,541(موجودات رضيبية مؤجلة

277,676256,570صايف حقوق حملة األسهم العادية

رأس املال اإلضايف

)Tier 1 277,676256,570صايف رأس املال األسايس )الريحة األوىل من رأس املال

Tier 2 الريحة الثانية من رأس املال

املخصصات املطلوبة مقابل التعرضات االئتمانية يف املرحلة 
األوىل 

6,4255,689

15,00020,000قرض مساند

21,42525,689صايف رأس املال املساند

299,101282,259رأس املال التنظيمي

1,909,4571,916,753مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر

)٪( )CET1( 13,39٪14.54 %نسبة كفاية رأس مال حملة االسهم العادية

14,73٪15.66 %نسبة كفاية رأس املال التنظيمي )٪(

ــار ملــدة ســت ســنوات وبســعر فائــدة إعــادة  * قــام البنــك خــالل شــهر تريــن األول 2017 بإصــدار أســناد قــرض بقيمــة 25 مليــون دين
ــة راس املــال. اخلصــم لــدى البنــك املركــزي مضــاف اليهــا هامــش 2 ٪ بهــدف تحســني نســبة كفاي

ية. تم احتساب رأس املال األسايس بعد طرح االستثمارات املؤثرة الي تزيد عن 10 ٪ يف املنشآت التجار
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42 - تحليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة إلسرتدادها أو تسويتها :

31 كانـــــــــــــــــــون األول 2019

املجمـــــــــــوعاكرث من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

املوجودات :

201,689,78810,635,000212,324,788نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

135,787,335-135,787,335ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية 

8,520,926-8,520,926ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية 

413,947,828955,789,7551,369,737,583تسهيالت ائتمانية مبارشة - بالصايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل 

-25,014,04225,014,042

651,178,531103,715,442754,893,973موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

3,516,2593,516,259-إستثمارات يف رشكات تابعة وحليفة

يع قيد اإلنجاز- بالصايف  91,633,02191,633,021-ممتلكات ومعدات ومشار

13,502,10413,502,104-موجودات غري ملموسة - بالصايف

138,352,740138,352,740-موجودات اخرى

9,540,7549,540,754-موجودات رضيبية مؤجلة

1,411,124,4081,351,699,1172,762,823,525اجمايل املوجودات

املطلوبات :

150,146,290-150,146,290ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

1,665,167,564198,852,8121,864,020,376ودائع العمالء

60,251,582151,532,017211,783,599تأمينات نقدية 

27,185,147117,824,579145,009,726اموال مقرتضة

25,000,00025,000,000-أسناد قرض

3,551,0623,551,062-مخصصات متنوعة

10,097,921-10,097,921مخصص رضيبة الدخل

45,404,68445,404,684-مطلوبات اخرى

1,912,848,504542,165,1542,455,013,658اجمايل  املطلوبات 

809,533,963307,809,867)501,724,096(الصايف
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31 كانـــــــــــــــــــون األول 2018

املجمـــــــــــوعاكرث من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

املوجودات :

237,586,80510,635,000248,221,805نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

173,568,186-173,568,186ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية 

19,414,579-19,414,579ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية 

393,999,0241,030,511,1651,424,510,189تسهيالت ائتمانية مبارشة - بالصايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل 

-27,344,27827,344,278

582,507,98471,827,603654,335,587موجودات مالية بالكلفة املطفأة 

3,531,1473,531,147-إستثمارات يف رشكات تابعة وحليفة

يع قيد اإلنجاز- بالصايف  81,224,52681,224,526-ممتلكات ومعدات ومشار

16,478,63716,478,637-موجودات غري ملموسة - بالصايف

46,474,11478,754,659125,228,773موجودات اخرى

9,630,2079,630,207-موجودات رضيبية مؤجلة

1,453,550,6921,329,937,2222,783,487,914اجمايل املوجودات

املطلوبات :

98,159,977-98,159,977ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

1,649,656,473262,113,6481,911,770,121ودائع العمالء

79,687,846177,728,309257,416,155تأمينات نقدية 

39,248,950103,222,859142,471,809اموال مقرتضة

25,000,00025,000,000-أسناد قرض

3,609,5083,609,508-مخصصات متنوعة

7,222,551-7,222,551مخصص رضيبة الدخل

36,525,45936,525,459-مطلوبات اخرى

1,873,975,797608,199,7832,482,175,580اجمايل  املطلوبات 

721,737,439301,312,334)420,425,105(الصايف
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43 - حسابات مدارة لصاحل الغري

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

9,481,91312,585,665حسابات مدارة لصاحل الغري *

* يمثــل هــذا البنــد حســابات مــدارة لصــاحل العمــالء غــري مضمونــة رأس املــال وال يتــم إظهــار هــذه احلســابات ضمــن موجــودات ومطلوبات 
البنــك يف القوائــم املاليــة املوحــدة .

