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تقرير مدققي الح�سابات الم�ستقلين 
اإلى م�ساهمي بنك الم�ؤ�س�سة العربية الم�سرفية )الأردن(

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

التابعة  و�سركته  محدودة  عامة  م�ساهمة  �سركة  )الأردن(  الم�سرفية  العربية  الم�ؤ�س�سة  لبنك  المرفقة  الم�حدة  المالية  الق�ائم  دققنا  لقد 
ال�سامل  الدخل  وقائمة  الم�حدة  الدخل  وقائمة  الأول 2011  كان�ن  في 31  كما  الم�حدة  المالي  المركز  قائمة  تتك�ن من  والتي  )المجم�عة( 
لأهم  وملخ�ص  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  لل�سنة  الم�حدة  النقدية  التدفقات  وقائمة  الم�حدة  الملكية  حق�ق  في  التغيرات  وقائمة  الم�حدة 

ال�سيا�سات المحا�سبية والمعل�مات الي�ساحية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

اإن مجل�ص الإدارة م�س�ؤول عن اإعداد هذه الق�ائم المالية وعر�سها ب�س�رة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، بال�سافة الى تحديد 
نظام الرقابة الداخلي ال�سروري لإعداد ق�ائم مالية خالية من الأخطاء الج�هرية �س�اء الناتجة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدققي الح�سابات

للتدقيق،  الدولية  للمعايير  بتدقيقنا وفقا  اإلى تدقيقنا0  لقد قمنا  ا�ستنادا  الم�حدة  المالية  الق�ائم  الراأي ح�ل هذه  اإبداء  اإن م�س�ؤوليتنا هي 
باأن الق�ائم المالية  تاأكيد معق�ل  اأعمال التدقيق للح�س�ل على  ال�سل�ك المهني وتخطيط وتنفيذ  وتتطلب منا هذه المعايير اللتزام بق�اعد 

خالية من الأخطاء الج�هرية.

يت�سمن التدقيق القيام باجراءات للح�س�ل على ادلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ساحات ال�اردة في الق�ائم المالية0  اإن اإختيار تلك الإجراءات ي�ستند 
الى اجتهاد مدقق الح�سابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الج�هرية في الق�ائم المالية �س�اء الناتجة عن الإحتيال او الخطاأ0  عند 
تقييم مدقق الح�سابات للمخاطر ياأخذ في الإعتبار نظام الرقابة الداخلي لل�سركة ذي ال�سلة باعداد وعر�ص الق�ائم المالية ب�س�رة عادلة 
كذلك  التدقيق  يت�سمن  الداخلي  الرقابة  نظام  فعالية  مدى  ح�ل  راأي  ابداء  بهدف  ولي�ص  للظروف  مالئمة  تدقيق  اإجراءات  لت�سميم  وذلك 
تقييم مالءمة ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومعق�لية التقديرات المحا�سبية التي قامت بها الإدارة، ا�سافة الى تقييم العر�ص العام للق�ائم 

المالية.  

في اعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة وت�فر ا�سا�سا لإبداء الراأي.

الـــــــراأي

في راأينا، اإن الق�ائم المالية الم�حدة ُتظهر بعدالة، من كافة الن�احي الج�هرية، المركز المالي الم�حد للمجم�عة كما في 31 كان�ن الأول 
2011 واأداءه المالي الم�حد وتدفقاته النقدية الم�حدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تقرير حول المتطلبات القانونية

اأ�س�لية، واأن الق�ائم المالية ال�اردة في تقرير مجل�ص الإدارة متفقة معها ون��سي  يحتفظ البنك بقي�د و�سجالت محا�سبية منظمة ب�س�رة 
بالم�سادقة عليها.

عمان – المملكة الأردنية الها�سمية
20 �سباط 2012
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون األول 2011

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 50 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

2010                                2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                   اإي�ساحات                       دينــــــار                                     دينــــــار

املـوجودات
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

م�ج�دات مالية للمتاجرة
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سافي
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية بالتكلفة المطفاأة
ممتلكات ومعدات

م�ج�دات غير ملم��سة
م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

م�ج�دات اأخرى

  مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات ـ

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة
مخ�س�ص �سريبة الدخل
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اأخرى

  مجموع المطلوبات

حقوق الملكيــة
حقوق م�ساهمي البنك

راأ�ص المال المكتتب به
الحتياطي القان�ني

الحتياطي الختياري
احتياطي مخاطر م�سرفية عامة

احتياطي القيمة العادلة /التغير المتراكم في القيمة العادلة
اأرباح مدورة

مجم�ع حق�ق الملكية
  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

780ر869ر38
961ر409ر60

000ر090ر7
-

269ر148ر2
344ر305ر394

-
560ر922ر234

735ر721ر10
678ر624

482ر037ر1
520ر950ر7

329ر080ر758

040ر498ر104
679ر296ر458

334ر900ر49
924ر982ر2
952ر250ر1
226ر183ر6

935ر56
535ر755ر16

625ر924ر639

000ر600ر89
971ر471ر14

542ر208
269ر808ر3
         )227ر640(

149ر707ر10
704ر155ر118
329ر080ر758

030ر572ر69
596ر812ر81
205ر695ر20

392ر4
-

560ر116ر312
333ر774ر193

-
501ر876ر10

206ر840
174ر411

055ر109ر7  

052ر212ر697

575ر625ر147
496ر327ر360

339ر225ر53
642ر730ر11

141ر358ر1
946ر871ر4

113ر817
579ر657ر10  

 
831ر613ر590

000ر000ر80
037ر815ر12

994ر420
269ر938ر2
618ر009ر1

303ر414ر9    
221ر598ر106
052ر212ر697

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
20
14

15
16
17
18
19
20
20
21

22
23
23
23
24
25



59

بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 50 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                   اإي�ساحات                     دينــــــار                                     دينــــــار

الف�ائد الدائنة
الف�ائد المدينة

                        �سافي اإيرادات الفوائد

�سافي اإيرادات العم�لت

                        �سافي اإيرادات الفوائد والعمولت

اأرباح عمالت اجنبية
اأرباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اأرباح م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة
اأرباح  م�ج�دات مالية للمتاجرة

اأرباح م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
اإيرادات اأخرى

  اإجمالي الدخل

نفقات الم�ظفين
اإ�ستهالكات واإطفاءات

م�ساريف اخرى
مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة

مخ�س�سات متن�عة

                        اإجمالي الم�سروفات

                        الربح قبل الــ�سرائب

�سريبة الدخل
                        ربح ال�سنة

ح�سة ال�سهم الأ�سا�سية والمخف�سة من ربح ال�سنة

    118ر978ر39
 )196ر077ر14(

 
    922ر900ر25

    000ر785ر2

    922ر685ر28
   

    916ر780
    602ر265ر3

    456ر40
-   
-   

    513ر945ر3

    409ر718ر36

 )301ر381ر9(
 )983ر627ر1(
 )387ر201ر6(
 )400ر938ر2(

-   

 )071ر149ر20(

    338ر569ر16

 )605ر268ر5(
    733ر300ر11

 

  فلـ�ص/ دينــار

0/126   

   114ر160ر37
)520ر436ر12(

  
   594ر723ر24

 
   179ر838ر2    

 
   773ر561ر27

  936ر855
-   
-   

   871ر2
   540ر612

   767ر587ر5   

   887ر620ر34

)636ر467ر8  (
)886ر609ر1  (
)477ر591ر5  (
)934ر310ر4  (
)520ر290     (

)453ر270ر20(

   434ر350ر14

)052ر992ر3 (
   382ر358ر10  

فلـ�ص/ دينــار

0/116

26
27

28

29
30

31
32
33

34
12و13

35
9

19

20

36
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 50 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

2010                                 2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          دينــــــار                                     دينــــــار

ربح ال�سنة

ي�ساف: بنود الدخل ال�سامل الخرى بعد ال�سريبه

التغير في القيمة العادلة للمت�سقات المالية للتح�ط
التغير في القيمة العادلة للم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع بال�سافي

  مجموع الدخل ال�سامل لل�سنه

   733ر300ر11

)593ر121(
-  

   140ر179ر11

   382ر358ر10

)038ر62(
  135ر77      

   479ر373ر10
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 50 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

- 2011
  الر�سيد في بداية ال�سنة

اأثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

الر�سيد المعدل في بداية ال�سنة

مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه

الزيادة في را�ص المال 

المح�ل الى الحتياطيات 

 الر�سيد في نهاية ال�سنة 

- 2010
الر�سيد في بداية ال�سنة

مجم�ع الدخل ال�سامل لل�سنه

الزيادة في را�ص المال 

المح�ل الى الحتياطيات 

  الر�سيد في نهاية ال�سنة

000ر000ر80

-

000ر000ر80

-

000ر600ر9

000ر600ر89

063ر919ر70

-

937ر080ر9

-

000ر000ر80

037ر815ر12

-

037ر815ر12

-

-

934ر656ر1

971ر471ر14

994ر379ر11

-

-

043ر435ر1  

037ر815ر12 

994ر420

-

994ر420

-

)452ر212(

542ر208

327ر898

-

-

)333ر477(

994ر420 

269ر938ر2

-

269ر938ر2

-

-

000ر870

269ر808ر3

200ر797ر2

-

-

069ر141    

269ر938ر2

618ر009ر1

)252ر528ر1(

)634ر518(

)593ر121(

-

-

)227ر640(

521ر994

097ر15

-

-

618ر009ر1

303ر414ر9

595ر906ر1

898ر320ر11

733ر300ر11

)548ر387ر9(

)934ر526ر2(

149ر707ر10

637ر235ر9

382ر358ر10

)937ر080ر9( 

)779ر098ر1(

303ر414ر9

221ر598ر106

343ر378

564ر976ر106

140ر179ر11

-

-

704ر155ر118

742ر224ر96

479ر373ر10

-

-

221ر598ر106

- اإن احتياطي مخاطر م�سرفية عامة مقيد ال�سحب ول يمكن الت�سرف به ال بم�افقة البنك المركزي الردني وال�سلطات الرقابية.

- ل يمكن الت�سرف بمبلغ 099ر763 دينار من الرباح المدورة كما في 31 كان�ن الأول 2011 مقابل م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة )755ر26 دينار
    كما في 31 كان�ن الأول 2010(، كما ل يمكن الت�سرف بمبلغ 277ر640 دينار من الرباح المدورة مقابل القيمة ال�سالبة لحتياطي القيمة العادلة

    كما في 31 كان�ن الأول 2011.

- ي�سمل ر�سيد الأرباح المدورة مبلغ 847ر132 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2011 ل يمكن الت�سرف به، والذي يمثل اأثر التطبيق المبكر 
   للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( ال بمقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.

اخـتياري
دينـــــــار

اأرباح
مدورة

دينـــــــار

اإجمــالي حق�ق 
الملكيـة
دينـــــــار

احتياطي
القيمة

العادلة  بال�سافي 
دينـــــــار

احتياطي مخاطر 
م�سرفية عامـة

دينـــــــار

الحتياطيات
راأ�ص المـــــال
المكتـتب بـــه

دينـــــــار
قــــــانـــ�ني

دينـــــــار
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2011

تعتبر الإي�ساحات المرفقة من رقم 1 اإلى رقم 50 جزءًا من هذه الق�ائم المالية وتقراأ معها

الأن�سطة الت�سغيلية:
الربح قبل ال�سرائب

تعديالت بنود غير نقدية -
ا�ستهالكات واطفاءات

مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة
اأرباح ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

خ�سائر تدني م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
مخ�س�سات متن�عة

ف�ائد م�ستحقة
خ�سائر غير متحققة من م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اأرباح بيع م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اأرباح بيع م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة

تاأثير تغير ا�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه
  التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل قبل التغير في الموجودات و المطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -
النق�ص )الزيادة( في الإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر
)الزيادة( في الم�ج�دات المالية للمتاجرة

�سافي النق�ص في الم�ج�دات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)الزيادة( في الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة

)الزيادة( في الم�ج�دات الأخرى
الزيادة في ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر

الزيادة  في ودائع العمالء
)النق�ص( في تاأمينات نقدية

الزيادة )النق�ص( في مطل�بات اأخرى
مخ�س�سات متن�عة مدف�عة

  �سافي التدفق النقدي من  )الم�ستخدم في( الأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�سريبة
ال�سرائب المدف�عة

  �سافي التدفق النقدي من )الم�ستخدم في( عمليات الت�سغيل

الأن�سطة ال�ستثمارية
�سراء م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
�سراء م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة

بيع م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة
�سراء ممتلكات ومعدات

بيع ممتلكات ومعدات
�سراء م�ج�دات غير ملم��سة

�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في الن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
ت�سديد اأم�ال مقتر�سة

�سافي التدفق النقدي الم�ستخدم في الأن�سطة التمويلية
�سافي  الزيادة )النق�ص( في النقد وما في حكمه

تاأثير تغير اأ�سعار ال�سرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة

  النقد وما في حكمه في نهاية ال�سنة

    338ر569ر16

  983ر627ر1
  400ر938ر2

)277(
-  
-  

)255ر257(
  377ر258

)684ر144ر3(
)456ر40(

)708ر762(
  718ر188ر17

   205ر605ر13
-   

   942ر561ر6
)085ر171ر85(

)945ر39(
   000ر000ر10
   183ر969ر97
)005ر325ر3(

   983ر379ر5
)288ر63(

    708ر105ر62
)846ر453ر5(
    862ر651ر56

-  
-  

)416ر747ر197(
   626ر360ر151

)599ر985(
   149ر1

)962ر272(

)202ر644ر47(

)718ر747ر8(
)718ر747ر8(

   942ر259
   708ر762

   051ر849ر10
   701ر871ر11 

   434ر350ر14

   886ر609ر1
   934ر310ر4

)348ر29     (
   505ر432
   520ر290

)281ر877(
-
-
-

)448ر828    (
   202ر259ر19

)867ر753ر2(
)304ر1(

- 
)095ر094ر32(

)356ر394(
   000ر090ر7
   711ر488ر8

)339ر376ر6 (
)204ر261ر2 (

)866ر87     (
)118ر131ر9(

)811ر993ر3  (
)929ر124ر13 (

)029ر324ر200(
   061ر462ر157

-
-

)746ر374ر1   (
   527ر79

)404ر295      (

)591ر452ر44 (

)847ر757 (
)847ر757(

)367ر335ر58(
   448ر828

   970ر355ر68  
   051ر849ر10
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بنك المؤسسة العربية المصرفية )األردن(
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2011

)1( معلومات عامة

ان بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( �سركة م�ساهمة عامة اأردنية تاأ�س�ص بتاريخ 21 كان�ن ثاين 1990 مب�جب قان�ن ال�سركات 
رقم 1 ل�سنة 1989. ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان.

وال�سركة   25 اململكة وعددها  داخل  وفروعه  بن�ساطه من خالل مركزه  املتعلقة  واملالية  امل�سرفية  الأعمال  بتقدمي جميع  البنك  يق�م 
له. التابعة 

اإن اأ�سهم البنك مدرجة يف ب�ر�سة عمان.

يتم ت�حيد الق�ائم املالية للبنك يف الق�ائم املالية للم�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية - البحرين.

مت اإقرار الق�ائم املالية امل�حدة من قبل جمل�ص اإدارة البنك يف جل�سته رقم )1( بتاريخ 20 �سباط 2012 وهي خا�سعة مل�افقة الهيئة 
العامة للم�ساهمني.

)2( ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�س�ص اإعداد القوائم املالية
مت اعداد الق�ائم املالية امل�حدة للبنك و�سركته التابعة وفقًا للمعايري ال�سادرة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة 
عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ووفقًا للق�انني املحلية النافذة وتعليمات البنك 

املركزي الردين.

مت اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وامل�ستقات 
املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ الق�ائم املالية، وكذلك مت اإظهار امل�ج�دات واملطل�بات املالية املتح�ط لها بالقيمة العادلة. 

ان الدينار الأردين ه� عملة اظهار الق�ائم املالية امل�حدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
ان ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اعداد الق�ائم املالية لل�سنة تتفق مع تلك التي اتبعت يف اعداد الق�ائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 كان�ن 

الأول 2010 با�ستثناء اأثر تطبيق ما يلي:

 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( »الدوات املالية«

قام البنك وال�سركة التابعة له بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( يف اإعداد الق�ائم املالية امل�حدة اعتبارا من بداية 
عام 2011 وفقًا ملتطلبات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية ووفقا لالحكام النتقاليه للمعيار، وعليه مل يتم تعديل اأرقام املقارنه 
للفرتة ال�سابقة، حيث ي�سمح املعيار بذلك واإمنا مت اإعادة ت�سنيف ال�ستثمارات وتعديل الأر�سدة الفتتاحية لبندي الأرباح املُدورة والتغريرّ 

املرُتاكم يف القيمة العادلة كما يف اأول كان�ن الثاين 2011.
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ان تفا�سيل اثر اتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( مدرجة يف الي�ساح رقم )49( ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة.
يت�سمن املعيار اجلديد الفئات التالية لت�سنيف وقيا�ص امل�ج�دات املالية:

اأ- موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
تتمثل  والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتح�سيل  بها  اأعمالها الحتفاظ  لنم�ذج  البنك وفقًا  اإدارة  التي تهدف  املالية  امل�ج�دات  هي 

بالدفعات من اأ�سل الدين والفائدة على ر�سيد الدين القائم.

الفائدة  با�ستخدام طريقة  العالوة / اخل�سم  اليها م�ساريف القتناء، وتطفاأ  بالكلفة م�سافًا  ال�سراء  اثبات هذه امل�ج�دات عند  يتـم 
الفعالة ، قيدًا على اأو حل�ساب الفائدة، وينزل اأية خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي اىل عدم امكانية ا�سرتداد ال�سل او جزء 

منه ، ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه امل�ج�دات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املت�قعة املخ�س�مة 
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي.

ب- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

هي امل�ج�دات املالية التي قام البنك ب�سراوؤها بغر�ص بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�س�قية ق�سرية 
الأجل اأو هام�ص اأرباح املتاجرة.

يتم اثبات هذه امل�ج�دات بالقيمة العادلة عند ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�سراء( ويعاد تقييمها لحقًا 
بن�د  الناجت عن فروقات حت�يل  العادلة  القيمة  التغري يف  فيها  الدخل مبا  قائمة  العادلة يف  القيمة  التغري يف  ، ويظهر  العادلـة  بالقيمة 
امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه امل�ج�دات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف 

قائمة الدخل. 

يتم ت�سجيل الرباح امل�زعة او الف�ائد املتحققة يف قائمة الدخل. 

ج- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل 

متثل هذه امل�ج�دات ال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بغر�ص الحتفاظ بها على املدى الط�يل.

ويظهر  العادلـة،  بالقيمة  تقييمها لحقًا  ويعاد  القتناء  اليها م�ساريف  العادلة م�سافًا  بالقيمة  ال�سراء  امل�ج�دات عند  اثبات هذه  يتم 
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حق�ق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حت�يل بن�د 
امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه امل�ج�دات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف 
قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حق�ق امللكية ويتم حت�يل ر�سيد احتياطي تقييم امل�ج�دات املباعة مبا�سرة اىل الرباح املدورة ولي�ص من 

خالل قائمة الدخل.

ل تخ�سع هذه امل�ج�دات لختبار خ�سائر التدين.
يتم ت�سجيل الرباح امل�زعة يف قائمة الدخل.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2011
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معيار املحا�سبة الدويل رقم 24 الف�ساحات عن جهات ذات عالقة – )معدل(
ي��سح املعيار املعدل تعريف اجلهات ذات العالقة لت�سهيل عملية حتديد اجلهات ذات العالقة و الغاء التفاوت يف عملية التطبيق.

مل يكن هنالك اي اثر ج�هري على املركز املايل او الداء املايل عند تطبيق املعيار املعدل.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 الدوات املالية – عر�ص و ت�سنيف حقوق ال�سدار – )معدل(
مت تعديل تعريف املطل�بات املالية بحيث يتم ت�سنيف حق�ق ال�سدار ) و بع�ص عق�د اخليارات( �سمن حق�ق امللكية يف حال مت منح 
احلق�ق جلميع املالكني احلاليني لنف�ص الفئة من ادوات حق�ق ملكية املن�ساأة كل ح�سب ملكيته او يف حال مت منح حق�ق ل�سراء عدد حمدد 

من ادوات حق�ق ملكية املن�ساأة مقابل مبلغ حمدد.

مل يكن هنالك اي اثر ج�هري على املركز املايل او الداء املايل عند تطبيق املعيار املعدل.

التف�سري رقم )19( ال�سادر من جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية - ت�سديد املطلوبات املالية عن طريق ادوات حقوق امللكية.

لتمويل  م�سبقاً  تدفع  التي  للمبالغ  الأدنى  احلد   - الدولية  املالية  التقارير  معايري  تف�سري  جلنة  من  ال�سادر   )14( رقم  التف�سري 
موجودات خطط منافع املوظفني املحددة )معدل(.

اأ�س�ص توحيد القوائم املالية
تت�سمن الق�ائم املالية امل�حدة الق�ائم املالية للبنك وال�سركة التابعة له واخلا�سعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يك�ن للبنك القدرة 
على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة التابعة وذلك للح�س�ل على منافع من ان�سطتها، ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�سدة 

واليرادات وامل�سروفات فيما بني البنك وال�سركة التابعة.  

هناك �سركة واحدة تابعة للبنك هي �سركة التعاون العربي لال�ستثمارات املالية ذات امل�س�ؤولية املحدودة وراأ�سمالها 000ر600ر15 دينار 
واململ�كة بالكامل من قبل البنك ومقرها يف عمان ومتار�ص ادارة ال�ستثمار واأعمال ال��ساطة يف الوراق املالية نيابة عن عمالئها بال�سافة 

اىل تقدمي ا�ست�سارات مالية لال�ستثمار يف الوراق املالية وقد تاأ�س�ست ال�سركة بتاريخ 25 كان�ن الثاين 1990.

يتم اعداد الق�ائم املالية لل�سركة التابعة لنف�ص ال�سنة املالية للبنك وباإ�ستخدام نف�ص ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك، اذا كانت 
لل�سركة  املالية  الق�ائم  الالزمة على  التعديالت  البنك فيتم اجراء  املتبعة يف  تلك  �سيا�سات حما�سبية تختلف عن  تتبع  التابعة  ال�سركة 

التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.

التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال  التابعة يف قائمة الدخل امل�حدة ابتداءًا من تاريخ متلكها وه�  يتم ت�حيد نتائج عمليات ال�سركة 
�سيطرة البنك على ال�سركة التابعة، ويتم ت�حيد نتائج عمليات ال�سركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل امل�حدة حتى تاريخ 

التخل�ص وه� التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�سركة التابعة.

يف حال اإعداد ق�ائم مالية منف�سلة للبنك كمن�ساأة م�ستقلة يتم اظهار ال�ستثمارات يف ال�سركة التابعة بالتكلفة.

معلومات القطاعات 
قطاع الأعمال ميثل جمم�عة من امل�ج�دات والعمليات التي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�سعة ملخاطر وع�ائد تختلف عن 
تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�سها وفقًا للتقارير التي يتم اإ�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي متخذ القرار الرئي�سي 

لدى البنك.

املتعلقة  تلك  عن  تختلف  وع�ائد  ملخاطر  خا�سعة  حمددة  اقت�سادية  بيئة  يف  خدمات  اأو  منتجات  تقدمي  يف  يرتبط  اجلغرايف  القطاع 
بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.
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موجودات مالية للمتاجرة )وفقاً ملعيار 39 - مطبق قبل 1 كانون الثاين 2011(
هي م�ج�دات مالية قام البنك ب�سراوؤها بغر�ص بيعها يف امل�ستقبل القريب وجني الأرباح ق�سرية الجل من خالل عمليات ال�سراء والبيع 

والتقلبات يف ال�سعار ال�س�قية لهذه ال�ستثمارات.

يتم ت�سجيل امل�ج�دات املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة عند  ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل امل�حدة عند ال�سراء(، 
ويعاد تقييمها يف تاريخ الق�ائم املالية امل�حدة بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل التغريات الالحقة يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل امل�حدة 
يف نف�ص فرتة حدوث التغري مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجتة عن فروقات حت�يل بن�د امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الأجنبية.

يتم ت�سجيل الرباح امل�زعة اأو الف�ائد املتحققة يف قائمة الدخل امل�حدة.

موجودات مالية متوفرة للبيع - )مطبق قبل 1 كانون الثاين 2011(
هي م�ج�دات مالية ل تتجه نية البنك اإىل الحتفاظ بها لغايات املتاجرة اأو الحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

بالقيمة  ال�سراء ويعاد تقييمها لحقًا  اإليها م�ساريف القتناء عند  العادلة م�سافًا  بالقيمة  للبيع  املت�فرة  املالية  يتم ت�سجيل امل�ج�دات 
العادلة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بند م�ستقل �سمن حق�ق امللكية. ويف حال بيع هذه امل�ج�دات اأو جزء منها اأو ح�س�ل تدين يف 
قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حق�ق امللكية والتي تخ�ص 
هذه امل�ج�دات. ميكن ا�سرتجاع خ�سارة التدين التي مت ت�سجيلها �سابقًا يف قائمة الدخل لأدوات الدين اإذا ما تبني مب��س�عية اأن الزيادة 
يف القيمة العادلة قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر التدين، حيث يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين لأدوات الدين من خالل قائمة 

الدخل، يف حني يتم ا�سرتجاع خ�سائر التدين يف اأ�سهم ال�سركات من خالل التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة.

يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات حت�يل العملة الأجنبية لأدوات الدين )التي حتمل ف�ائد( �سمن امل�ج�دات املالية 
املت�فرة للبيع يف قائمة الدخل. يف حني يتم ت�سجيل فروقات حت�يل العملة الأجنبية لأدوات امللكية يف بند التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة 

�سمن حق�ق امللكية.

يتم ت�سجيل الف�ائد املكت�سبة من امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع يف قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية كما ي�سجل التدين يف 
قيمة امل�ج�دات يف قائمة الدخل عند حدوثه.

تظهر امل�ج�دات املالية التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة ) مطبق منذ 1 كانون الثاين 2011(
تتمثل  والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتح�سيل  بها  اأعمالها الحتفاظ  لنم�ذج  البنك وفقًا  اإدارة  التي تهدف  املالية  امل�ج�دات  هي 

بالدفعات من اأ�سل الدين والفائدة على ر�سيد الدين القائم.

الفائدة  با�ستخدام طريقة  العالوة / اخل�سم  اليها م�ساريف القتناء، وتطفاأ  بالكلفة م�سافًا  ال�سراء  اثبات هذه امل�ج�دات عند  يتـم 
الفعالة ، قيدًا على اأو حل�ســـاب الفائدة ، وينزل اأية خم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي اىل عدم امكانية ا�سرتداد ال�سل او 

جزء منه ، ويتم قيد اي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه امل�ج�دات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املت�قعة املخ�س�مة 
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�سلي.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )مطبق منذ 1 كانون الثاين 2011(
هي امل�ج�دات املالية التي قام البنك ب�سراوؤها بغر�ص بيعها يف امل�ستقبل القريب وحتقيق الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�س�قية ق�سرية 

الأجل اأو هام�ص اأرباح املتاجرة.

يتم اثبات هذه امل�ج�دات بالقيمة العادلة عند ال�سراء )تقيد م�ساريف القتناء على قائمة الدخل عند ال�سراء( ويعاد تقييمها لحقًا 
بن�د  حت�يل  فروقات  عن  الناجت  العادلة  القيمة  يف  التغري  فيها  مبا  الدخل  قائمة  يف  العادلة  القيمة  يف  التغري  ويظهر  العادلة،  بالقيمة 
امل�ج�دات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه امل�ج�دات اأو جزء منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف 

قائمة الدخل. 

يتم ت�سجيل الرباح امل�زعة او الف�ائد املتحققة يف قائمة الدخل. 

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة هي م�ج�دات مالية لها دفعات ثابتة او حمددة قدمها البنك يف ال�سا�ص او جرى اقتناوؤها ولي�ص لها ا�سعار 

�س�قية يف ا�س�اق ن�سطة.

دليل  يت�فر  للبنك وعندما  امل�ستحقة  املبالغ  اإمكانية حت�سيل  اذا تبني عدم  املبا�سرة  الإئتمانية  للت�سهيالت  تك�ين خم�س�ص تدين  يتم 
م��س�عي على ان حدثا ما قد اأثر �سلبًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين، 

وت�سجل قيمة املخ�س�ص يف قائمة الدخل.

يتم تعليق الف�ائد والعم�لت على الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة املمن�حة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين. 

يتم �سطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من املخ�س�ص ويتم 
حت�يل اأي فائ�ص يف املخ�س�ص الإجمايل -  اإن وجد -  اىل قائمة الدخل، وي�ساف املح�سل من الدي�ن ال�سابق �سطبها اإىل الإيرادات.

القيمة العادلة
اأ�سعار الإغالق )�سراء م�ج�دات / بيع مطل�بات( بتاريخ الق�ائم املالية يف ا�س�اق ن�سطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�ستقات  ان 

املالية التي لها ا�سعار �س�قية.

يف حال عدم ت�فر اأ�سعار معلنة او عدم وج�د تداول ن�سط لبع�ص الدوات وامل�ستقات املالية او عدم ن�ساط ال�س�ق يتم تقدير قيمتها العادلة 
بعدة طرق منها:

- مقارنتها بالقيمة ال�س�قية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري.
- حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�سم التدفقات النقدية املت�قعة بن�سبة م�ستخدمة يف اأداة مالية م�سابهة لها.

- مناذج ت�سعري اخليارات.
- يتم تقييم امل�ج�دات واملطل�بات املالية ط�يلة الأمد والتي ل ي�ستحق عليها ف�ائد مب�جب خ�سم التدفقات النقدية ومب�جب �سعر الفائدة  

الفعالة، ويتم اطفاء اخل�سم / العالوة �سمن ايرادات الف�ائد املقب��سة / املدف�عة يف قائمة الدخل.

تهدف طرق التقييم اىل احل�س�ل على قيمة عادلة تعك�ص ت�قعات ال�س�ق وتاأخذ بالإعتبار الع�امل ال�س�قية واأية خماطر اأو منافع مت�قعه 
عند تقدير قيمة الدوات املالية، ويف حال وج�د ادوات مالية يتعذر قيا�ص قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد 

تنزيل اأي تدين يف قيمتها.
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التدين يف قيمة املوجودات املالية
يق�م البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للم�ج�دات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اإذا كانت هنالك م�ؤ�سرات 
تدل على تدين يف قيمتها اإفراديًا اأو على �سكل جمم�عة، ويف حالة وج�د مثل هذه امل�ؤ�سرات فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من 

اأجل حتديد خ�سارة التدين.
املمتلكات واملعدات

)با�ستثناء  واملعدات  املمتلكات  ا�ستهالك  ويتم  قيمتها،  تدين يف  واأي  املرتاكم  ال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
الأرا�سي( عندما تك�ن جاهزة لالإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املت�قع لها با�ستخدام الن�سب ال�سن�ية التالية:

    ٪                                                                                                           
مباين                2 - 15
معدات واأجهزة واأثاث                                                                    9 - 20

و�سائط نقل                                                                                    15    
اأجهزة احلا�سب الآيل                                                                     9 - 25

حت�سينات عقارية                                                                          10 

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإىل القيمة املمكن 
ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت ت�قعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقًا 
يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سن�ات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ل يع�د اأي منافع م�ستقبلية مت�قعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.

املخ�س�سات
ت�سديد  وان  �سابقة  احداث  عن  نا�سئة  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  يف  التزامات  البنك  على  يك�ن  عندما  باملخ�س�سات  العرتاف  يتم 

اللتزامات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تك�ين خم�س�ص مل�اجهة اللتزامات القان�نية والتعاقدية اخلا�سة بنهاية اخلدمة بتاريخ قائمة املركز املايل مب�جب الل�ائح الداخلية 

للبنك.

�سريبة الدخـل 
متثل م�ساريف ال�سرائب مبالغ ال�سرائب امل�ستحقة وال�سرائب امل�ؤجلة.

حت�سب م�ساريف ال�سرائب امل�ستحقة على اأ�سا�ص الرباح اخلا�سعة لل�سريبة، وتختلف الرباح اخلا�سعة لل�سريبة عن الرباح املعلنة يف 
الق�ائم املالية لن الرباح املعلنة ت�سمل ايرادات غري خا�سعة لل�سريبة او م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سن�ات 

لحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقب�لة �سريبيا اأو بن�د لي�ست خا�سعة او مقب�لة التنزيل لغرا�ص �سريبية.

حت�سب ال�سرائب مب�جب الن�سب ال�سرائبية املقررة مب�جب الق�انني والنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�سمية.

املطل�بات يف  او  امل�ج�دات  امل�ؤقتة بني قيمة  الزمنية  الفروقات  نتيجة  ا�سرتدادها  او  املت�قع دفعها  ال�سرائب  امل�ؤجلة هي  ال�سرائب  اإن 
الق�ائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�سريبي على ا�سا�سها.  يتم احت�ساب ال�سرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة اللتزام بقائمة 
املركز املايل وحتت�سب ال�سرائب امل�ؤجلة وفقًا للن�سب ال�سريبية التي يت�قع تطبيقها عند ت�س�ية اللتزام ال�سريبي او حتقيق امل�ج�دات 

ال�سريبية امل�ؤجلة.

يتم مراجعة ر�سيد امل�ج�دات ال�سريبية امل�ؤجلة يف تاريخ الق�ائم املالية ويتم تخفي�سها يف حالة ت�قع عدم امكانية ال�ستفادة من تلك 
امل�ج�دات ال�سريبية جزئيا او كليا.
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ح�سابات مداره ل�سالح العمالء
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من م�ج�دات البنك. يتم اظهار ر�س�م وعم�لت ادارة تلك احل�سابات يف 

قائمة الدخل. يتم اعداد خم�س�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�سم�نة را�ص املال املدارة ل�سالح العمالء عن را�ص مالها.

التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية واظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تت�فر احلق�ق القان�نية 

امللزمة وكذلك عندما يتم ت�س�يتها على اأ�سا�ص التقا�ص او يك�ن حتقق امل�ج�دات وت�س�ية املطل�بات يف نف�ص ال�قت. 
حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ساريف

ليتم  التي  العاملة  الئتمانية غري  الت�سهيالت  وعم�لت  ف�ائد  با�ستثناء  الفعلية  الفائدة  با�ستخدام طريقة  الف�ائد  ايرادات  يتم حتقق 
العرتاف بها كايرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�ساب الف�ائد والعم�لت املعلقة.

يتم العرتاف بامل�ساريف على ا�سا�ص مبداأ ال�ستحقاق.

ال�سركات عند حتققها )اقرارها من  ا�سهم  بارباح  املتعلقة بها، ويتم العرتاف  العم�لت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات  يتم ت�سجيل 
الهيئة العامة للم�ساهمني(.

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�سراء وبيع امل�ج�دات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �سراء امل�ج�دات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط

م�ستقات مالية للتح�ط -
لغرا�ص حما�سبة التح�ط تظهر امل�ستقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�سنيف التح�ط كما يلي:

- التح�ط للقيمة العادلة: ه� التح�ط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة مل�ج�دات ومطل�بات البنك.
 يف حال انطباق �سروط حت�ط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�سجيل الرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التح�ط بالقيمة العادلة و 

كذلك وعن التغري يف القيمة العادلة للم�ج�دات اأو املطل�بات املتح�ط لها يف قائمة الدخل.

- التح�ط للتدفقات النقدية: ه� التح�ط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية مل�ج�دات ومطل�بات البنك احلالية واملت�قعة.
 يف حال انطباق �سروط حت�ط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر لداة التح�ط �سمن حق�ق امللكية ويتم حت�يله 

لقائمة الدخل يف الفرتة التي ي�ؤثر بها اجراء التح�ط على قائمة الدخل.

- التح�ط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية:
 يف حال انطباق �سروط التح�ط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�ص القيمة العادلة لداة التح�ط ل�سايف امل�ج�دات املتح�ط 
لها، ويف حال ك�ن العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الرباح او اخل�سائر لداة التح�ط �سمن حق�ق امللكية ويعرتف باجلزء غري 

الفعال �سمن قائمة الدخل، ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل عند بيع ال�ستثمار يف ال�حدة الجنبية امل�ستثمر بها.

اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لداة  - التح�طات التي ل ينطبق عليها �سروط التح�ط الفعال، يتم ت�سجيل الأرباح 
التح�ط يف قائمة الدخل يف نف�ص الفرتة.



70   بنك املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( | التقرير ال�سن�ي 2011

م�ستقات مالية للمتاجرة -
الفائدة  اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة )مثل عق�د العمالت الأجنبية الآجلة، عق�د  يتم 
امل�ستقبلية، عق�د املقاي�سة، حق�ق خيارات اأ�سعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل، وحتدد القيمة العادلة وفقًا لأ�سعار ال�س�ق 

ال�سائدة، ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل.

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
ل�ستمرار  وذلك  م�ستقبلي،  تاريخ  �سرائها يف  باإعادة  املتزامن  التعهد  والتي مت  املباعة  بامل�ج�دات  املالية  الق�ائم  العرتاف يف  ي�ستمر 
�سيطرة البنك على تلك امل�ج�دات ولأن اأية خماطر اأو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها، وي�ستمر تقييمها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة، 
تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العق�د �سمن املطل�بات يف بند الأم�ال املقرت�سة، ويتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر 

اإعادة ال�سراء كم�سروف ف�ائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما امل�ج�دات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف الق�ائم املالية، وذلك لعدم 
ت�فر ال�سيطرة على تلك امل�ج�دات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل ت�ؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدف�عة املتعلقة بهذه العق�د 
�سعر  الفرق بني  ويتم معاجلة  الإئتمانية ح�سب احلال،  الت�سهيالت  اأو �سمن  الأخرى  امل�سرفية  وامل�ؤ�س�سات  البن�ك  لدى  ال�دائع  �سمن 

ال�سراء و�سعر اإعادة البيع كاإيرادات ف�ائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
اأو  للبنك  اآلت بها  التي  بالقيمة  اأخرى” وذلك  “م�ج�دات  للبنك يف قائمة املركز املايل �سمن بند  اآلت ملكيتها  التي  تظهر امل�ج�دات 
القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ الق�ائم املالية بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة 
يف قائمة الدخل ول يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي 

مت ت�سجيله �سابقًا.

املوجودات غري امللمو�سة
امل�ج�دات غري امللم��سة التي يتم احل�س�ل عليها من خالل الندماج وتقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�س�ل عليها .  اأما امل�ج�دات غري 

امللم��سة التي يتم احل�س�ل عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.

يتم ت�سنيف امل�ج�دات غري امللم��سة على ا�سا�ص تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة. او لفرتة غري حمددة  ويتم اطفاء امل�ج�دات غري 
امللم��سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل اما امل�ج�دات غري امللم��سة التي عمرها الزمني 

غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ الق�ائم املالية ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ل يتم ر�سملة امل�ج�دات غري امللم��سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�ص الفرتة.