44 - إرتباطات والزتامات محتملة

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

31 كانون األول 2018 31 كانون األول 2019

دينـــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــار

اعتمادات: 

61,226,604 60,127,006 اعتمادات صادرة 

78,124,814 36,181,958 اعتمادات واردة

48,549,981 71,564,782 قبوالت

كفاالت :

110,146,698 115,548,667 - دفع

77,304,183 85,175,801 - حسن تنفيذ

34,339,234 29,768,194 - أخرى

150,414,035 161,950,853 سقوف تسهيالت إئتمانية مبارشة غري مستغلة

560,105,549 560,317,261

القضايا املقامة عى البنك  - 45

بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة علــــى البنــك 3,334,078 دينـــار كمــا فـــي 31 كانــون األول 2019 )2,541,116 دينــار كمــا يف 31 كانــون االول 
2018( ، وبــرأي االدارة واملستشــار القانــوين للبنــك فانــــه لــن يرتتــب عــى البنــك الزتامــات تفـــوق املخصـــص املأخــــوذ هلـــــا والبالــــغ 442,354 

دينــار كمــا فـــي 31 كانــون األول 2019 )323,585 دينــار كمــا يف 31 كانــون األول 2018(.

بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة مــن البنــك عــى الغــري حــوايل 204 مليــون دينــار، وال تــزال القضايــا منظــورة لــدى املحاكــم املختصــة وال يوجــد 
هلــا أثــر مــايل عــى البنــك.
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46 - مستويات القيمة العادلة

أ - املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر.

ان بعــض املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة ، واجلــدول التــايل يوضــح معلومات 
حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة هلــذه املوجــودات املاليــة  واملطلوبــات املاليــة )طــرق التقييــم واملدخالت املســتخدمة(.

القيمة العادلة

املوجودات 
املالية

31 كانون األول 
2019

31 كانون األول 
2018

مستوى 
القيمة 
العادلة

طريقة 
التقييم 

واملدخالت 
املستخدمة

مدخالت 
هامة غري 
ملموسة

العالقة بن 
املدخالت 

اهلامة غري 
امللموسة 
و القيمة 

العادلة

دينــاردينــار

موجودات 
مالية بالقيمة 

العادلة من 
خالل الدخل 

الشامل:

اسهم متوفر 
هلا أسعار 

سوقية

املستوى 8,945,26510,649,493
األول 

األسعار املعلنة 
يف األسواق 

املالية

ال ينطبقال ينطبق

صندوق 
استثماري

تقييم مدير املستوى الثاين 2,382,240-
الصندوق 

للقيمة 
العادلة

ال ينطبقال ينطبق

اسهم غري 
متوفر هلا 

أسعار سوقية

عن طريق املستوى الثاين16,068,77714,312,545
استخدام 

طريقة 
حقوق امللكية 
وحسب اخر 

معلومات 
مالية متوفرة

ال ينطبقال ينطبق

مجموع 
املوجودات 

املالية بالقيمة 
العادلة

25,014,04227,344,278

25,014,04227,344,278

مل تكــن هنالــك أي تحويــالت بــني املســتوى األول واملســتوى الثــاين خــالل الســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2019 والســنة املنتهيــة يف 31 
كانــون األول 2018.
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ب -   املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك وغري املحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر: 

31 كانــون األول 312018 كانون األول 2019

مستوى القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية
القيمة العادلة

دينـــاردينـــاردينـــاردينــار

موجودات مالية غري محددة 
بالقيمة العادلة

املستوى الثاين

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 
وشهادات إيداع لدى بنوك 

مركزية 

املستوى الثاين38,445,12638,453,52987,562,65687,596,505

ية وودائع لدى  حسابات جار
بنوك ومؤسسات مرصفية

املستوى الثاين144,308,261144,449,083192,982,765193,162,071

تسهيالت ائتمانية مبارشة 
بالكلفة املطفاة

املستوى الثاين1,369,737,5831,375,105,0031,424,510,1891,430,072,257

املستوى الثاين754,893,973765,907,664654,335,587662,662,486موجودات مالية بالكلفة املطفاة