يتم مراجعة اأية م�ؤ�سرات على تدين قيمة امل�ج�دات غري امللم��سة  يف تاريخ الق�ائم املالية.  كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك 
امل�ج�دات ويتم اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

بن�سب  النتاجي  بح�سب عمرها  اطفاوؤها  يتم  الآيل حيث  وبرامج احلا�سب  الأنظمة  كافة  البنك  لدى  امللم��سة  امل�ج�دات غري  تت�سمن 
ترتاوح بني 10٪ - 20٪ �سن�يًا.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2011
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العمالت الجنبية
يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

يتم حت�يل اأر�سدة امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية با�سعار العمالت الجنبية ال��سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة 
من البنك املركزي الأردين.

يتم حت�يل امل�ج�دات غري املالية واملطل�بات غري املالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 

يتم ت�سجيل الرباح واخل�سائر الناجتة عن حت�يل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل.  

يتم ت�سجيل فروقات التح�يل لبن�د امل�ج�دات واملطل�بات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ال�سامل الآخر( كجزء من احتياطي القيمة العادلة.

النقد وما يف حكمه
ه� النقد والأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر، وتت�سمن: النقد والأر�سدة لدى بن�ك مركزية والأر�سدة لدى البن�ك 

وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية، وتنزل ودائع البن�ك وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية التي ت�ستحق خالل مدة  ثالثة اأ�سهر والأر�سدة املقيدة ال�سحب.

)3( ا�ستخدام التقديرات
ت�ؤثر يف مبالغ امل�ج�دات  القيام بتقديرات واجتهادات  ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من ادارة البنك  املالية وتطبيق  الق�ائم  ان اعداد 
واملطل�بات املالية والف�ساح عن اللتزامات املحتملة0  كما ان هذه التقديرات والجتهادات ت�ؤثر يف اليرادات وامل�ساريف واملخ�س�سات 
وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �سمن حق�ق امللكية0  وب�سكل خا�ص يتطلب من ادارة البنك ا�سدار احكام واجتهادات 
هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية واأوقاتها0  ان التقديرات املذك�رة مبنية بال�سرورة على فر�سيات وع�امل متعددة لها 
اأو�ساع  عن  الناجمة  التغريات  نتيجة  وذلك  التقديرات  عن  تختلف  قد  الفعلية  النتائج  وان  التيقن  وعدم  التقدير  من  متفاوتة  درجات 

وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.

اإننا نعتقد باأن تقديراتنا �سمن الق�ائم املالية امل�حدة معق�لة ومف�سلة على النح� التايل:

- خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة: يتم مراجعة خم�س�ص الدي�ن �سمن الأ�س�ص امل��س�عة من قبل البنك املركزي الأردين 
ومعايري التقارير املالية الدولية.

لغايات احت�ساب  تقييمات عقارية حديثة من قبل مقدرين معتمدين  اعتمادًا على  امل�ستملكة  العقارات  التدين يف قيمة  يتم احت�ساب   -
التدين، ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�سكل دوري.

- خم�س�ص �سريبة الدخل: يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�سها من نفقة �سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة والق�انني واملعايري املحا�سبية ويتم 
احت�ساب واإثبات امل�ج�دات واملطل�بات ال�سريبية امل�ؤجلة وخم�س�ص ال�سريبة الالزم.

- خم�س�سات ق�سائية: مل�اجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ خم�س�سات لهذه الإلتزامات ا�ستنادًا لراأي امل�سـت�سار القان�ين يف البنك.

-  تق�م الدارة باعادة تقدير العمار النتاجية للم�ج�دات امللم��سة وغري امللم��سة ب�سكل دوري لغايات احت�ساب ال�ستهالكات والطفاءات 
التدين )ان  ويتم اخذ خ�سارة  امل�ستقبل،  املت�قعة يف  النتاجية  امل�ج�دات وتقديرات العمار  لتلك  العامة  اعتمادا على احلالة  ال�سن�ية 

وجدت( اإىل قائمة الدخل امل�حدة.
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)4( نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

)5( اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية: 

)6( اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في الخزينة
اأر�سدة لدى بنوك مركزية:

                   ح�سابات جارية وتحت الطلب
                     ودائع لجل وخا�سعة ل�سعار
                     متطلبات الحتياطي النقدي

  المجموع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية خارجية
اإيداعات ت�ستحق خالل فترة من 3 ا�سهر الى 6 ا�سهر

بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية محلية
اإيداعات ت�ستحق خالل فترة من 3 ا�سهر الى 6 ا�سهر

اإيداعات ت�ستحق خالل فترة من 9 ا�سهر الى �سنه

المجمـــــــوع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                                          بنـ�ك وم�ؤ�س�ســـات                              بنــ�ك وم�ؤ�س�ســات

                                                         م�ســــرفيـــة محليـــة                           م�ســــرفيـــة خــارجيــة                               المــــــجمـــــــــــــــــ�ع    
  2010                     2011                       2010                        2011                  2010                      2011                                                    

                                                    دينـــــار                     دينـــــار               دينـــــار                      دينـــــار                    دينـــــار                    دينـــــار
ح�سابات جارية وتحت الطلب 

ودائع ت�ستحق خالل فترة
   3 اأ�سهر اأو اأقل

  المجموع

711ر101ر5

-
000ر000ر4

069ر768ر29

 780ر869ر38

-

000ر090ر7
-

000ر090ر7

603ر527ر4

619ر176
000ر000ر40
808ر867ر24

 030ر572ر69

205ر605ر13

-
000ر090ر7

205ر695ر20

- ل ي�جد ار�سدة مقيدة ال�سحب با�ستثناء الحتياطي النقدي كما يف 31 كان�ن الول 2011 و2010.

بلغت الأر�سدة لدى البن�ك وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية التي ل تتقا�سى ف�ائد 259ر705ر4 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 	 
395ر078ر5 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

ل ي�جد ار�سدة مقيدة ال�سحب كما يف 31 كان�ن الأول 2011 و 31 كان�ن الأول 2010.	 

627ر259ر1
000ر635ر10

11 627ر894ر

405ر816
-

405ر816

661ر669ر7
673ر845ر40

334ر515ر48

288ر929ر8
673ر480ر51

961ر409ر60

426ر042ر2
765ر953ر78

191ر996ر80

831ر858ر2
765ر953ر78

596ر812ر81

- ل ي�جد ايداعات مقيدة ال�سحب كما في 31 كان�ن الأول 2011 و2010
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)7( موجودات مالية للمتاجرة

)8( املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)9( ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          دينــــــار                                     دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

اأ�سهم �سركات مدرجة في الأ�س�اق المالية

  المجموع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

  اأ�سهم �سركات 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

الفراد ) التجزئة(
ح�سابات جارية مدينة*
قرو�ص و كمبيالت**

بطاقـات الئتمان
القرو�ص العقارية

ال�سركات
ح�سابات جارية مدينة*
قرو�ص و كمبيالت**

الحكومة و القطاع العام**
                         المجمـــــــوع

ينزل : ف�ائد معلقة
ينزل : مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

                         �سافي الت�سهيالت الئتمانية المبا�سرة

-

-

269ر148ر2

   486ر652ر21
   902ر195ر132

   405ر861ر7
   108ر809ر57

   925ر857ر60
   176ر449ر127

   731ر245ر8
   733ر071ر416

)657ر276ر6(
)732ر489ر15(
   344ر305ر394

392ر4

392ر4

-

   409ر245ر23
   545ر424ر99

   251ر037ر7
   444ر143ر53

   961ر400ر46
   478ر718ر89
   956ر430ر11

   044ر401ر330

)638ر358ر5(
)846ر925ر12(
   560ر116ر312

* �سايف بعد تنزيل الف�ائد والعم�لت املقب��سة مقدمًا البالغة ل �سيء دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل   250ر4    دينار كما يف 
31 كان�ن الأول 2010.

** �سايف بعد تنزيل الف�ائد والعم�لت املقب��سة مقدمًا البالغة 469ر266 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 055ر399 دينار كما 
يف 31 كان�ن الأول 2010.

-  بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة 324ر246ر27 دينار اأي ما ن�سبته 548ر6٪ من ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة كما يف 31 
كان�ن الأول 2011 مقابل 752ر874ر19 دينار اأي ما ن�سبته 015ر6٪  من الر�سيد املمن�ح كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

- بلغت الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الف�ائد املعلقة 667ر969ر20 دينار اأي ما ن�سبته  117ر5٪ من ر�سيد الت�سهيالت 
الئتمانية املبا�سرة بعد تنزيل الف�ائد املعلقة كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 114ر516ر14 دينار اأي ما ن�ستبه 466ر4٪ من الر�سيد 

املمن�ح كما يف 31 كان�ن الأول 2010.
-  بلغت الت�سهيالت الئتمانية املمن�حة للحك�مة الأردنية وبكفالتها 731ر245ر8 دينار اأي ما ن�سبته 982ر1٪ من اجمايل الت�سهيالت 

الئتمانية املبا�سرة كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 956ر430ر11 دينار اأي ما ن�سبته 460ر3٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2010.
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فيما يلي احلركة على خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة: 

                                                                     الفـــراد                    القرو�ص العقارية                    ال�ســركات                    الجمــالي
                                                              دينــــــار                       دينــــــار                       دينــــــار                   دينــــــار

 2011
الر�سيد في بداية ال�سنة                                     547ر087ر5         841ر215                              458ر622ر7             846ر925ر12

المقتطع خالل ال�سنة من اليرادات                   852ر853           )498ر74(                              046ر159ر2             400ر938ر2 
الم�ستخدم من المخ�س�ص

 خالل ال�سنة )الدي�ن الم�سط�بة(                   )622ر118(            -                                        )793ر299(            )415ر418(

  المح�ل من المخ�س�سات الأخرى                 -              -                                       901ر43                  901ر43

    الر�سيد في نهاية ال�سنة                                 777ر822ر5          343ر141                               612ر525ر9              732ر489ر15

مخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل ال�احد                  868ر909ر4         343ر141                              684ر232ر9             895ر283ر14
مخ�س�ص على اأ�سا�ص المحفظة للدي�ن   

تحت المراقبة                                                     909ر912              -                                           928ر292                 837ر205ر1

5         343ر141                               612ر525ر9             732ر489ر15    المجموع                                                     777ر822ر

2010
الر�سيد في بداية ال�سنة                                     060ر034ر5         940ر159                              636ر941ر3             636ر135ر9
المقتطع خالل ال�سنة من اليرادات                   427ر133             901ر55                                 606ر121ر4             934ر310ر4

الم�ستخدم من المخ�س�ص
 خالل ال�سنة )الدي�ن الم�سط�بة(                   )940ر79     (         -                                        )784ر440(            )724ر520   (

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                547ر087ر5          841ر215                             458ر622ر7             846ر925ر12
مخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل ال�احد                   733ر860ر3         841ر215                              492ر236ر7             066ر313ر11

مخ�س�ص على اأ�سا�ص المحفظة للدي�ن تحت  
  المراقبة                                                           814ر226ر1          -                                          966ر385                 780ر612ر1

  المجموع                                                       547ر087ر5         841ر215                             458ر622ر7             846ر925ر12

بلغت قيمة املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�س�يات اأو ت�سديد دي�ن وح�لت اإزاء دي�ن غري عاملة مبلغ 840ر869ر1 دينار كما 
يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 573ر961 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

مخ�س�ص تدني ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
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فيما يلي احلركة على الف�ائد املعلقة: 

                                                                     الفـــراد                    القرو�ص العقارية                    ال�ســركات                    الجمــالي
                                                              دينــــــار                       دينــــــار                       دينــــــار                   دينــــــار

 2011
الر�سيد في بداية ال�سنة                                    464ر496ر1           512ر119                            662ر742ر3             638ر358ر5
الف�ائد المعلقة خالل ال�سنة                              910ر815                -                                         254ر351ر1             164ر167ر2 
الف�ائد المح�لة لالإيرادات                             )180ر56(             )911ر39(                          )816ر237(             )907ر333(
 الف�ائد التي تم �سطبها                                  )299ر223(             -                                        )939ر691(            )238ر915(

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                895ر032ر2            601ر79                              161ر164ر4              657ر276ر6

 2010
الر�سيد في بداية ال�سنة                                    485ر267ر1           180ر128                             755ر017ر5             420ر413ر6
الف�ائد المعلقة خالل ال�سنة                             144ر510                800ر51                              136ر253ر1             080ر815ر1 

الف�ائد المح�لة لالإيرادات                             )170ر125(          )468ر60 (                        )446ر150ر1(        )084ر336ر1(
 الف�ائد التي تم �سطبها                                  )995ر155(             -                                       )783ر377ر1(        )778ر533ر1(

  الر�سيد في نهاية ال�سنة                                 464ر496ر1           512ر119                              662ر742ر3              638ر358ر5

الفوائد المعلقة

)10( موجودات مالية متوفرة للبيع

2010                                2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          دينــــــار                                     دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
اأ�سهم �سركات

موجودات مالية غير متوفر لها ا�سعار �سوقية:
اأذونات خزينة حك�مية

�سندات مالية حك�مية وبكفالتها
�سندات وا�سناد قرو�ص �سركات

�سندات مالية اأخرى
اأ�سهم �سركات

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها ا�سعار �سوقية
مجموع الموجودات المالية المتوفرة للبيع

تحليل ال�سندات والأذونات:
ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير

المجموع

-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-

583ر914ر2  

119ر453ر93
704ر801ر79

000ر300ر8
000ر400ر6

927ر904ر2   

750ر859ر190
333ر774ر193

823ر954ر187
-

823ر954ر187
هنالك ا�ستثمارات قيمتها 895ر77 دينار اأردين كما يف 31 كان�ن الأول 2010 يتعذر عمليا قيا�ص القيمة العادلة لها مب�ث�قية كافية 

وتظهر بالكلفة اأو القيمة الدفرتية اأيهما اأقل.
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)11( موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية غير متوفر لها اأ�سعار �سوقية
اأذونات خزينة حك�مية

�سندات مالية حك�مية وبكفالتها
�سندات مالية اأخرى

حتليل ال�سندات والأذونات:

ذات عائد ثابت 
ذات عائد متغير 

  المجموع

634ر348ر77
926ر773ر152

000ر800ر4
560ر922ر234

560ر922ر234
-

560ر922ر234

-
-
-
-

-
-
-

- اإن اآجال ا�ستحقاق ال�سندات ترتاوح من 15 ي�م و لغاية 8 �سن�ات 
- يرتاوح معدل اأ�سعار الفائدة على ال�سندات من 818ر2٪ اىل 137ر٪8
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اأرا�ســي
دينـــــــار

مبانـــي
دينـــــــار

معــدات
واأجهزة
واأثـــــاث
دينـــــــار

و�سائـط
نــــــقـــــل
دينـــــــار

اأجهزة
الحا�سب

الآلـــي
دينـــــــار

ديك�رات
وتح�سينات

عقاريــــة
دينـــــــار

المجم�ع
دينــــــــــار

)12(  ممتلكات ومعدات 

 - 2011
الكلفة:

الر�سيد يف بداية ال�سنة                         377ر011ر3       619ر076ر6        418ر612ر3      407ر435         395ر344ر2        121ر531ر3     337ر011ر19
الإ�سافات                                                -                       -                         116ر250            -                     770ر146            055ر614         941ر010ر1

ال�ستبعادات                                             -                      -                       )922ر38(           -                   )377ر50(            -                    )299ر89(
الر�سيد يف نهاية ال�سنة                         377ر011ر3       619ر076ر6        612ر823ر3       407ر435        788ر440ر2        176ر145ر4     979ر932ر19

ال�ستهالك المتراكم: 
ال�ستهالك املرتاكم يف 

بداية ال�سنة                                             -                        666ر341ر2       176ر372ر2        818ر352       604ر958ر1        321ر474ر1     585ر499ر8
ا�ستهالك ال�سنة                                      -                        422ر103           152ر414            362ر37           314ر 163          243ر421          493ر139ر1 

ا�ستبعادات                                               -                        -                      )715ر38(            -                    )712ر49(          -                      )427ر88(
ال�ستهالك املرتاكم يف 

  نهاية ال�سنة                                           -                        088ر445ر2       613ر747ر2        180ر390       206ر072ر2        564ر895ر1     651ر550ر9
�سايف القيمة الدفرتية 

 للممتلكات واملعدات                              377ر011ر3       531ر631ر3        999ر075ر1        227ر45         582ر368             612ر249ر2     328ر382ر10
دفعات على ح�ساب �سراء 

 ممتلكات ومعدات                                   -                        -                         900ر50             000ر32         507ر256              -                      407ر339   
  �سايف املمتلكات واملعدات 

   يف نهاية ال�سنة                              377ر011ر3        531ر631ر3        899ر126ر1            227ر77          089ر625              612ر249ر2        735ر721ر10

- 2010
الكلفة:

الر�سيد يف بداية ال�سنة                          377ر011ر3      994ر081ر6       912ر579ر3        907ر494        554ر727ر2       521ر836ر2      265ر732ر18
الإ�سافات                                                -                       -                        476ر469            -                      278ر184           189ر865  943ر518ر1

ال�ستبعادات                                           -                    )375ر5    (        )970ر436(      )500ر59  (     )437ر567  (     )589ر170  (    )871ر239ر1  (
الر�سيد يف نهاية ال�سنة                          377ر011ر3      619ر076ر6       418ر612ر3        407ر435        395ر344ر2        121ر531ر3     337ر011ر19

ال�ستهالك المتراكم:
ال�ستهالك املرتاكم يف 

بداية ال�سنة                                             -                        333ر153ر2       638ر331ر2       447ر352        119ر220ر2        403ر328ر1     940ر385ر8
ا�ستهالك ال�سنة                                       -           703ر193           775ر456            520ر41          325ر303            015ر308         338ر303ر1

ا�ستبعادات                                              -                      )370ر5   (       )237ر416  (      )149ر41  (    )840ر564 (     )097ر162(     )693ر189ر1(
ال�ستهالك املرتاكم يف

  نهاية ال�سنة                                           -                        666ر341ر2       176ر372ر2        818ر352       604ر958ر1        321ر474ر1      585ر499ر8
�سايف القيمة الدفرتية

 للممتلكات واملعدات                              377ر011ر3      953ر734ر3       242ر240ر1        589ر82            791ر385            800ر056ر2      752ر511ر10
دفعات على ح�ساب �سراء

 ممتلكات ومعدات                                   -                        -                       172ر21                -                   229ر13                 348ر330         749ر364   
�سافي الممتلكات والمعدات

 يف نهاية ال�سنة                                 377ر011ر3       953ر734ر3        414ر261ر1          589ر82           020ر399                148ر387ر2      501ر876ر10

الأول 2010 كان�ن  دينار كما يف 31  الأول 2011 مقابل 566ر907ر4  كان�ن  دينار كما يف 31  بالكامل 653ر508ر5  امل�ستهلكة  واملعدات  املمتلكات  بلغت   -
   ومازالت م�ستخدمة من قبل البنك.
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)13( موجودات غري ملمو�سة

)14( موجودات اأخرى 

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ر�سيد بداية ال�سنة
اإ�سافات

الطفاء لل�سنة

  ر�سيد نهاية ال�سنة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ف�ائد واإيرادات بر�سم القب�ص
�سيكات م�ستراه بر�سم القب�ص )مقا�سة(

م�سروفات مدف�عة مقدمًا
عقارات اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لدي�ن م�ستحقة

ذمم عمالء �سركة ال��ساطة
اأرا�سي معدة للبيع

اخرى

  المجموع

ر�سيد بداية ال�سنة
ا�سافات

ا�ستبعادات
ا�سترداد خ�سائر تدني

  ر�سيد نهاية ال�سنة

206ر840
962ر272

)490ر488(

 678ر624

178ر423ر3
098ر1

846ر654
695ر863
890ر350

658ر153ر1
155ر503ر1

520ر950ر7

214ر134ر1
-

 )519ر270(
-

 695ر863

350ر851
404ر295

   )548ر306  (

 206ر840  

658ر621ر2
-

330ر501
214ر134ر1

438ر332  
-

415ر519ر2

055ر109ر7

307ر151ر1
006ر103

  )099ر120   (
-          

 214ر134ر1

اأنظمة حا�سوب وبرامج وخلوات

اإن تفا�سيل احلركة على العقارات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لدي�ن م�ستحقة هي كما يلي: 

)15( ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ح�سابات جارية وتحت الطلب
ت�ستحق خالل 3 ا�سهر ودائع لأجل 

ودائع لأجل ت�ستحث خالل 3-6 اأ�سهر
ودائع لأجل ت�ستحق خالل9-12 �سهر

  المجموع

المجم�ع
دينـــــار

181ر069ر15
859ر338ر72

000ر090ر7
000ر000ر10

040ر498ر104

داخل المملكة
دينـــــار

438ر658
209ر127

000ر090ر7   
647ر875ر7

خارج المملكة
دينـــــار

608ر981ر20
320ر768ر118

928ر749ر139

المجم�ع
دينـــــار

046ر640ر21
529ر895ر118

000ر090ر7    
575ر625ر147

داخل المملكة
دينـــــار

070ر917ر3
500ر907ر15

000ر090ر7
000ر000ر10

570ر914ر36

خارج المملكة
دينـــــار

111ر152ر11
359ر431ر56

470ر583ر67

                                   2010                                                                               2011                                                                                                     
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)17( تاأمينــات نقديـــة

2010                                2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                     دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

تاأمينات مقابل ت�سهيالت مبا�سرة
تاأمينات مقابل ت�سهيالت غير مبا�سرة

تاأمينات التعامل بالهام�ص
تاأمينات التجار بالعمالت

تاأمينات اأخـرى

  المجموع

379ر271ر39
181ر066ر6

62
716ر319ر2
996ر242ر2

334ر900ر49

786ر844ر37
489ر188ر13

541ر81
-

523ر110ر2

5 3 225ر 3ر 3 9

)16( ودائع عمالء 
                                                                                                           احلك�مة والقطاع  

                                                              الفــــراد                                  ال�سركـــات                                العـــــام                                         املجمــ�ع
                                                                         دينــــار                                      دينـــــار                                     دينــــار                                         دينــــار 

-2011
ح�سابات جارية وتحت الطلب

ودائع ت�فير
ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

  المجموع

-2010
ح�سابات جارية وتحت الطلب

ودائع ت�فير
ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

  المجموع

350ر250
011ر140

493ر740ر28

130ر29 8ر 5 4

883ر367ر1
709ر616  

921ر629ر10  

614ر12 5ر 1 3

380ر164ر66
757ر672ر15

037ر368ر167

205ر249 1ر 7 4

938ر256ر59
143ر367ر12

400ر903ر146  

527ر218   4ر 8 1

594ر563ر97
694ر156ر17

391ر576ر343

296ر458 6ر 7 9

920ر362ر102
966ر413ر14

610ر550ر243

327ر360 4ر 9 6

864ر148ر31
926ر343ر1

861ر467ر147

960ر179 6ر 5 1

099ر738ر41
114ر430ر1

289ر017ر86  

185ر129 5ر 0 2

-  بلـــغت ودائع احلكـــ�مة الأردنية والقطاع العام داخل اململــكة 854ر130ر29 دينار اأي مــا ن�سبته  356ر6٪ من اإجــمايل ال�دائع كما يف
    31    كان�ن الأول 2011 مقابل 513ر614ر12 دينار اأي ما ن�سبته 50ر3٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

-  بــلغت ال�دائــع التي ل حتمــل ف�ائد 026ر596ر86 ديــنار اأي مــا ن�ســبته 895ر18٪ من اإجمــايل ال�دائــع كما يف 31 كــان�ن الأول 2011
    مقابل 927ر232ر87 دينار اأي ما ن�سبته 209ر24٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

-  بــــلغت ال�دائع املحج�زة )مقيدة ال�سحب( 082ر056ر4 دينار اأي ما ن�سبته 885ر0٪ من اإجمايل ال�دائع كما يف 31 كان�ن الأول 2011   
    مقابل 069ر565ر5 دينار اأي ما ن�سبته 544ر1٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

- بــلغت ال�دائع اجلامدة 509ر665ر10 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 667ر029ر10 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010.
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)18( اأموال مقرت�سة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                      

                                  �ســـــعــــر
                                                                                            عــــدد الأق�ســـــــــــــاط                  ا�ستحقـاق                                       فائــــــــدة

                                المبلـــغ               الكليـــة       المتبقيــة                 الق�سـاط           ال�سمـانات            القتـرا�ص 
                                                                   دينــــــار

2011
ال�سركة الأردنية لإعادة تم�يل

 الرهن العقاري                                    924ر982ر2        428          142                         متغيرة               �سندات رهن         412ر٪8
                                                                                 محفظة القرو�ص     

   المجمــوع                                          924ر982ر2

           2010
ال�سركة الأردنية لإعادة تم�يل

 الرهن العقاري                                    642ر730ر11      429          178                         متغيرة               �سندات رهن         603ر٪5
                                                                                 محفظة القرو�ص    

   المجمــوع                                          642ر730ر11

- بلغت الأم�ال التي مت اعادة اقرا�سها 924ر982ر2 دينار ومبعدل �سعر فائدة 267ر9٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 642ر730ر11  
   دينار ومبعدل �سعر فائدة 864ر9٪ كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

)19( خم�س�سات متنوعة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                       ر�سيـــــد             المكــ�ن             الم�ستخـدم            المحــــــ�ل من             ما تم رده          ر�ســـــيـــــــد

                                                               بداية ال�سنة       خالل ال�سنة       خالل ال�سنة          المخ�س�سات             لاليـرادات        نهاية ال�سنة
                                دينــــار               دينــــار               دينـــار                    دينــــار                       دينــــار              دينــــار

  2011
مخ�س�ص تع�ي�ص نهاية الخدمة

مخ�س�ص الق�سايا المقامة �سد البنك 
والمطالبات الخرى

مخ�س�سات اأخرى

        المجمـــوع

2010
مخ�س�ص تع�ي�ص نهاية الخدمة

مخ�س�ص الق�سايا المقامة �سد البنك 
والمطالبات الخرى

مخ�س�سات اأخرى

        المجمـــوع

670ر146

358ر004ر1
924ر99

952ر250ر1

958ر209

259ر048ر1
924ر99      

141ر358ر1

-  

-  
-  

-  

-  

-  
)304ر7   (

 )304ر7(

-

)901ر43(
-

)901ر43(

-

-
-

-

)288ر63(

-
-

)288ر63(

)866ر87   (

-
-

)866ر87   (

-

-
-

-

824ر297

-
-

824ر297

958ر 209

259ر048ر1
924ر99

141ر358ر1

-

259ر048ر1  
228ر107    

487ر155ر1



81

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2011

)20( �سريبة الدخل

2010                                2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          دينــــــار                                     دينــــــار

2010                                2011                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          دينــــــار                                     دينــــــار

اأ- خم�س�ص �سريبة الدخل

اإن الحركة على مخ�س�ص �سريبة الدخل هي كما يلي:
ر�سيد بداية ال�سنة

�سريبة الدخل المدف�عة
�سريبة الدخل الم�ستحقة

  ر�سيد نهاية ال�سنة

تمثل �سريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي:

�سريبة الدخل الم�ستحقة عن اأرباح ال�سنة
م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة لل�سنة
اطفاء م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
اطفاء مطل�بات  �سريبية م�ؤجلة

  اأ- موجودات �سريبية موؤجلة
خم�س�ص دي�ن غري عاملة من 

   �سن�ات �سابقة
التغري املرتاكم يف القية العادلة

فرق خم�س�ص دي�ن م�سك�ك فيها
اأخرى

  املجم�ع

  ب- مطلوبات �سريبية موؤجلة
اأرباح تقييم م�ج�دات مالية 

  من خالل قائمة الدخل

  املجم�ع

946ر871ر4
)846ر453ر5(

126ر765ر6

226ر183ر6

126ر765ر6
)198ر747(

855ر10
)178ر760(

605ر268ر5

182ر89
396ر281ر1

-  
-  

578ر370ر1

708ر723ر2

708ر723ر2

)181ر36(
)491ر540(

-  
-  

)672ر576(

)926ر533ر2(

)926ر533ر2(

-
705ر173
954ر814

374ر677ر1

033ر666ر2

-  

-  

001ر53
610ر914
954ر814

374ر677ر1

939ر459ر3

782ر189

782ر189

900ر15
383ر274
486ر244
713ر502

482ر037ر1

935ر56

935ر56

755ر26
419ر384

-  
-  

17ر411 4

113ر817

113ر817

   267ر877ر4
)811ر993ر3(

   490ر988ر3

   946ر871ر4

   490ر988ر3
-  

   562ر3       
-  

   052ر992ر3

ب- موجودات / مطلوبات �سريبة موؤجلة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
              2010                                                                                 2011                                                                                       

                           ر�سيـد بدايـة         المبالـــغ               المبالـــغ            الر�سيـد فـــي           ال�سريبة     ال�سريبة
                           ال�سنــــــة                المحــررة             الم�ســافة          نهايــة ال�سنـة           الم�ؤجلة             الم�ؤجلة

                                                                 دينــــــــــــار             دينــــــــــــار             دينــــــــــــار         دينــــــــــــار                دينــــــــــــار         دينــــــــــــار
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- ان الحركة على ح�ساب الم�ج�دات/ المطل�بات ال�سريبية الم�ؤجلة هي كما يلي:     
                 

                  2010                                                                            2011                                                                           
                                                     الم�ج�دات                       المطل�بات         الم�ج�دات           المطل�بات

                   دينـــار                       دينــــار                                            دينـــار                              دينـــار

ر�سيد بداية ال�سنة                        174ر411                          113ر817                                           317ر30                            223ر426
امل�ساف                                        310ر799                           -                                                        419ر384                         890ر390

امل�ستبعد                                     )002ر173(                      )178ر760(                                       )562ر3(            -  

  ر�سيد نهاية ال�سنة                   482ر037ر1                      935ر56                                          174ر411                        113ر817

  ج. ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي

2010                                2011                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       دينــــــار                                     دينــــــار

الربح املحا�سبي                                                                                                                        338ر569ر16                  434ر350ر14
ارباح غري خا�سعة لل�سريبة                                                                                                   )610ر629ر3(                )665ر253ر3(

م�سروفات غري مقب�لة �سريبيا                                                                                               407ر375ر3                     572ر317ر2
اأرباح متحققة يف الأرباح املدورة                                                                                              926ر533ر2                      -

                                                                                                                                                 061ر849ر18                   341ر414ر13
  ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية                                                                                                     8ر31٪                           82ر٪27

ن�سبة �سريبة الدخل القان�نية على البن�ك يف الردن تبلغ 30٪ وعلى ال�سركة التابعة ٪24.
مت اجراء ت�س�ية نهائية مع دائرة �سريبة الدخل للبنك ولل�سركة التابعة حتى نهاية عام 2010.

)21( مطلوبات اأخرى

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ف�ائد بر�سم الدفع
ايرادات مقب��سة مقدما

ذمم دائنة
م�سروفات م�ستحقة وغير مدف�عة

مطل�بات / خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة
�سيكات م�سدقة م�سح�بة على البنك

مخ�س�ص ر�س�م جامعات
مكافاأة اأع�ساء مجل�ص الإدارة

ايرادات م�ؤجلة
ح�الت بر�سم الدفع

اأخرى

  املجمـوع

754ر440ر1
396ر48

369ر910ر4
999ر244ر1

181ر918
507ر734ر1

-
650ر62

000ر500
548ر6

131ر889ر5

535ر755ر16

489ر896
479ر141

829ر476ر5
708ر317ر1

905ر740
693ر117ر1

112ر111
000ر65

-
189ر101

175ر689    

579ر657ر10
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)22( راأ�ص املــال

يبلغ راأ�ص املال املكتتب به ) املدف�ع ( 000ر600ر89 دينار م�زع على 000ر600ر89 �سهم قيمة ال�سهم ال�سمية دينار واحد كما يف 31 
كان�ن اأول  2011 مقابل 000ر000ر80 دينار م�زع على 000ر000ر80 �سهم قيمة ال�سهم ال�سمية دينار واحد كما يف 31 كان�ن اأول 2010 .

زيادة راأ�ص املال-
قررت الهيئة العامة للم�ساهمني  بتاريخ 18 ني�سان 2011 زيادة را�ص املال مببلغ 000ر600ر9  دينار بن�سبة 12٪ من را�ص املال املكتتب به 
لي�سبح راأ�ص املال مبلغ 000ر600ر89  دينار وذلك عن طريق ت�زيع ا�سهم منحة على امل�ساهمني. كما قررت يف ذلك الجتماع زيادة راأ�ص 

مال البنك بقيمة 000ر400ر10 دينار عن طريق اكتتاب خا�ص، لي�سبح راأ�ص املال بعد الزيادة 000ر000ر100 دينار.

مت ا�ستكمال اجراءات زيادة راأ�ص املال امل�سرح به لي�سبح 000ر000ر100 دينار لدى وزارة ال�سناعة والتجارة يف 24 ني�سان 2011، ومت 
احل�س�ل على م�افقة جمل�ص مف��سي هيئة الأوراق املالية على ت�سجيل اأ�سهم الزيادة يف راأ�ص املال لي�سبح 000ر000ر100 دينار يف 19 

كان�ن الأول 2011.

التعامل بحق�ق الكتتاب وبالتايل مل يكن هنالك فرتة تداول حلق�ق الكتتاب وذلك ك�ن ال�سعر املرجعي حلق  مل يتم تطبيق تعليمات 
الكتتاب قيمة �سالبة كما ه� يف نهاية الي�م اخلام�ص ع�سر من تاريخ م�افقة هيئة الأوراق املالية. وقد متت عملية الكتتاب اخلا�ص لبنك 
امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( خالل الفرتة من 15 كان�ن الثاين 2012 ولغاية 26 كان�ن الثاين 2012، وقد بلغ عدد الأ�سهم املكتتب 

بها )137ر457ر9( �سهم وبن�سبة )90.934 ٪(، فيما بلغ عدد الأ�سهم غري املكتتب بها )863ر942( �سهم.

امل�ساهمني لالكتتاب يف  املقدمة من عدد من  الطلبات  امل�افقة على  املنعقد يف 20 �سباط 2012  البنك يف اجتماعه  اإدارة  قرر جمل�ص 
الأ�سهم غري املكتتب بها علمًا باأن هذا القرار خا�سع مل�افقة هيئة الأوراق املالية.

اأرباح مقرتح ت�زيعها –
قرر جمل�ص الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 20 �سباط 2012 الت��سية للهيئة العامة للم�ساهمني بت�زيع اأرباح نقدية بقيمة 000ر000ر9 

دينار بن�سبة 9٪ من راأ�ص املال امل�سرح به.

)23( الإحتياطيـات 

احتياطي قانوين –
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حت�يله من الرباح ال�سن�ية قبل ال�سرائب بن�سبة 10٪ خالل ال�سنة وال�سن�ات ال�سابقة وفقًا 

لقان�ن البن�ك وه� غري قابل للت�زيع على امل�ساهمني.

احتياطي اختياري –
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حت�يله من الأرباح ال�سن�ية قبل ال�سرائب بن�سبة ل تزيد عن  20٪ خالل ال�سنة وال�سن�ات 
ال�سابقة. ي�ستخدم الحتياطي الختياري يف الغرا�ص التي يقررها جمل�ص الدارة ويحق للهيئة العامة ت�زيعه بالكامل اأو اأي جزء منه 

كاأرباح على امل�ساهمني.

احتياطي خماطر م�سرفية عامة –
ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.

ان الحتياطيات املقيد الت�سرف بها هي كما يلي:

ا�سم الحتياطــي                                         املبلــــغ                              طبيعة التقييد
                                                                   دينـــار                                                    

احتياطي قان�ين                                        971ر471ر14                 مب�جب قان�ن ال�سركات والبن�ك
احتياطي خماطر م�سرفية عامة              269ر808ر3                 مب�جب تعليمات البنك املركزي الأردين
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)24( احتياطي القيمة العادلة / التغري املرتاكم يف القيمة العادلة 

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                                                م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                             

             م�ستقات
�سنــدات        للتحــ�ط        المجمـ�ع                        اأ�سهـــم      
دينــــــار                      دينــــــار                            دينــــــار                         دينــــــار     

)25( اأرباح مدورة

يظهر التغير المتراكم في القيمة العادلة بال�سافي بعد تقا�ص م�ج�دات  �سريبية م�ؤجلة بمبلغ 383ر274 دينار كما في 31 كان�ن الول 
2011 مقابل مطل�بات �سريبية م�ؤجلة بمبلغ 694ر432 دينار كما في 31 كان�ن الول 2010.

ل ميكن الت�سرف مببلغ 099ر763 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 755ر26 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010من الأرباح 
كما ل ميكن  الأردين.  املركزي  البنك  تعليمات  بناءًا على  امل�ساهمني  للت�زيع على  قابلة  م�ؤجلة غري  املدورة، مقابل م�ج�دات �سريبية 
الت�سرف مببلغ 227ر640 دينار من الأرباح املدورة مقابل القيمة ال�سالبة للتغري املرتاكم يف القيمة العادلة كما يف 31 كان�ن الأول 2011.

ي�سمل ر�سيد الأرباح املدورة مبلغ 847ر132 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 ل ميكن الت�سرف به، والذي ميثل اأثر التطبيق املبكر 
للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( اإل مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.