موجودات مستملكة مقابل 
دين

املستوى األول 89,610,670104,223,55684,107,26898,812,408
والثاين

مجموع املوجودات املالية غري 
محددة بالقيمة العادلة

2,396,995,6132,428,138,8352,443,498,4652,472,305,727

مطلوبات مالية غري محددة 
القيمة العادلة

املستوى الثاين

ودائع بنوك ومؤسسات 
مرصفية

املستوى الثاين150,146,290150,803,42098,159,97798,338,562

املستوى الثاين1,864,020,3761,872,251,9771,911,770,1211,919,860,264ودائع عمالء

املستوى الثاين211,783,599211,819,587257,416,155257,448,791تامينات نقدية

املستوى الثاين145,009,726145,453,433142,471,809143,222,188أموال مقرتضة 

مجموع املطلوبات املالية غري 
محددة بالقيمة العادلة

2,370,959,9912,380,328,4172,409,818,0622,418,869,805

للبنــود املبينــة أعــاله قــد تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمســتوى األول والثــاين وفقــاً لنمــاذج تســعري متفــق 
عليهــا والــى تعكــس مخاطــر اإلئتمــان لــدى األطــراف الــى يتــم التعامــل معهــا.
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ير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 47 - تطبيق معايري التقار

يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة مدرجــة أدنــاه، وســيقوم  إن املعايــري املاليــة والتفســريات اجلديــدة والتعديــالت الصــادرة والغــري نافــذة بعــد حــى تار
يــخ التطبيــق االلزامــي: البنــك بتطبيــق هــذه التعديــالت ابتــداًء مــن تار

ير املالية الدويل رقم )17( عقود التأمني  معيار التقار

يــر  يقــدم املعيــار نموذجــاً شــاماًل لالعــرتاف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات املتعلقــة بعقــود التأمــني. ويحــل هــذا املعيــار محــل معيــار التقار
املاليــة الــدويل رقــم )4( – عقــود التأمــني. ينطبــق املعيــار عــى جميــع أنــواع عقــود التأمــني )مثــل عقــود احليــاة وغريهــا مــن عقــود التأمــني 
املبــارشة وعقــود إعــادة التأمــني( دون النظــر للمنشــأة املصــدرة لعقــد التأمــني، كمــا ينطبــق عــى بعــض الضمانــات واألدوات املاليــة الــي 

يــع األقســاط. يقــة توز يقــة الرســوم املتغــرية وطر تحمــل خاصيــة املشــاركة. ان اإلطــار العــام للمعيــار يتضمــن اســتخدام طر

ســيتم تطبيــق هــذا املعيــار اعتبــارا مــن 1 كانــون الثــاين 2021 مــع ارقــام املقارنــة، مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر رشيطــة ان املنشــأة طبقــت 
يــر املاليــة الــدويل رقــم )17(.  يــر املاليــة الــدويل رقــم )15( قبــل أو مــع تطبيــق معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم )9( ومعيــار التقار معيــار التقار

ال يتوقــع البنــك ان ينتــج أثــر مــن تطبيــق هــذا املعيــار.

ير املالية الدويل رقم )3(: تعريف “األعمال” تعديالت عى معيار التقار

يــر املاليــة الــدويل رقــم )3( - اندمــاج األعمــال ملســاعدة  يــف “األعمــال” يف معيــار التقار أصــدر املجلــس الــدويل للمحاســبة تعديــالت عــى تعر
يــف “األعمــال” أم ال. وتوضــح  املنشــئات عــى تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات املســتحوذ عليهــا ينطبــق عليهــا تعر
يــن عــى اســتبدال أي عنــارص أعمــال  هــذه التعديــالت احلــد األدىن ملتطلبــات األعمــال، وتحــذف تقييــم مــا إذا كان املشــاركني يف الســوق قادر
يــة، وتحديــد  غــري موجــودة، وتضيــف التعديــالت توجيهــات ملســاعدة املنشــئات عــى تقييــم مــا إذا كانــت العمليــة املســتحوذ عليهــا جوهر