2011
الر�سيد في بداية ال�سنة

اأثر تطبيق معيار التقارير المالية
   الدولي رقم )9(

الر�سيد المعدل في بداية ال�سنة
خ�سائر غير متحققة

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

  الر�سيد في نهاية ال�سنة

2010
الر�سيد في بداية ال�سنة

ارباح غير متحققة
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 

خ�سائر )اأرباح( متحققة منق�لة 
  لقائمة الدخل

  الر�سيد في نهاية ال�سنة

596ر906ر1

)596ر906ر1(
-  
-  
-  

- 

206ر894ر1
    )762ر60   (
    )311ر5     (

463ر78    

596ر906ر1   

)634ر518(

-
)634ر518(

)705ر173(
   112ر52

)227ر640(

)596ر456(
)626ر88  (

   588ر26

-

)634ر518(

)344ر378(

344ر378
-
-
-
  
-

)089ر443(
  217ر185

)748ر27  (

)724ر92  (

)344ر378  (

618ر009ر1

)252ر528ر1(
)634ر518(

)705ر173(
112ر52

)227ر640(

521ر994
829ر35

)471ر6    (

)261ر14  (

618ر009ر1

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

الر�سيد في بداية ال�سنة
اأثر التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9(

ربح ال�سنة
)المح�ل( اإلى الحتياطات

الزيادة في راأ�ص المال
  المجموع

  303ر414ر9
  595ر906ر1

  733ر300ر11
)934ر526ر2(
)548ر387ر9(
   149ر707ر10

  637ر235ر9
-  

  382ر358ر10
)779ر098ر1(
)937ر080ر9(

   303ر414ر9
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)26( الفوائــد الدائنـــة

)27( الفوائـد املدينــة

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
لالفراد ) التجزئة( 

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ص وكمبيالت
بطاقات الئتمان

القرو�ص العقارية
ال�سركات

ح�سابات جارية مدينة
قرو�ص وكمبيالت

الحكومة والقطاع العام
ار�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة وايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة
ف�ائد مقب��سة على عق�د مقاي�سة ف�ائد

ف�ائد مقب��سة من التم�يل بالهام�ص / عمالء �سركة تابعة

المجمـوع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء:

ح�سابات جارية وتحت الطلب
ودائع ت�فير

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار
تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

ر�س�م �سمان ال�دائع
ف�ائد مدف�عة على عق�د مقاي�سة ف�ائد

اأخرى

المجمـوع

340ر128
430ر778ر11

872ر718ر1
138ر449ر4

672ر336ر2
847ر547ر6

897ر460
075ر269
337ر443

-
543ر127ر9

085ر109
882ر608ر2

118ر978ر39

034ر038ر1

082ر106
841ر96

165ر204ر10
226ر103ر1

393ر390
067ر717
814ر413

574ر7

196ر077ر14

091ر170
016ر761ر8
840ر512ر1
635ر452ر4

807ر210ر2
903ر743ر6

067ر628
979ر481
353ر656

772ر341ر8
-

720ر134
931ر065ر3  

114ر160ر37

399ر315ر1

551ر87
559ر93

204ر895ر7
449ر196ر1

734ر695
623ر688
695ر463

          306

520ر436ر12
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)28( �سايف اإيرادات العمولت

)29( ارباح العمالت الجنبية

)31( ارباح )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

 2010

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

عم�لت دائنة
عم�لت ت�سهيالت مبا�سرة

عم�لت ت�سهيالت غير مبا�سرة
ينزل: عم�لت مدينة

�سافي ايرادات العمولت

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ناتجة عن التداول/ التعامل
ناتجة عن التقييم

المجمـوع

ا�سهم �سركات
  المجمـوع

873ر520ر1
401ر267ر1

  )274ر3(

 000ر785ر2

208ر18
708ر762

916ر780

          56
56

511ر1    
511ر1

094ر377ر1
148ر481ر1
 )063ر20    (

179ر838ر2

488ر27
448ر828

936ر855

871ر2       
871ر2

304ر1    
304ر1

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                             اأرباح                                      اأرباح                             ع�ائد ت�زيعات

                             متحققــة                   غير متحققـة                 اأ�سهـــــــــم                          المجمــ�ع
                                                                دينـــــار                                   دينـــــار                          دينـــــار                                دينـــــار

)30( اأرباح )خ�سائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 2011
ا�سهم �سركات

  المجمـوع
295ر379
295ر379

684ر144ر3
684ر144ر3  

602ر265ر3
602ر265ر3

)377ر258(
)377ر258(

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                             اأرباح                                    )خ�سائر(                        ع�ائد ت�زيعات

                             متحققــة                   غير متحققـة                 اأ�سهـــــــــم                          المجمــ�ع
                                                                دينـــــار                                   دينـــــار                          دينـــــار                                دينـــــار
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)32( اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

)33( اإيرادات اأخرى

)34( نفقات املوظفني

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ع�ائد ت�زيعات اأ�سهم �سركات
اأرباح بيع م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

خ�سائر تدني م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

المجمـوع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

عم�لة و�ساطة في ال�س�ق المالي
اإيرادات الفيزا

اأتعاب ادارة وا�ست�سارات
عم�لة الح�الت

ا�سترداد دي�ن معدومة
ارباح  راأ�سمالية

ايجارات مقب��سة
عم�لة �سيكات مرتجعة

اخرى

المجمـوع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع وعالوات الم�ظفين
مكافاآت الم�ظفين

م�ساهمة البنك في ال�سمان الجتماعي
نفقات طبية

نفقات تدريب الم�ظفين
مياومات �سفر

اأخـــرى

المجمـوع

-
-
-

-

693ر376ر1
001ر793

088ر29
687ر399

919ر43
277

655ر8
454ر110

739ر183ر1

513ر945ر3

527ر097ر7
809ر012ر1

238ر735
168ر240

741ر74
005ر68

813ر152

301ر381ر9

279ر598
766ر446

)505ر432 (

540ر612   

145ر793ر2
528ر831

703ر2
543ر709
265ر128

348ر29
899ر3

693ر69
643ر019ر1

767ر587ر5

129ر408ر6
691ر840
445ر645
822ر280

033ر50
701ر18

815ر223    

636ر467ر8
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)35( م�ساريف اأخرى

)36( ح�سة ال�سهم من ربح ال�سنة

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ر�س�م و�سرائب 
م�ساريف الحا�سب الآلي
م�ساريف ترويج واعالن

م�ساريف �سفر 
م�ساريف الدارة العامة )البحرين(

م�ساريف ات�سالت
ايجارت الفروع

اأتعاب مجل�ص الدارة
قرطا�سية ول�ازم مكتبية

نفقات معامالت المقتر�سين
نفقات درا�سات ا�ست�سارية

�سحف ومجالت وا�ستراكات
م�ساريف مهنية

مكافاآت اع�ساء مجل�ص الإدارة
ر�س�م الجامعات الأردنية

ر�س�م �سندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
اخرى

   المجمـوع

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ربح ال�سنة )دينار(
المت��سط المرجح لعدد الأ�سهم )�سهم(

  الح�سة ال�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة

461ر132ر1
 010ر601
060ر377

807ر5
883ر152
272ر613
504ر992
319ر241
658ر495
508ر321

367ر61
377ر4

638ر274
000ر60

-
-

523ر867

387ر201ر6

733ر300ر11
000ر600ر89

فلـ�ص/دينــار
126ر0

396ر921
159ر471
726ر495

800ر13
-

637ر714
913ر811
202ر354
254ر259
209ر214

010ر13
207ر14

793ر369
269ر57

517ر111
579

806ر768

477ر591ر5

382ر358ر10
000ر600ر89

فلـ�ص/دينــار
116ر0

ان الح�سة المخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة م�ساوية للح�سة الأ�سا�سية لل�سهم من ربح ال�سنة.
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فيما يلي مقارنة لحت�ساب ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( »الأدوات المالية« الناجم 
عن ت�سنيف ال�ستثمارات و قيا�ص قيمتها العادلة وفقا لهذا المعيار و ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة في حال ال�ستمرار في تطبيق معيار 

المحا�سبة الدولي رقم )39( »العتراف و القيا�ص« و عدم تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( الم�سار اليه اأعاله.

)37( النقد وما يف حكمه

)38( امل�ستقــــــات

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

يظهر الجدول التالي القيمة العادلة الم�جبة و ال�سالبة للم�ستقات المالية الى جانب ت�زيع القيمة الأ�سمية لها ح�سب اآجالها.

                                                         اآجال القيمة ال�سمية ح�سب ال�ستحقـاق                     
                                                        قيمة عادلة        قيمة عادلة          مجم�ع القيمة       خـالل 3           من 3-12          من �سنة الى        اأكثر من 3
                                            م�جبــة              �ســالبــة               ال�سميـــة                �سهـــ�ر             �ســـهــر              3 �سنـــ�ات             �سنـــ�ات

- 2011
م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة       -                     4                       784ر26              784ر26        -                  -                          -

م�ستقات حت�ط للتدفقات النقدية   
عق�د مقاي�سة ف�ائد *                 -                    914                   239ر6                -   -                  -                          239ر6

  املجموع                                     -                     918

- 2010
م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة       -                     -                       -                         -                   -                 -                           -

م�ستقات حت�ط للتدفقات النقدية   
عق�د مقاي�سة ف�ائد *                 -                     741                   019ر7                -   -                 -                          019ر7 

  املجموع                                     -                     741

تدل القيمة العتبارية )الإ�سمية( على قيمة المعامالت القائمة في نهاية ال�سنة وهي ل تدل على مخاطر ال�س�ق او مخاطر الئتمان.
للق�ات  التابع  وال�ستثمارية  التنم�ية  الم�ساريع  �سندوق  �سندات  مقابل  تح�ط  كاأداة  ف�ائد  مقاي�سة  عق�د  في  بالدخ�ل  البنك  قام   *

الم�سلحة الأردنية وذلك لم�اجهة مخاطر ارتفاع اأ�سعار الف�ائد.

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
ي�ساف: اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

ينزل: ودائع البن�ك والم�ؤ�س�سات الم�سرفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر

  المجموع

780ر869ر38
961ر409ر60

  )040ر408ر87(

701ر871ر11

030ر572ر69
596ر812ر81

)575ر535ر140(

051ر849ر10

31 كان�ن الأول 2011
معيار التقارير املالية 

رقم )9(
733ر300ر11
000ر600ر89
فل�ص / دينار

126ر0

معيار املحا�سبة 
رقم )39(

100ر032ر13
000ر600ر89
فل�ص / دينار

145ر0

ربح ال�سنة
المت��سط المرجح لعدد الأ�سهم

  الح�سة الأ�سا�سية و المخف�سة من ربح ال�سنة
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)39( املعامالت مع جهات ذات عالقة

ت�سمل الق�ائم املالية امل�حدة الق�ائم املالية للبنك وال�سركة التابعة التالية:

                                                                                     راأ�ص مال ال�سركة            
                   ا�سم ال�سركة                              ن�سبة الملكية                                                         2011                             2010  

                                                                                                                                                               دينـــــار                          دينـــــار
�سركة التعاون العربي لال�ستثمارات المالية      100٪                                                                000ر600ر15                000ر600ر15 

تم ا�ستبعاد الر�سدة والمعامالت فيما بين البنك وال�سركة التابعة.

وبا�ستخدام  للبنك  العتيادية  الن�ساطات  العليا �سمن  والدارة  ال�سقيقة  وال�سركات  الم  ال�سركة  مع  بالدخ�ل في معامالت  البنك  قام 
اأي  لها  ي�ؤخذ  ولم  عاملة  تعتبر  العالقة  ذات  للجهات  الممن�حة  الئتمانية  الت�سهيالت  جميع  ان  التجارية.  والعم�لت  الف�ائد  ا�سعار 

مخ�س�ص.

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
                                                                       الجهات ذات العالقة                                                                                                                               

                                                       ال�سركة الأم                      الإدارة                                                         اأع�ساء مجل�ص
                                    وال�سركات ال�سقيقة          التنفيذية العليا          م�ظفي البنك     الإدارة              2011            2010  
                                                       دينـار                                دينار                          دينـار                         دينـار                دينـار             دينـار

    
بنود داخل قائمة املركز املايل

ت�سهيالت ائتمانية                  -                                         279ر298ر2                 162ر853ر5                  687ر3                128ر155ر8     815ر316ر6
اأر�سدة لدى البن�ك 

وامل�ؤ�س�سات امل�سرفية                          991ر748ر22                       -                                    -                                   -                         991ر748ر22  620ر071ر45
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات 

م�سرفية                                             250ر006ر13                       -                                   -                                   -                        250ر006ر13   742ر731ر42
ودائع العمالء                                       -                                          643ر279ر2                  134ر164ر1                580ر339ر2        357ر783ر5     126ر016ر5

بنود خارج قائمة املركز املايل
كفالت                                                051ر956ر24                  -                                   -                                   300                     351ر956ر24   842ر055ر28

اعتمادات                                            243ر634                             -                                   -                                   -                         243ر634        695ر481
عق�د مقاي�سة ف�ائد                           200ر239ر6                         -                                   -                                   -                         200ر239ر6    100ر019ر7

عنا�سر قائمة الدخل 
ف�ائد وعم�لت دائنة                          853ر349                             904ر106                      623ر223                     44                       424ر680          294ر544

ف�ائد وعم�لت مدينة                     )318ر702(                          )340ر74(                   )953ر39(                   )541ر68(         )152ر885(     )580ر960(
ايجارات مدف�عة                                 -                                          -                                   -                                   800ر46             800ر46              800ر46

ترتاوح ا�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت الئتمانية ما بني 3٪ اىل 25ر8٪، وترتاوح ا�سعار الفائدة املدينة على ودائع العمالء ما بني 
7ر0٪ اىل 3ر٪4.

فيما يلي ملخ�ص ملنافع الدارة التنفيذية العليا للبنك:
2010                     2011                                          

                                                                                                     دينـــــار                   دينـــــار
   

رواتب ومكافاآت                                                                                                                                                                          432ر667ر1          855ر432ر1
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)40( القيمة العادلة لالأدوات املالية

                                                                            امل�ست�ى الأول              امل�ست�ى الثاين             امل�ست�ى الثالث     املجم�ع
                                                                           دينــــار                          دينــــار                   دينــــار                                دينــــار

-2011
موجودات مالية 

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 
  من خالل قائمة الدخل

م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة

التزامات مالية
خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة

-2010
م�ج�دات مالية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

التزامات مالية
خ�سائر م�ستقات مالية غير متحققة

 ي�ستخدم البنك الترتيب التالي لأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات المالية:

الم�ست�ى الأول: الأ�سعار ال�س�قية المعلنة في الأ�س�اق الفعالة لنف�ص الم�ج�دات والمطل�بات.

الم�ست�ى الثاني: تقنيات اأخرى حيث تك�ن كل المدخالت التي لها تاأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها ب�سكل  مبا�سر اأو غير 
مبا�سر من معل�مات ال�س�ق.

الم�ست�ى الثالث: تقنيات اأخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها تاأثير مهم على القيمة العادلة  ولكنها لي�ست مبنية على معل�مات من ال�س�ق 
يمكن مالحظتها. 

الجدول التالي يبين تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة وح�سب الترتيب الهرمي المذك�ر اأعاله:

212ر062ر2
-

-

392ر4
583ر914ر2

-

057ر86
560ر922ر234

181ر918

750ر859ر190

905ر740

269ر148ر2
560ر922ر234

181ر918

392ر4
333ر774ر193

905ر740

-
-

-

-
-

-

)41( القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية

الم�ج�دات   المبا�سرة،  الإئتمانية  الت�سهيالت  المركزية،  والبن�ك  البن�ك  لدى  وال�دائع  النقدية  الأر�سدة  المالية  الأدوات  هذه  ت�سمل 
المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، الم�ج�دات المالية الأخرى وودائع العمالء، ودائع البن�ك والمطل�بات المالية الأخرى.

ت�سمل الم�ج�دات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اأ�سهم غير مت�فر لها اأ�سعار �س�قية بمبلغ 057ر86 دينار كما في 31 
كان�ن الأول 2011 مقابل 895ر77 دينار كما في 31 كان�ن الأول 2010، تظهر بالكلفة او القيمة الدفترية ايهما اقل لعدم تمكن البنك 

من تقدير قيمتها.

ل تختلف القيمة العادلة لالأدوات المالية ب�سكل ج�هري عن قيمتها الدفترية.
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)42( ادارة املخاطر

تق�م خمتلف دوائر الئتمان واملخاطر باتباع اف�سل ال��سائل والجراءات التي ت�سمن تطبيق ال�سيا�سات والجراءات املعم�ل بها �س�اء تلك 
ال�سادرة عن البنك املركزي الردين او عن امل�ؤ�س�سة الم يف البحرين.

 وقد كان لالإدارة دور فعال يف م�ساعدة البنك يف تفادي العديد من املخاطر واخل�سائر خا�سه بالظروف القت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة 
وذلك عن طريق تطبيق احدث ال��سائل وال�ساليب املتبعة يف البن�ك الرائدة  ومن خالل ال�ستعانة بالأنظمة البنكية والتحليلية املختلفة 

وحتديث م�ستمر لل�سيا�سات املختلفة والجراءات املعم�ل بها.
     

وجتدر ال�سارة اىل انه مت خالل عام 2011 النتهاء من اعداد عمليه التقييم الداخلي لكفاية راأ�سمال ICAAP والتي ت�سمنت حتديد 
 Risk حتديد ال ، Basel II, Pillar II دور م�سئ�ليات اجلهات ذات العالقة ، حتديد ا�ساليب قيا�ص خمتلف املخاطر مت�سمنه تعليمات
Appetite وذلك بناء على ا�سرتاتيجية العمل ملختلف الدوائر  للثالث �سن�ات القادمة بالإ�سافة اىل اجراء اختبارات �سدة على هذه 

النتائج بغايه ال��س�ل اىل راأ�سمال املطل�ب لتحقيق ا�سرتاتيجية العمل.

Basel III ، على ان  كما يجدر الإ�سارة اىل انه جاري العمل حاليا على تطبيق متطلبات البنك املركزي الردين فيما يتعلق مبتطلبات 
يتم ت�سليم املرحلة الوىل من احت�ساب الن�سب يف م�عدة بتاريخ 2011/12/31 واملرحلة الثانية كما هي يف 28 �سباط 2012  بعد انتهـاء  

الدوائر املختلفة من اعداد ال�سرتاتيجية لفرتة خم�ص �سن�ات لحقة .

 )42/اأ( خماطر الئتمان 

خماطر الإئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف اأو عجز الطرف الآخر لالأداة املالية عن ال�فاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي 
اىل حدوث خ�سائر. يعتمد بنك امل�ؤ�س�سة على تق�سيم حمفظة الت�سهيالت الئتمانية اإىل اأربعة اأق�سام ت�سم الت�سهيالت املقدمة للحك�مات 
و امل�ؤ�س�سات املالية مبا فيها البن�ك وال�سركات  التي ت�سم كاًل من ت�سهيالت ال�سركات الكربى وال�سركات ال�سغرية واملت��سطة احلجم 
وقرو�ص  الئتمان   بطاقات  مثل  اأخرى  ومنتجات  الإ�سكان  وقرو�ص  ال�سخ�سية  القرو�ص  ت�سم  والتي  التجزئة  ت�سهيالت  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سيارات ال�سخ�سية.  وحيث اأن البنك يعمل �سمن �سبكة  امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )البحرين( فقد قامت امل�ؤ�س�سة الأم على تعزيز 
الرقابة الئتمانية عن طريق اإ�سدار �سيا�سات ائتمانية تخ�ص كل ن�ع من اأق�سام الت�سهيالت اأعاله، وقد ت�سمنت هذه ال�سيا�سات الق�اعد 
والإجراءات التي يجب اأن يتم اللتزام بها لدى منح اأو جتديد الت�سهيالت، وت�سمنت اأي�سَا تقييم خا�ص للعمالء كلرّ ح�سب ت�سنيفه، حيث 
يتم العتماد حاليًا على من�ذج تقييم Moody’s Risk Advisor لت�سنيف ت�سهيالت ال�سركات الكربى والذي يتم اآليًا، واعتماد من�ذج 
باعتماد  البنك  قام  كما  )التجزئة(.  الأفراد  ت�سهيالت  و/اأو  ال�سغرية  ال�سركات  �سمن  املدرجني  العمالء  لتقييم   Credit Scoring

منهجية عمل و اإطار التقييم الئتماين ا�ستنادًا على بيانات مالية غري مدققة لبع�ص العمالء بالإ�سافة اإىل و�سع حدود ملثل هذه املحفظة.

يتم مراقبة وادارة حمفظة الت�سهيالت لبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�سرفية )الأردن( عن طريق عدة جلان ائتمانية، ت�سم ثالثة جلان عليا 
البنك  اإدارة  اأع�ساء جمل�ص  تتاألف من  رابعة  اإىل جلنة  بالإ�سافة  امل�سرفية،  العربية  امل�ؤ�س�سة  اإدارة جمم�عة بنك  اأع�ساء جمل�ص  من 
اأع�ساء من مدراء الدوائر يف البنك يف الأردن واملدير العام، وكذلك جلنة فرعية تنظر يف  يف الأردن، وجلنة ت�سهيالت رئي�سية ت�سم 
الت�سهيالت ال�سغرية احلجم والتي تقل عن 100 األف دينار اأردين.  وقد مت حتديد �سالحيات كل جلنة بناءًا على درجة التقييم الئتماين 

للعميل وعلى مدة الت�سهيالت املمن�حة.

، القطاعات القت�سادية واملناطق اجلغرافية مما ي�ساهم يف تقليل درجة   التن�يع على م�ست�ى العمالء  البنك باتباع �سيا�سة  كما يق�م 
اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الدارة اجتماعات دورية ملناق�سة  املخاطر الئتمانية.  وبهدف رقابة خماطر الإقرا�ص، تعقد جلنة 
كافة الأم�ر املتعلقة مبخاطر الئتمان، ويتم تزويدها بتقارير ربع �سن�ية عن ت�زيع حمفظة الت�سهيالت من حيث الت�زيع القت�سادي، 
والت�سنيف الئتماين، والت�زيع اجلغرايف، الآجال الزمنية للت�سهيالت، ون�سبة RAROC لكل حمفظة ورا�ص املال القت�سادي مما يحدد 

ت�جه البنك يف الفرتة الزمنية القادمة. كما يتم ب�سكل دوري مراجعة كفاية خم�س�ص التدين يف قيمة الت�سهيالت الئتمانية.
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ان تفا�سيل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية املبا�سرة مبينة يف اي�ساح )9( بال�سافة اىل ذلك فان التزامات البنك خارج قائمة املركز 
املايل املعر�سة ملخاطر الئتمان مبينة يف اي�ساح )46(.

يحد البنك من خماطر تركز امل�ج�دات واملطل�بات من خالل ت�زيع ن�ساطاته على عدة قطاعات وعلى عدة مناطق جغرافية داخل وخارج 
اململكة.

1( التعر�سات ملخاطر الئتمان )بعد خم�س�ص التدين والف�ائد املعلقة وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر الأخرى(

بن�د داخل قائمة المركز المالي 
اأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

الت�سهيالت الئتمانية:
  لالأفراد

  القرو�ص العقارية
  لل�سركات

  للحك�مة والقطاع العام
�سندات و ا�سناد و اأذونات

�سمن الم�ج�دات المالية المت�فرة للبيع 
�سمن الم�ج�دات المالية بالكلفة المطفاأة

الم�ج�دات الأخرى
  اجمالي بن�د داخل قائمة المركز المالي

بن�د خارج قائمة المركز المالي-
كفالت

اعتمادات
قب�لت

�سق�ف ت�سهيالت غير م�ستغلة
  اجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

  اجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي

069ر768ر33
961ر409ر60

000ر090ر7

121ر854ر153
164ر588ر57

328ر617ر174
731ر245ر8

-
560ر922ر234

843ر708ر3
777ر204ر734

075ر885ر61
830ر098ر10

393ر240ر5
536ر067ر74

834ر291ر151
611ر496ر885

427ر044ر65
596ر812ر81
205ر695ر20

194ر123ر123
091ر808ر52

319ر754ر124
956ر430ر11

823ر954ر187
-

645ر904ر2
256ر528ر670

779ر195ر71
993ر865ر16

714ر271ر3
549ر552ر60

035ر886ر151
291ر414ر822

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

اإن اأن�اع ال�سمانات مقابل القرو�ص والت�سهيالت هي كما يلي:

- الره�نات العقارية.
- رهن الأدوات املالية مثل الأ�سهم.

- الكفالت البنكية. 
- ال�سمان النقدي.

- كفالة احلك�مة.
وتق�م الإدارة مبراقبة القيمة ال�س�قية لتلك ال�سمانات ب�سكل دوري ويف حال انخفا�ص قيمة ال�سمان يق�م البنك بطلب �سمانات اإ�سافية 

لتغطية قيمة العجز اإ�سافة اإىل اأن البنك يق�م بتقييم ال�سمانات مقابل الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة ب�سكل دوري.
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-2011
 

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر
منها م�ستحقة:*

لغاية 30 ي�م
من 31 الى 60 ي�م

تحت المراقبة
غير عاملة

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
  المجموع

ينزل: ف�ائد معلقة
ينزل: مخ�س�ص التدني

  ال�سافي

-2010
 

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر
منها م�ستحقة:*

لغاية 30 ي�م
من 31 الى 60 ي�م

تحت المراقبة
غير عاملة

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
  المجموع

ينزل: ف�ائد معلقة
ينزل: مخ�س�ص التدني

  ال�سافي

الأفراد
دينــــار

408ر083ر5
279ر775ر145

999ر719ر22
749ر221ر4
435ر995ر1

397ر181
021ر538ر1
610ر611ر7

150ر185ر162
895ر032ر2
777ر822ر5

478ر329ر154

156ر259ر1
340ر108ر119

338ر900ر13
396ر328ر5
482ر283ر3

898ر215
952ر627

748ر571ر5
576ر066ر130

464ر496ر1
547ر087ر5

565ر482ر123

القرو�ص 
العقارية

دينــــار

919ر469
435ر345ر56

127ر197ر5
561ر464ر1

123ر947

-
911ر60

328ر310
716ر133ر58

601ر79
343ر141

772ر912ر57

985ر67
112ر049ر52

111ر779ر1
602ر459ر2

595ر840

-
257ر90

924ر407
873ر455ر53

512ر119
841ر215

520ر120ر53

ال�سركــات 
دينــــار

335ر547ر12
830ر869ر163

952ر339ر32
113ر151ر9

905ر40

188ر611ر3
390ر874

479ر058ر13
127ر002ر194

161ر164ر4
612ر525ر9

354ر312ر180

225ر513ر7
161ر061ر125

422ر461ر44          
626ر687ر5
972ر129ر6

946ر156
309ر434ر5
718ر369ر7

331ر665ر151
662ر742ر3
458ر622ر7

211ر300ر140

الحك�مة
 والقطاع العام

دينــــار

005ر130ر274
-

-
-
-

-
-
-

005ر130ر274
-
-

005ر130ر274

059ر024ر251
-

-
-
-

-
-
-

059ر024ر251
-
-

059ر024ر251

البن�ك 
والم�ؤ�س�سات 

الم�سرفية الخرى
دينــــار

168ر520ر67
-

-
-
-

-
-
-

168ر520ر67
-
-

168ر520ر67

901ر600ر102
-

-
-
-

-
-
-

901ر600ر102
-
-

901ر600ر102

المجم�ع
دينــــار

835ر750ر359
544ر990ر365

078ر257ر60
423ر837ر14

463ر983ر2

585ر792ر3
322ر473ر2

417ر980ر20
166ر971ر755

657ر276ر6
732ر489ر15

777ر204ر734

326ر465ر362
613ر218ر296

871ر140ر60
624ر475ر13
049ر254ر10

844ر372
518ر152ر6

390ر349ر13
740ر812ر688

638ر358ر5
846ر925ر12

256ر528ر670

2( ت�زيع التعر�سات الئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:

* يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق احد الق�ساط او الف�ائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف.
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فيما يلي ت�زيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

2011
   ال�سمانات مقابل:

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر 

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
    المجموع

منها:
تاأمينات نقدية

عقارية
اأ�سهم متداولة

�سيارات واآليات

    المجموع

-2010
   ال�سمانات مقابل:

متدنية المخاطر
مقب�لة المخاطر 

تحت المراقبة
غير عاملة:

دون الم�ست�ى
م�سك�ك فيها

هالكة
    المجموع

منها:
تاأمينات نقدية

عقارية
اأ�سهم متداولة

�سيارات واآليات

    المجموع

الأفراد
دينــــار

769ر506ر4
466ر476ر22

350ر210

-
312ر065ر1
160ر427ر2
057ر686ر30

976ر994ر6
650ر694ر1

996ر279ر19
506ر696ر2

128ر666ر30

897ر243ر1
906ر464ر25

621ر540ر1

328ر22
467ر145

729ر670ر1
948ر087ر30

516ر056ر4
153ر872ر1

309ر859ر20
736ر014ر3

714ر802ر29

القرو�ص   العقارية 
دينــــار

424ر379
842ر223ر47

071ر847

-
056ر46

309ر247
702ر743ر48

817ر39
885ر703ر48

-
-

702ر743ر48

985ر67
397ر058ر46

080ر827

-
257ر90

924ر407
643ر451ر47

895ر79
643ر332ر47

-
-

538ر412ر47

ال�سركــات 
دينــــار

111ر269ر7
505ر800ر46

028ر12

086ر976ر1
042ر586

802ر425ر2
574ر069ر59

121ر319ر28
037ر426ر20

882ر007ر5
106ر785

146ر538ر54

748ر510ر7
266ر223ر40

517ر085ر5

443ر29
838ر186ر1
983ر310ر4

795ر346ر58

852ر119ر23
113ر169ر22

491ر330ر9
439ر361ر2

895ر980ر56

الحك�مة
 والقطاع العام

دينــــار

731ر245ر8
-
-

-
-
-

731ر245ر8

-
-
-
-

-

956ر430ر11
-
-

-
-
-

956ر430ر11

-
-
-
-

-

المجم�ع
دينــــار

035ر401ر20
813ر500ر116

449ر069ر1

086ر976ر1
410ر697ر1
271ر100ر5

064ر745ر146

914ر353ر35
572ر824ر70
878ر287ر24

612ر481ر3

976ر947ر133

586ر253ر20
569ر746ر111

218ر453ر7

771ر51
562ر422ر1
636ر389ر6

342ر317ر147

263ر256ر27
909ر373ر71
800ر189ر30

175ر376ر5

147ر196ر134
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الديون املجدولة:
نفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة واأُخرجت من اإطار الت�سهيالت الئتمانية غري العاملة مب�جب جدولة  هي تلك الدي�ن التي �سبق واأن �سُ

اأُ�س�لية ومت ت�سنيفها كدي�ن حتت املراقبة، وقد بلغ اأجماليها 603ر177 دينار خالل 2011 مقابل 597ر516 دينار خالل 2010.

الديون املعاد هيكلتها:
يق�سد باأعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت الئتمانية اأو تاأجيل 
بع�ص الأق�ساط اأو متديد فرتة ال�سماح ... الخ، ومت ت�سنيفها كدي�ن حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها 533ر521 دينار كما يف 31 كان�ن 

الأول 2011  مقابل 978ر965ر5 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

3( �سندات واأ�سناد واأذونات:

ي��سح اجلدول التايل ت�سنيفات ال�سندات وال�سناد والذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�سنيف اخلارجية:

درجة                                                                                       �سمن امل�ج�دات املالية بالكلفة املطفاأة
الت�سنيف                                                                                      2011                                 2010    

                                                                                                     دينـــار                                 دينـــار
     

غري م�سنف                                                                                 000ر800ر4                        -
حك�مية                                                                                        560ر122ر230                    -
   الجمايل                                                                             560ر922ر234                  -

درجة                                                                                           �سمن امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع
الت�سنيف                                                                                      2011                                 2010    

                                                                                                     دينـــار                                 دينـــار
     

غري م�سنف                                                                                 -                                         000ر700ر14
حك�مية                                                                                        -                                         823ر254ر173
   الجمايل                                                                            -                                          823ر954ر187
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4( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:

البند / المنطقة الجغرافية

اأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
الت�سهيالت الئتمانية:

لالأفراد
القرو�ص العقارية

ال�سركات 
للحك�مة والقطاع العام 

�سندات واأ�سناد واأذونات:
�سمن الم�ج�دات المالية بالكلفة المطفاأة

الم�ج�دات الأخرى

  الجمالي  2011
  الجمالي  2010

* با�ستثناء دول ال�سرق الأو�سط

داخل المملكة
دينــــار

069ر768ر33
627ر894ر11

000ر090ر7

121ر854ر153
164ر588ر57

328ر617ر174
731ر245ر8

560ر922ر234
671ر688ر3

271ر669ر685
760ر833ر575

دول ال�سرق
الو�سط الخرى

دينــــار

-
497ر769ر20

-

-
-

-
-

-
508ر8

005ر778ر20
310ر016ر49

اوروبــــــــا
دينــــار

-
282ر769ر20

-

-
-

-
-

-
664ر11

946ر780ر20
982ر878ر44

اآ�سيــــــا*
دينــــار

-
105ر18

-

-
-

-
-

-
-

105ر18
101ر282

افريقـــيا
دينــــار

-
276ر65

-

-
-

-
-

-
-

276ر65
957ر153

امريكـــا
دينــــار

-
534ر892ر6

-

-
-

-
-

-
-

534ر892ر6
133ر353

 

دول اخرى
دينــــار

-
640

-

-
-

-
-

-
-

640
013ر10

المجمــــ�ع
دينــــار

069ر768ر33
961ر409ر60

000ر090ر7

121ر854ر153
164ر588ر57

328ر617ر174
731ر245ر8

560ر922ر234
843ر708ر3

777ر204ر734
256ر528ر670

5( الرتكز يف التعر�سات الئتمانية ح�سب القطاع القت�سادي وكما يلي:

البنــد/القطاع القت�سادي

ار�سدة لدى بن�ك مركزية
ار�سدة لدى بن�ك 

  وم�ؤ�س�سات   م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك

  وم�ؤ�س�سات م�سرفية
الت�سهيالت الئتمانية

�سندات وا�سناد واذونات
�سمن الم�ج�دات المالية

  بالكلفة المطفاأة
الم�ج�دات الخرى

  الجمالي 2011
  الجمالي 2010

مالــــــــي
دينــــار

-

961ر409ر60

000ر090ر7
663ر886ر18

-

586ر259

210ر646ر86

207ر923ر123

التجـــارة 
دينــــار

-

-

-
741ر256ر66

-

658ر185

399ر442ر66

240ر046ر47

العقــارات
دينــــار

-

-

-
533ر550ر67

-

530ر517

063ر068ر68

682ر893ر63

الزراعـــة
دينــــار

-

-

-
124ر857ر1

-

204ر5

328ر862ر1

012ر241ر4

ال�ســــهـــم
دينــــار

-

-

-
384ر373ر22

-

-

384ر373ر22

992ر312ر26

الفـــــــراد
دينــــار

-

-

-
963ر571ر134

-

356ر475

319ر047ر135

463ر523ر102

خدمـات
دينــــار

-

-

-
802ر821ر24

000ر800ر4

483ر132

285ر754ر29

704ر702ر29

الحـك�مــة 
والقطاع العـام

دينــــار

069ر768ر33

-

-
731ر245ر8

560ر122ر230

645ر993ر1

005ر130ر274

059ر024ر251

المجمـــ�ع
دينــــار

069ر768ر33

961ر409ر60

000ر090ر7
344ر305ر394

560ر922ر234

843ر708ر3

777ر204ر734

256ر528ر670

ال�سناعــة 
دينــــار

-

-

-
403ر741ر49

-

381ر139

783ر880ر49

897ر860ر21
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)42/ب( خماطر ال�سوق

تن�ساأ خماطر ال�س�ق من اخل�سائر الناجمة من املراكز املالية املت�سمنة داخل اأو خارج قائمة املركز املايل و النا�سئة عن التقلبات يف اأ�سعار 
الف�ائد و اأ�سعار �سرف العمالت و اأ�سعار الأ�سهم و  تتم مراقبة و اإدارة خماطر ال�س�ق من قبل كل من ق�سم خماطر ال�س�ق التابع لدارة 
املخاطر بال�سافة اىل جلان وجهات رقابية اخرى و منها جلنة امل�ج�دات و املطل�بات وجلنة اإدارة املخاطر امل�ؤلفة من بع�ص اأع�ساء 

جمل�ص الإدارة وم�س�ؤويل اإدارة املخاطر يف كل من امل�ؤ�س�سة الم يف البحرين وبنك امل�ؤ�س�سة يف الردن.

و  املقاي�سة  عق�د  الأجنبية  العمالت  تداول  الأ�سهم،  و  ال�سندات  يف  البنك  ا�ستثمارات  عن  النا�سئة  ال�س�ق  خماطر  بادراه  البنك  يق�م 
منها  و  املخاطر  من  الن�ع  هذا  اإدارة  يف  �سم�لية  اإىل  ال��س�ل  بهدف  متقدمة  تقنيات  و  و�سائل  عدة  اإتباع  طريق  عن  الإيداع  �سهادات 
طريقة القيم املعر�سة للمخاطر)VaR (Value at Risk والتي يق�م البنك باحت�سابها ي�ميَا و ب�سكل ي�سمل كافة حمافظ البنك املعر�سة 
اأ�سل�ب التمثيل التاريخي  اإىل   اأدوات امللكية ملحافظ املتاجرة و املراكز بالعمالت الأجنبية( بالعتماد  للمخاطر)اأدوات �سعر الفائدة، 
 One-Day Time Horizon وكما ت�ستند هذه الطريقة على عدة فر�سيات منها  فرتة قيا�ص لي�م واحد (Historical Simulation(

و درجة ثقة Confidence Level( ٪99) و يجري مقارنة نتائج VaR ي�ميَا بالأرباح و اخل�سائر املتحققة للمحافظ.

كما يق�م البنك باحت�ساب اثر ح�سا�سية تغري اأ�سعار الف�ائد لالأدوات املالية اخلا�سعة قيمتها للتغري ح�سب تقلبات اأ�سعار الف�ائد و كذلك 
للعمالت الرئي�سية التي يتعامل بها البنك من خالل اعتماد طريقة)Basis Point Value (BPV امل�ستندة اإىل احت�ساب اخل�سائر املحتملة 

.(DV01(لتغري �سعر الفائدة بنقطة اأ�سا�ص واحدة

اأما بالن�سبة لل�سركة التابعة، فت�سم ن�ساطاتها اإدارة حمافظ العمالء و جمم�عة متن�عة من املنتجات حيث يق�م ق�سم خماطر ال�س�ق 
يغطي  الختبارات مبا  و  الدرا�سات  اإجراء  و  اأ�سب�عية  تقارير  اإعداد  اإىل  بالإ�سافة  ي�مي،  ب�سكل  للبنك  التابعة  ال�سركة  اأعمال  مبتابعة 

ن�ساطات ال�سركة.

اجلدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات خماطر ال�س�ق وفقًا لطريقة VAR لعام 2011:

              اأثر خماطر العمالت       الأثر على اأدوات امللكية *            اأثر الرتباطات والتداخالت               الجمايل
              األف دينار                                 األف دينار                                   األف دينار                                           األف دينار

       -2011
املت��سط                  )61ر19(                                 -                                                 -                                                        )61ر19(
العلى                     )37ر84(        -                                                  -                                                        )37ر84(

الدنى                      -                                            -                                                 -                                                         -
       

-2010
املت��سط                  )28ر18(        -                                                 -                                                        )28ر18(
العلى                     )74ر73(        -                                                 -                                                        )74ر73(

الدنى                     -                                              -                                                 -                                                         -
* حمفظة املتاجرة
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اجلدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات خماطر الأدوات املالية ح�سب اأ�سل�ب حتليل احل�سا�سية يف حال انخفا�ص ا�سعار 
الفائدة ب�اقع نقطة ا�سا�ص مئ�ية واحدة.

اجلدول اأدناه ي��سح الثر على قائمة الدخل لتعر�سات خماطر اأ�سعار العمالت ح�سب اأ�سل�ب حتليل احل�سا�سية يف حال انخفا�ص ا�سعار 
العمالت ب�اقع نقطة ا�سا�ص مئ�ية واحدة:

-2011
(BPV = DV01( ح�سب الأدوات المالية

-2011
ح�سب العمالت

-2010
(BPV = DV01( ح�سب الأدوات المالية

-2010
ح�سب العمالت

الداة المالية

ال�سندات
فج�ات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�س�ق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الف�ائد / العمالت

العملة

دولر اأمريكي
ي�رو

العملة

دولر اأمريكي
ي�رو

الداة المالية

ال�سندات
فج�ات ا�ستحقاق ال�سندات

�سهادات اليداع و ال�س�ق النقدي
مقاي�سات اأ�سعار الف�ائد / العمالت

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)50ر19(
)10ر0(

-
26ر3

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)59ر1(
)23ر0(

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)76ر0(
)34ر0(

DV01 قيــــــــــــــمة
األـــــــــف دينـــــــــــار

)44ر19(
)63ر0(

-
39ر4

خماطر اأ�سعار الفائدة
فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

تنجم خماطر اأ�سعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على قيمة الأدوات املالية، يتعر�ص البنك ملخاطر اأ�سعار الفائدة 
نتيجة لعدم ت�افق اأو ل�ج�د فج�ة يف مبالغ امل�ج�دات واملطل�بات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة اأو اعادة مراجعة اأ�سعار الف�ائد يف فرتة 
ال��سع املايل  الف�ائد على  التغري الإجمايل لأ�سعار  اآثار  بالتعامل مع  البنك  اإدارة امل�ج�دات واملطل�بات  يف  زمنية معينة وتق�م جلنة  
اآجال التزاماته املالية، هذا بالإ�سافة اىل تعامله بالعق�د الآجلة وامل�ستقات املالية بهدف  للبنك، وب�سكل عام فاإن البنك يق�م مب�ازاة 

تغطية مراكز مالية مقابلة، بحيث تك�ن املح�سلة النهائية ملخاطر هذه التعامالت حمدودة.