يفــات األعمــال واملخرجــات، واضافــة اختبــار تركــزي القيمــة العادلــة االختيــاري.  تعر

يــخ التطبيــق األويل، فلــن ينتــج  نظــًرا ألن التعديــالت تطبــق بأثــر مســتقبيل عــى املعامــالت أو األحــداث األخــرى الــي تحــدث عنــد أو بعــد تار
يــخ االنتقــال. أثــر عــى البنــك مــن تطبيــق هــذه التعديــالت يف تار

تعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )1( ومعيار املحاسبة الدويل رقم )8(: تعريف “اجلوهري”

أصــدر املجلــس الــدويل للمحاســبة تعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )1( - عــرض القوائــم املاليــة ومعيــار املحاســبة الــدويل 
يــف مــا هــو “جوهــري” ضمــن املعايــري كافــة  رقــم )8( - السياســات املحاســبية والتغيــريات يف التقديــرات واألخطــاء املحاســبية لتوحيــد تعر
يــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو إغفاهلــا أو  يــف اجلديــد عــى أن “املعلومــات تعتــرب جوهر يــف. ينــص التعر وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعر
إخفاءهــا، تأثــري بشــكل معقــول عــى القــرارات الــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للقوائــم املاليــة لألغــراض العامــة عــى أســاس تلــك 

القوائــم املاليــة، والــي توفــر معلومــات ماليــة محــددة حــول املنشــأة “. 

من غري املتوقع أن يكون للتعديالت عى تعريف ما هو “جوهري” أثر عى القوائم املالية املوحدة للبنك.

ير املالية الدويل رقم )7( ير املالية الدويل رقم )9( ومعيار التقار تعديل معدالت الفائدة عى معيار التقار

يــر املاليــة رقــم 7 تشــمل عــدد مــن عمليــات  يــر املاليــة الــدويل رقــم 9 واملعيــار الــدويل للتقار إن تعديــالت معايــري معــدالت الفائــدة ملعيــار التقار
اإلعفــاءات الــي تنطبــق عــى جميــع عالقــات التحــوط الــي تتأثــر بشــكل مبــارش بتعديــل معايــري معــدالت الفائــدة.  تتأثــر عالقــة التحــوط 
إذا أدى التعديــل إىل حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت و / أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط. 
نتيجــة هلــذا التعديــل، قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و / أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة 
التحــوط، خــالل الفــرتة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل ببديــل يخلــو مــن املخاطــر )RFR(. قــد يــؤدي ذلــك إىل عــدم التيقــن 

فيمــا إذا كانــت الصفقــة املتوقعــة مرجحــة ومــا إذا كانــت عالقــة التحــوط مســتقباًل فعالــة أم ال.
 

نتيجــة هلــذا التعديــل، قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و / أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار، لبنــد التحــوط أو أداة 
التحــوط خــالل الفــرتة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل ببديــل يخلــو مــن املخاطــر )RFR(. تــري التعديــالت عــى الفــرتات 
املاليــة الــي تبــدأ يف أو بعــد 1 كانــون الثــاين 2020 مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر. ويتــم تطبيــق بأثــر رجــي. إال أنــه ال يمكــن إعــادة أي عالقــات 

تحــوط تــم إلغائهــا مســبًقا عنــد تطبيــق الطلــب، وال يمكــن تعيــني أي عالقــات تحــوط باالســتفادة مــن التجــارب الســابقة. 
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يــر املاليــة عنــد  بعــد االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل، يحــول مجلــس معايــري املحاســبة الدوليــة تركــزيه إىل املســائل الــي قــد تؤثــر عــى التقار
 .IASB ويشــار إىل ذلــك باملرحلــة الثانيــة مــن مــروع  .RFR اســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل بـــ

مل تطبــق املجموعــة التعديــالت مبكــراً حيــث أن عــدم التيقــن النــائش عــن التعديــل ال يؤثــر عــى عالقــات التحــوط إىل احلــد الــذي يتطلــب 
إنهــاء العالقــة. 

ارقام املقارنة  )48(

تــم إعــادة تبويــب بعــض ارقــام املقارنــة لعــام 2018 لتتناســب مــع تبويــب ارقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لســنة 2019 ومل ينتــج عــن إعــادة 
التبويــب أي اثــر عــى الربــح وحقــوق امللكيــة لعــام 2018.
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