يتم الت�سنيف على ا�سا�ص فرتات اعادة ت�سعري الفائدة او ال�ستحقاق ايهما اقرب.
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2011

31 كانون االول 2011-
                                                 

                                 اأقـــــل من            من �ســـــــــهر       من 3 �سه�ر          من 6 اأ�سهر      مـن �سنـــــــــة        3 �سنــ�ات            عنا�ســــــــــــر
                                  �سهر واحـد         حتى 3 �سه�ر      الى 6 �سه�ر         الى �ســـــنــة        الى 3 �سن�ات      واكثـــــــــــر            بدون  فائـدة   المجمــ�ع  

                                         دينـــــــار               دينـــــــار             دينـــــــار               دينـــــــار            دينـــــــار               دينـــــــار               دينـــــــار           دينـــــــار 
الموجودات

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

ار�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من

  خالل قائمة الدخل

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية بالكلفة المطفاأة

ممتلكات و معدات

م�ج�دات غير ملم��سة

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

م�ج�دات اأخرى

  اجمالي الموجودات

المطلوبات -
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ودائع عمالء

تاأمينات نقدية

اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة

مخ�س�ص �سريبة الدخل

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اخرى 

  اجمالي المطلوبات
  فجوة اإعادة ت�سعير الفائدة 

000ر000ر4
462ر236ر38

-

-
838ر961ر365

018ر000ر5
-
-
-
-

318ر198ر413

151ر582ر57
574ر606ر269

680ر370ر31
852ر62

-
-
-

659ر280ر5
916ر902ر363

402ر295ر49

-
240ر468ر17

-

-
173ر542ر15
067ر317ر39

-
-
-
-

480ر327ر72

889ر825ر29
549ر932ر69

-
704ر125

-
-
-
-

142ر884ر99
)662ر556ر27(

-
-

000ر090ر7

-
585ر256ر3

480ر480ر33
-
-
-
-

065ر827ر43

000ر090ر7
554ر911ر24

-
749ر145

-
-
-
-

303ر147ر32
762ر679ر11

-
-
-

-
630ر414ر2

418ر714ر55
-
-
-
-

048ر129ر58

000ر000ر10
968ر153ر7

-
302ر148

-
-
-
-

270ر302ر17
778ر826ر40

-
-
-

-
528ر615

573ر202ر95
-
-
-
-

101ر818ر95

-
629ر8

-
278ر487

-
-
-
-

907ر495
194ر322ر95

-
-
-

-
655ر034ر1
004ر208ر6

-
-
-
-

659ر242ر7

-
379ر87

-
039ر013ر2

-
-
-
-

418ر100ر2
241ر142ر5

780ر869ر34
259ر705ر4

-

269ر148ر2
935ر479ر5

-
735ر721ر10

678ر624
482ر037ر1
520ر950ر7

658ر537ر67

-
026ر596ر86
654ر529ر18

-
952ر250ر1
226ر183ر6

935ر56
876ر474ر11

669ر091ر124
)011ر554ر56(

780ر869ر38
961ر409ر60

000ر090ر7

269ر148ر2
344ر305ر394
560ر922ر234

735ر721ر10
678ر624

482ر037ر1
520ر950ر7

329ر080ر758

040ر498ر104
679ر296ر458

334ر900ر49
924ر982ر2
952ر250ر1
226ر183ر6

935ر56
535ر755ر16

625ر924ر639
704ر155ر118
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31 كانون االول 2010-

                                 اأقـــــل من            من �ســـــــــهر       من 3 �سه�ر          من 6 اأ�سهر      مـن �سنـــــــــة        3 �سنــ�ات            عنا�ســــــــــــر
                                  �سهر واحـد         حتى 3 �سه�ر      الى 6 �سه�ر         الى �ســـــنــة        الى 3 �سن�ات      واكثـــــــــــر            بدون  فائـدة   المجمــ�ع  

                                         دينـــــــار               دينـــــــار             دينـــــــار               دينـــــــار            دينـــــــار               دينـــــــار               دينـــــــار           دينـــــــار 
الموجودات

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية               000ر000ر40          -                               -                                 -       -                                 -                             030ر572ر29      030ر572ر69 
ار�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية       792ر706ر51           066ر820ر28        -                                  -                             -                                 -                               738ر285ر1       596ر812ر81

اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية      -                     -                               205ر605ر13    000ر090ر7         -              -                   -                    205ر695ر20 

م�ج�دات مالية للمتاجرة                       -                     -                          -                                 -       -              -                          392ر4                  392ر4 
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة                     451ر761ر268         948ر384ر3           439ر550ر5             633ر755ر11       148ر293ر17          941ر370ر5             -                       560ر116ر312
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع                 407ر315ر2             355ر946ر20         485ر263ر80          582ر534ر18       000ر921ر51          954ر997ر12       550ر795ر6        333ر774ر193 
ممتلكات و معدات                                       -                                -                              -                                 -       -              -                501ر876ر10      501ر876ر10

م�ج�دات غير ملم��سة                            -                                 -                              -                                 -                              -              -                             206ر840             206ر840
م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة                       -                                 -                               -                                 -       -              -                              174ر411            174ر411

م�ج�دات اأخرى                                           -                                -                               -          -             -                    -                              055ر109ر7        055ر109ر7         
 اجمالي الموجودات                              650ر783ر362       369ر151ر53          129ر419ر99          215ر380ر37         148ر214ر69          895ر368ر18        646ر894ر56    052ر212ر697

المطلوبات -
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية                675ر652ر124       900ر882ر15         -                                 000ر090ر7       -              -                     -                               575ر625ر147
ودائع عمالء                                                  581ر937ر230        850ر457ر28        912ر070ر6              226ر628ر7        -              -                                 927ر232ر87              496ر327ر360

تاأمينات نقدية                                            341ر464ر37           -                          -       -       -              -                      998ر760ر15    339ر225ر53
اأم�ال مقتر�سة                                              852ر62                   704ر125                556ر188ر8              298ر398         849ر689                  383ر265ر2             -                                    642ر730ر11

مخ�س�سات متن�عة                                  -                                -                               -                                 -       -              -                                 141ر358ر1   141ر358ر1
مخ�س�ص �سريبة الدخل                         -                                -                               -                                 -       -              -                                 946ر871ر4  946ر871ر4

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة                         -                                -                               -                                -       -              -                                 113ر817   113ر817
مطل�بات اأخرى               -                                -                               -                                 -             -              -                                 579ر657ر10   579ر657ر10

831ر613ر590   اجمالي المطلوبات                              449ر117ر393        454ر466ر44         468ر259ر14    524ر116ر15        849ر689                  383ر265ر2             704ر698ر120  
  فجوة اإعادة ت�سعير الفائدة             )799ر333ر30(        915ر684ر8            661ر159ر85           691ر263ر22       299ر524ر68            512ر103ر16        )058ر804ر63(         221ر598ر106   
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الرتكز يف خماطر العمالت الجنبية
-2011

البنــــــــد/ العملــــــــــة

موجودات :
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك و م�ؤ�س�سات 

م�سرفية 
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة  الدخل 
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية اأخرى بالكلفة المطفاأة
م�ج�دات اخرى

     اجمالي الموجودات
مطلوبات :

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطل�بات اأخرى

     اجمالي المطلوبات
  �سافي التركز داخل قائمة المركز     

  المالي لل�سنة الحالية

  التزامات محتملة خارج قائمة
  المركز المالي لل�سنة الحالية

2010
البنــــــــد/ العملــــــــــة

موجودات : 
نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ايداعات لدى بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية 

م�ج�دات مالية للمتاجرة 
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع
م�ج�دات اخرى

     اجمالي الم�ج�دات
مطلوبات :

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
مطل�بات اأخرى

     اجمالي المطل�بات
 �صافي التركز داخل قائمة

 المركز المالي لل�صنة الحالية

 التزامات محتملة خارج قائمة
 المركز المالي لل�صنة الحالية

   دولر امريكي
   دينــــــــار

404ر135ر7
648ر721ر42

000ر090ر7

956ر3

923ر714ر35
004ر208ر6

710ر983
645ر857ر99

993ر342ر59
898ر205ر55

662ر450ر5
038ر672ر3

591ر671ر123

)946ر813ر23(

493ر781ر79

   دولر امريكي
   دينــــــــار

433ر957ر6
581ر975ر52

000ر090ر7
392ر4

847ر173ر28
632ر743ر6
611ر588ر1

496ر533ر103

940ر237ر36
182ر364ر59

659ر943ر3
408ر567ر3

189ر113ر103

307ر420   

988ر695ر136

يــــــــــ�رو
دينــــــــار

964ر189
728ر248ر12

-

-

491ر31
-

128ر9
311ر479ر12

988ر19
640ر613ر10

698ر779ر1
715ر50

041ر464ر12

270ر15

701ر381ر29

يــــــــــ�رو
دينــــــــار

001ر121
611ر411ر22
205ر605ر13

-
-
-

312ر57
129ر195ر36

731ر273ر16
203ر201ر14

209ر715ر5
835ر4

978ر194ر36

151

208ر960ر39

   جنيه ا�سترليني
   دينــــــــار

082ر74
658ر489ر3

-

-

318
-

65
123ر564ر3

201
811ر309ر3

027ر94
383ر145

422ر549ر3

701ر14

490ر916ر2

   جنيه ا�سترليني
   دينــــــــار

149ر32
986ر846ر4

-
-
-
-

406ر6
541ر885ر4

226ر550
300ر853ر3

628ر64
677ر395

831ر863ر4

710ر21

741ر042ر1

ين يـابــاني
دينــــــــار

-
833ر1

-

-

-
-

)839(
994

-
262ر1

-
-

262ر1

)268(

-

ين يـابــاني
دينــــــــار

-
688ر265

-
-
-
-

)696(
992ر264

110ر261
188ر1

-
-

298ر262

694ر2  
   

300ر287

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

458ر1
690ر724

-

-

-
-
-

148ر726

037ر1
011ر222

-
664ر323
712ر546

436ر179

443ر758

   اخـــــــــرى
   دينــــــــار

198ر29
053ر074ر1

-
-
-
-

17
268ر103ر1

-
033ر655

-
563ر376

596ر031ر1

672ر71   

 964ر794

المجمـــ�ع
دينــــــــار

908ر400ر7
557ر186ر59

000ر090ر7

956ر3

732ر746ر35
004ر208ر6

064ر992
221ر628ر116

219ر364ر59
622ر352ر69

387ر324ر7
800ر191ر4

028ر233ر140

)807ر604ر23(

127ر838ر112

المجمـــ�ع
دينــــــــار

781ر139ر7
919ر573ر81
205ر695ر20

392ر4
847ر173ر28

632ر743ر6
650ر651ر1

426ر982ر145

007ر323ر53
906ر074ر78

496ر723ر9
483ر344ر4

892ر465ر145

 534ر516

201ر781ر178
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)42/ج( مخاطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سي�لة يف اإحتمالية عدم مقدرة البنك على ت�فري التم�يل الالزم لتاأدية التزاماته يف ت�اريخ ا�ستحقاقها ب�سبب عدم قدرة 
البنك على ت�سييل م�ج�داته، وللتقليل من هذه املخاطر تق�م اإدارة البنك بتن�يع م�سادر التم�يل واإدارة امل�ج�دات واملطل�بات وم�ائمة 

اآجالها والإحتفاظ بر�سيد كاف من النقد وما يف حكمه والأوراق املالية القابلة للتداول.

يق�م البنك �سمن اإطار ال�سرتاتيجية العامة اإىل حتقيق عائد على ا�ستثماراته مبراجعة ال�سي�لة النقدية وادارتها يف البنك على عدة 
م�ست�يات منها اإدارة اخلزينة، ودائرة الرقابة املالية ودائرة ادارة املخاطر، بالإ�سافة اإىل جلنة املطل�بات وامل�ج�دات واملخت�سة بهذا 
امل��س�ع. ت�سمل عملية مراجعة ال�سي�لة النقدية حتليل اآجال ا�ستحقاق امل�ج�دات واملطل�بات ب�سكل متكامل، حيث تق�م بتحليل م�سادر 

الأم�ال والتي ت�سمل العمالء والبن�ك املرا�سلة وامل�ؤ�س�سات التابعة واحلليفة وفروع البنك يف الأردن.

يتم حتديد ت�اريخ ال�ستحقاقات التعاقدية للم�ج�دات على ا�سا�ص الفرتة املتبقية من تاريخ قائمة املركز املايل وحتى تاريخ ال�ستحقاق 
التعاقدي دون الخذ بعني العتبار ال�ستحقاقات الفعلية التي تعك�سها ال�قائع التاريخية لالحتفاظ بال�دائع وت�فر ال�سي�لة.

يق�م البنك بتطبيق تعليمات ال�سي�لة القان�نية بح�سب تعليمات البنك املركزي الردين والتي تن�ص على عدم انخفا�ص ال�سي�لة القان�نية 
الأدنى  بن�سب �سي�لة مرتفعة تف�ق احلد  البنك بالحتفاظ  ويلتزم  للدينار الردين  العمالت وعن ٪70  البنك عن 100٪ لجمايل  لدى 

املفرو�ص من البنك املركزي الردين.

اأوًلً: يلخ�ص اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�سومة( على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

اأقل من �سهر
األف دينـــــــار

631ر57
213ر356

245ر29
63

-
971

-
412ر15

535ر459

235ر151

من �ســـــــــهر
 اإلى 3 �سه�ر
األف دينـــــــار

877ر29
937ر69

000ر1
127

-
-
-

44
985ر100

771ر102

من 3 �سه�ر 
اإلى 6 �سه�ر

األف دينـــــــار

117ر7
915ر24

121ر1
149

-
212ر5

-
-

514ر38

816ر102

مــن 6 �ســـــــــه�ر 
 حتى �سنة واحدة

األف دينـــــــار

077ر10
156ر7
543ر2

156
-
-
-
-

932ر19

599ر100

من �سنة حتى
 3 �سنــــــــــ�ات
األف دينـــــــار

-
9

509ر12
551

-
-
-
-

069ر13

109ر165

اأكــــــثر من
 3 �ســن�ات

األف دينـــــــار

-
87

421ر4
409ر2
251ر1

-
57

300ر1
525ر9

204ر124

بـــــــــــــدون
 اإ�ستحقاق

األف دينـــــــار

-
-
-
-
-
-
-
-
-

346ر11

المجمــــــ�ع
األف دينـار

702ر104
317ر458

839ر50
455ر3
251ر1
183ر6

57
756ر16

560ر641

080ر758

2011
المطلوبات:

ودائع بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة 
مخ�س�ص �سريبة الدخل
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اأخرى
    المجموع 

    مجموع الموجودات
   )ح�سب اإ�ستحقاقاتها المت�قعة( 

777ر124
055ر319

600ر32
63

-
772ر4

-
247ر9

514ر490

302ر169

915ر15
616ر28

040ر1
127

-
-
-
-

698ر45

770ر75

-
147ر6
308ر2
365ر8

-
-
-
-

820ر16

117ر135

154ر7
819ر7
536ر2

415
-

100
-
-

024ر18

845ر81

-
-

316ر11
769

-
-
-
-

085ر12

203ر123

-
-

263ر4
655ر2
358ر1

-
817

411ر1

504ر10

258ر100

-
-
-
-
-
-
-
-
-

717ر11

846ر147
637ر361

063ر54
394ر12

358ر1
872ر4

817
658ر10

645ر593

212ر697

2010
المطلوبات:

ودائع بن�ك و م�ؤ�س�سات م�سرفية
ودائع عمالء

تامينات نقدية
ام�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة 
مخ�س�ص �سريبة الدخل
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اأخرى

    المجموع 

    مجموع الموجودات
   )ح�سب اإ�ستحقاقاتها المت�قعة( 
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ثانياً:يلخ�ص اجلدول اأدناه ا�ستحقاقات امل�ستقات املالية على اأ�سا�ص الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية:

املطل�بات التي يتم ت�س�يتها بال�سايف )على ا�سا�ص التقا�ص( وت�سمل: )اأ( امل�ستقات املالية:
بال�س�ق  املتداولة  الجنبية  العمالت  مقاي�سة  عق�د  العمالت،  مقاي�سة  عق�د  الآجلة،  العمالت  عق�د  الجنبية:  العملة  م�ستقات   –  1

النظامي.

2 – م�ستقات اأ�سعار الفائدة: عق�د مقاي�سة اأ�سعار الف�ائد، اتفاقيات ا�سعار الف�ائد الجلة، عق�د خيار ا�سعار الفائدة يف ال�س�ق غري 
النظامي، عق�د ا�سعار الفائدة الخرى، م�ستقبليات ا�سعار الفائدة املتداولة بال�س�ق النظامي، عق�د خيار ا�سعار الفائدة املتداولة بال�س�ق 

النظامي.

املطل�بات التي يتم ت�س�يتها بالجمايل وت�سمل:/)ب( امل�ستقات املالية:

1. م�ستقات العملة الجنبية: عق�د العمالت الجلة، عق�د مقاي�سة العمالت.
2. م�ستقات ا�سعار الفائدة: عق�د مقاي�سة ا�سعار الف�ائد.

الم�ستقات للتحوط:
عق�د مقاي�سة ف�ائد

   المجموع

2010
الم�ستقات للتحوط:
عقود مقاي�سة فوائد

   المجموع

لغاية  �سـهر
دينــــار

-
-

-
-

مـن �ســـهر
 ولغاية  3 اأ�سـهر

دينــــار

-
-

-
-

من 3 اأ�سـهر 
ولغاية  6 اأ�سـهر

دينــــار

-
-

-
-

مـــن 6 اأ�سـهر 
 ولغاية  �سنة

دينــــار

-
-

-
-

من �سنة ولغاية
 3 �سنــــ�ات

دينــــار

-
-

-
-

اأكــــــثر من
 3 �ســن�ات

دينــــار

)610ر914(
)610ر914(

 )905ر740( 
)905ر740(

المجمـــ�ع
دينــــار

)610ر914(
)610ر914(

)905ر740(
)905ر740(

2011
البيـــان

الم�ستقات للمتاجرة:
عق�د مقاي�سة عمالت

التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
مجموع التدفقات الداخلة

2010
الم�ستقات للمتاجرة:
عق�د مقاي�سة عمالت

التدفق الخارج 
التدفق الداخل 

 مجموع التدفقات الخارجة
 مجموع التدفقات الداخلة

لغاية  �ســـهر
دينــــار

972ر787ر26
401ر784ر26
972ر787ر26
401ر784ر26

-         
-         
-         
-         

مـن �ســـهر
 ولغاية  3 اأ�سـهر

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

من 3 اأ�سـهر 
ولغاية  6 اأ�سـهر

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

مـــن 6 اأ�سـهر 
 ولغاية  �سنة

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

من �سنة ولغاية
 3 �سنــــ�ات

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

اأكــــــثر من
 3 �ســنـــ�ات

دينــــار

-         
-         
-         
-         

-         
-         
-         
-         

المجمـــ�ع
دينــــار

972ر787ر26
401ر784ر26
972ر787ر26
401ر784ر26

-         
-         
-         
-         

2011
البيـــان
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خماطر الت�سغيل: 
الداخلية،الأنظمة  بالإجراءات  اإخفاق  اأو  نتيجة عدم كفاية  راأ�سماله  اأو  البنك  اإيرادات  ت�ؤثر على  احتمال حدوث خ�سائر  وهي خماطر 

املعل�ماتية ، العن�سر الب�سري، اأو نتيجة اأحداث خارجية ذات  تاأثري ملم��ص على عمليات البنك.

التعريف اأعاله يت�سمن املخاطر القان�نية ولكن ي�ستثني خماطر ال�سمعة واملخاطر الإ�سرتاتيجية.

ومن الأهمية الإ�سارة اأن خماطر ال�سمعة م�ستثناة لغايات احت�ساب راأ�ص املال القان�ين ومع ذلك فاأنه يعترب ن�ع من اأن�اع املخاطر الت�سغيلية 
املهمة والتي ت�ؤثر ماليًا على البنك وعليه ل بد من مراعاته.

مت ال�ستمرار بعقد ور�سات العمل اخلا�سة مبراجعة التقييم الذاتي للمخاطر وال�س�ابط مع دوائر البنك املختلفة خالل الن�سف الأول 
من العام، علمًا باأنه مت مراجعة املنهجية املتبعة مع امل�ؤ�س�سة الأم حيث مت اإجراء تعديالت عليها بحيث مت ت�حيد ت�سنيف درجة املخاطر 

لغايات التقييم اآخذين بالعتبار الآثار املالية وغري املالية.

كما مت ت�سكيل جلنة خماطر الت�سغيل يف البنك وذلك لغايات الإ�سراف على تطبيق اإطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية واملخاطر غري املالية 
بتجميع  ال�ستمرار  كما مت  املحددة،  الأوقات  و�سمن  بفاعلية  تطبيقها  قد مت  والأنظمة  والإجراءات  ال�سيا�سات  اأن  من  والتاأكد  الأخرى 

وحتديث مك�نات املخاطر الت�سغيلية على نظام اإدارة خماطر الت�سغيل.

ثالثاً: بنود خارج قائمة املركز املايل:

2011
الإعتمادات والقب�لت

ال�سق�ف غير الم�ستغلة
الكفالت

المجموع

2010 

الإعتمادات والقب�لت
ال�سق�ف غير الم�ستغلة

الكفالت
المجموع

لغاية  �سنـــة
دينـــــــــــــــــــار

223ر339ر15
536ر067ر74
601ر737ر58

360ر144ر148

150ر336ر19
549ر552ر60
592ر324ر59

291ر213ر139

مـــــــــن �ســــــــــــــنة
 ولغاية  5 �سن�ات

دينـــــــــــــــــــار

-
-

474ر147ر3

474ر147ر3 

557ر801 
 -

187ر871ر11
744ر672ر12

المـــجــــــــم�ع
دينـــــــــــــــــــار

223ر339ر15
536ر067ر74
075ر885ر61

834ر291ر151
 
 

707ر137ر20
549ر552ر60
779ر195ر71

035ر886ر151
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)43( التحليل القطاعي

اأ. معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:
القرار  العام ومتخذ  املدير  قبل  ا�ستعمالها من  يتم  التي  للتقارير  وفقا  القطاعات  قيا�ص  يتم  اإدارية بحيث  البنك لأغرا�ص  تنظيم  يتم 

الرئي�سي لدى البنك وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:

- ح�سابات الأفراد.
- ح�سابات ال�سركات.

- اخلزينة.
فيما يلي معل�مات عن قطاعات اأعمال البنك:

ب. معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�ساح الت�زيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�ص البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية.

فيما يلي ت�زيع اإيرادات وم�ج�دات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف: 

                                                 داخل المملكة                                         خارج المملكة                                                  المجمـــ�ع             
 2010                     2011                               2010                  2011                                2010             2011                                        
                                        دينـــــار          دينـــــار            دينـــــار               دينـــــار                            دينـــــار                   دينـــــار

اإجمالي الإيرادات              212ر302ر50        252ر214ر46                     393ر493            155ر843                         605ر795ر50         407ر057ر47
مجم�ع الم�ج�دات            686ر728ر708      337ر710ر601                  643ر351ر49     715ر501ر95                  329ر080ر758       052ر212ر697

الم�سروفات
 الراأ�سمالية                     561ر258ر1           150ر670ر1             -                   -                                        561ر258ر1            150ر670ر1

  الأفراد
  دينــــار

   247ر252ر21 

)961ر775(
  347ر903ر14

        
         
         
         

  126ر160ر192
-         

  126ر160ر192

  781ر017ر379
-        

781ر017ر379

   ال�سركات
   دينــــار

  838ر871ر11

)439ر582ر1(
  540ر514ر5

         
         
         
         

  833ر571ر184
-         

  833ر571ر184

  928ر732ر129
-        

928ر732ر129

  الخزينة
  دينــــار

  597ر437ر14

)000ر580(
  199ر128ر10

         
         
         
         

  280ر933ر364
-         

2ر933ر364 8 0

  973ر164ر118
 -        

973ر164ر118

اخــــــرى
دينــــار

  923ر233ر3

-         
  923ر233ر3

         
         
        
         

     

-          
  090ر415ر16

0ر415ر16 9 0

-           
  943ر008ر13

  943ر008ر13

           المجمـــــــــــــــــــــــــ�ع   
2010                           2011

   دينــــار                    دينــــار
البيـــــان

 
اجمالي اليرادات 

مخ�س�ص تدني الت�سهيالت الئتمانية 
المبا�سرة 

نتائج اأعمال القطاع 
م�ساريف غير م�زعة على القطاعات 

الربح قبل ال�سرائب 
�سريبة الدخل 

   �سافي ربح ال�سنة 

معلومات اخرى 
م�ج�دات القطاع 

م�ج�دات غير م�زعة على القطاعات 
   مجموع الموجودات 

مطل�بات القطاع 
مطل�بات غير م�زعة على القطاعات 

   مجموع المطلوبات 
م�ساريف راأ�سمالية 

ال�ستهالكات والطفاءات

   605ر795ر50

)400ر938ر2(
   009ر780ر33

 )671ر210ر17(
   338ر569ر16
 )605ر268ر5(

733ر300ر11  

   239ر665ر741
   090ر415ر16

   329ر080ر758

   682ر915ر626
   943ر008ر13

   625ر924ر639
   561ر258ر1
   983ر627ر1

407ر057ر47

)934ر310ر4(
953ر309ر30

)519ر959ر15(
434ر350ر14

)052ر992ر3(
  382ر358ر10

145ر058ر681
907ر153ر16

052ر212ر697

372ر973ر579
459ر640ر10

831ر613ر590
150ر670ر1
886ر609ر1
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)44( ادارة راأ�ص املال

يحافظ البنك على را�ص مال منا�سب مل�اجهة املخاطر التي تالزم ان�سطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية را�ص املال من خالل الن�سب 
ال�سادرة مب�جب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الردين. 

ح�سب تعليمات البنك املركزي الردين رقم )2010/52( يك�ن احلد الدنى لرا�ص املال املدف�ع للبن�ك الردنية 100 ملي�ن دينار قبل 
اىل  امل�ساهمني  حق�ق  لن�سبة  الدنى  احلد  يك�ن  ان   )2003/17( رقم  الردين  املركزي  البنك  تعليمات  تن�ص  كما   ،2011 عام  نهاية 

امل�ج�دات )٪6(. 

اأ- و�سف ملا يتم اعتباره كرا�ص مال
يتك�ن را�ص املال ال�سا�سي للبنك مما يلي:

- را�ص املال املكتتب به )املدف�ع(.
- الحتياطيات املعلنة: )الحتياطي القان�ين، الحتياطي الختياري(.

- الرباح املدورة بعد طرح اأية منافع �سريبية م�ؤجلة اأو اأية مبالغ يحظر الت�سرف بها.
- يطرح ا�ستثمارات يف روؤو�ص اأم�ال البن�ك وال�سركات املالية الأخرى.

يتك�ن را�ص املال ال�سايف للبنك مما يلي:

- التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للم�ج�دات املالية والذي يخ�سع خل�سم 55٪ اإذا كان م�جبًا وي�ؤخذ بالكامل اإذا كان �سالبًا.
- احتياطي خماطر م�سرفية عامة

يتك�ن را�ص املال التنظيمي للبنك من را�ص املال ال�سا�سي ورا�ص املال ال�سايف.

ب- متطلبات اجلهات الرقابية بخ�سو�ص را�ص املال
تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين بان يك�ن احلد الأدنى لراأ�ص املال التنظيمي ما يعادل )12٪( من امل�ج�دات والبن�د خارج قائمة 
املركز املايل املرجحة باملخاطر وكذلك خماطر ال�س�ق ، وتعترب هذه الن�سبة احلد الأدنى لكفاية راأ�ص املال حيث يلتزم البنك يف كافة 

 .II الوقات املحافظة على ن�سبة كفاية تتجاوز احلد الدنى بهام�ص منا�سب ومبا يتالءم اأي�سا مع متطلبات جلنة بازل

ج- كيفية حتقيق اهداف ادارة را�ص املال
تتمثل ادارة را�ص املال يف الت�ظيف المثل مل�سادر الم�ال بهدف حتقيق اعلى عائد ممكن على را�ص املال مع املحافظةعلى احلد الدنى 
املطل�ب بح�سب الق�انني والنظمة حيث يق�م البنك باتباع �سيا�سة مبنية على ال�سعي لتخفي�ص تكلفة الم�ال Cost of Funds اىل ادنى 
حد ممكن من خالل ايجاد م�سادر ام�ال قليلة الكلفة والعمل على زيادة قاعدة العمالء والت�ظيف المثل لهذه امل�سادر يف ت�ظيفات 

مقب�لة املخاطر لتحقيق اعلى عائد ممكن على را�ص املال.   
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د- ن�سبة كفاية را�ص املال
يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ص املال وفقًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل II، وفيما يلي ن�سبة كفاية راأ�ص 

املال مقارنة مع الفرتة ال�سابقة:

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        األف دينــــــار                             األف دينــــــار

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

بنود راأ�ص المال ال�سا�سي
راأ�ص المال المكتتب به

الحتياطي القان�ني
الحتياطي الختياري

الرباح المدورة
ينزل: م�ج�دات غير ملم��سة

ينزل: ا�ستثمارات في روؤو�ص ام�ال بن�ك
ينزل:الم�ج�دات الم�ستملكة التي م�سى عليها اأكثر من 4 �سن�ات 

 
  مجموع راأ�ص المال الأ�سا�سي

بن�د راأ�ص المال الإ�سافي 
التغيير المتراكم في القيمة العادلة للم�ج�دات المالية 

احتياطي مخاطر م�سرفية عامة

  مجموع راأ�ص المال الإ�سافي

ينزل: ا�ستثمارات في روؤو�ص اأم�ال البن�ك و ال�سركات

  مجم�ع راأ�ص المال التنظيمي
 

مجم�ع الم�ج�دات المرجحة بالمخاطر
ن�سبة كفاية راأ�ص المال )٪(

ن�سبة را�ص المال الأ�سا�سي

600ر89
472ر14

209
537ر9
)625(
)446(
)761(

986ر111

)640(
808ر3

168ر3

)446(

708ر114

417ر465
65ر٪24
06ر٪24

000ر80
815ر12

421
388ر9

)     840(
)     459(

-

325ر101

454
938ر2       

392ر3   

)      459(

258ر104

381ر357
17ر٪29
35ر٪28
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)45( حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل امل�ج�دات واملطل�بات وفقا للفرتة املت�قعة ل�سرتدادها او ت�س�يتها:

2011
الموجودات:

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة

م�ج�دات مالية بالتكلفة المطفاأة
ممتلكات ومعدات

م�ج�دات غير ملم��سة
م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة

م�ج�دات اأخرى 
مجموع الموجودات

المطلوبات:
ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ودائع عمالء
تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات متن�عة
مخ�س�ص �سريبة الدخل
مطل�بات �سريبية م�ؤجلة

مطل�بات اأخرى
  مجموع المطلوبات

  ال�سافي

لـغــــاية �ســـــنـــة
دينــــــــــــــــــــــــــار

780ر869ر38
961ر409ر60

000ر090ر7

702ر147ر2
529ر270ر209
982ر511ر133

000ر100ر1
000ر500

-
997ر126ر6

951ر026ر459

040ر498ر104
671ر200ر458

730ر796ر33
607ر482

-
226ر183ر6

-
028ر456ر15

302ر617ر618
)351ر590ر159(

اأكثر من  �ســــــنة
دينــــــــــــــــــــــــــار

-
-
-

567
815ر034ر185
578ر410ر101

735ر621ر9
678ر124

482ر037ر1
523ر823ر1

378ر053ر299

-
008ر96

604ر103ر16
317ر500ر2
952ر250ر1

-
935ر56

507ر299ر1
323ر307ر21

055ر746ر277

المــــــــجـــــــــم�ع
دينــــــــــــــــــــــــــار

780ر869ر38
961ر409ر60

000ر090ر7

269ر148ر2
344ر305ر394
560ر922ر234

10،721،735
678ر624

482ر037ر1
520ر950ر7

329ر080ر758

040ر498ر104
679ر296ر458

334ر900ر49
924ر982ر2
952ر250ر1
226ر183ر6

935ر56
535ر755ر16

625ر924ر639
704ر155ر118

2010
الموجودات:

نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية
اأر�سدة لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ايداعات لدى بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية
م�ج�دات مالية للمتاجرة

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
م�ج�دات مالية مت�فرة للبيع

ممتلكات ومعدات
م�ج�دات غير ملم��سة

م�ج�دات �سريبية م�ؤجلة
م�ج�دات اأخرى 

مجموع الموجودات
المطلوبات:

ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية  
ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
اأم�ال مقتر�سة

مخ�س�سات  متن�عة
مخ�س�ص �سريبة الدخل

مطل�بات �سريبية م�ؤجلة 
مطل�بات اأخرى

مجموع  المطلوبات
  ال�سافي

030ر572ر69
596ر812ر81
205ر695ر20

392ر4
082ر468ر157
812ر854ر128

000ر000ر1
000ر300

-
591ر351ر4

708ر058ر464

575ر625ر147
496ر327ر360

655ر364ر38
410ر775ر8

-
946ر871ر4

-
146ر247ر9

228ر212ر569
)520ر153ر105(

-
-
-
-

478ر648ر154
521ر919ر64

501ر876ر9
206ر540
174ر411

464ر757ر2
344ر153ر233

-
-

684ر860ر14
232ر955ر2
141ر358ر1

-
113ر817

433ر410ر1
603ر401ر21

741ر751ر211

030ر572ر69
596ر812ر81
205ر695ر20

392ر4
560ر116ر312
333ر774ر193

501ر876ر10
206ر840
174ر411

055ر109ر7
052ر212ر697

575ر625ر147
496ر327ر360

339ر225ر53
642ر730ر11

141ر358ر1
946ر871ر4

113ر817
579ر657ر10

831ر613ر590
221ر598ر106
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)47( الق�سايا املقامة على البنك

بلغ جمم�ع الق�سايا املقامة على البنك 986ر632ر1 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 مقابل 965ر406ر1 دينار كما يف 31 كان�ن الأول 
2010 ويف تقدير ادارة البنك وامل�ست�سار القان�ين فاأنه لن يرتتب على البنك التزامات تزيد عن املخ�س�ص املاأخ�ذ البالغ 358ر004ر1 

دينار كما يف 31 كان�ن الأول 2011 و مقابل 259ر048ر1 كما يف 31 كان�ن الأول 2010.

)48( معايري التقارير املالية الدولية و التف�سريات اجلديدة

مت ا�سدار معايري تقارير مالية جديدة وتعديالت على املعايري املالية حتى 31 كان�ن الأول 2011 ال اأنها غري ملزمة حتى الآن ومل تطبق 
من قبل البنك:

معيار التقارير املالية الدويل رقم )10( البيانات املالية امل�حدة
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ من اأول كان�ن الثاين 2013، وي�سمح بتطبيقه مبكرًا.

ي��سح املعيار املعدل املبادئ لعر�ص واإعداد الق�ائم املالية امل�حدة يف حال ال�سيطرة على اأعمال من�ساأة تابعة واحدة اأو اأكرث. يحل املعيار 
اجلديد حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )البيانات املالية امل�حدة واملنف�سلة( والتف�سري رقم 12 )ت�حيد البيانات املالية للمن�ساآت 

ذات الغر�ص اخلا�ص(.

لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على الق�ائم املالية للبنك.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )11( التفاقيات امل�سرتكة
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ من اأول كان�ن الثاين 2013، وي�سمح بتطبيقه مبكرًا.

الدويل رقم 31  املحا�سبة  املعيار حمل معيار  امل�سرتكة. يحل هذا  التفاقيات  لل�سركاء يف  املالية  التقارير  املبادئ لإعداد  املعيار  ي��سح 
النقدية  – امل�ساهمات غري  امل�سرتكة  ال�سيطرة  )ال�حدات حتت  رقم 13  تف�سري  اأي�سًا حمل  ويحل  امل�سرتكة(  امل�ساريع  )احل�س�ص يف 

للم�ساركني يف م�سروع م�سرتك(.

لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على الق�ائم املالية للبنك.

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2011

)46( ارتباطات والتزامات حمتملة

2010                                 2011                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        دينــــــار                                      دينــــــار

اعتمادات:
�سادرة

واردة
قب�لت

كفالت :
دفع

ح�سن تنفيذ
اأخرى

ت�سهيالت ائتمانية ممن�حة غير م�ستغلة
المجمــــــوع

857ر090ر9
760ر799ر22

393ر240ر5

397ر528ر12
110ر946ر38
568ر410ر10
536ر067ر74
621ر083ر173

379ر053ر11
015ر690ر116

714ر271ر3

290ر193ر12
771ر751ر48
718ر250ر10

549ر552ر60  
436ر763ر262
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معيار التقارير املالية الدويل رقم )12( اإي�ساحات احل�س�ص يف املن�ساآت الأخرى
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ من اأول كان�ن الثاين 2013، وي�سمح بتطبيقه مبكرًا.

يطبق املعيار املعدل للمن�ساآت التي لها ح�سة يف �سركات تابعة اأو امل�ساريع امل�سرتكة اأو �سركات حليفة اأو املن�ساآت ذات الغر�ص اخلا�ص غري 
امل�حدة. ويهدف اإىل حت�سني اإف�ساحات ال�سركات حل�س�سها وا�ستثماراتها يف املن�ساآت الأخرى.

لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على الق�ائم املالية للبنك.

معيار التقارير املالية الدويل رقم )13( قيا�ص القيمة العادلة
ينبغي تطبيق هذا املعيار يف الفرتات التي تبداأ من اأول كان�ن الثاين 2013، وي�سمح بتطبيقه مبكرًا. وي��سح املعيار املعدل كيفية قيا�ص 

القيمة ال�س�قية عند اإعداد الق�ائم املالية ويهدف اإىل و�سع اإطار عام لقيا�ص القيمة العادلة.

ل يت�قع البنك اأن يك�ن لهذا التعديل اأثر مادي على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك.

املعايري املعدلة

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( عر�ص الق�ائم املالية )عر�ص بن�د الدخل ال�سامل الآخر( - معدل
اإن التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( يغري طريقة جتميع البن�د الظاهرة يف الدخل ال�سامل الآخر. يتم اإظهار البن�د التي 
من املمكن اإعادة ت�سنيفها يف امل�ستقبل اإىل الأرباح واخل�سائر )عند ا�ستبعادها على �سبيل املثال( ب�سكل منف�سل عن البن�د التي لن يتم 
اإعادة ت�سنيفها. اإن تاأثري هذا التعديل �س�ف يك�ن على طريقة العر�ص فقط ولي�ص له تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي 

تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول مت�ز 2012.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )12( �سريبة الدخل )ا�سرتداد امل�ج�دات ال�سمنية( - معدل
ي��سح التعديل حتديد ال�سريبة امل�ؤجلة لال�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. يقدم التعديل افرتا�ص باأن ال�سريبة 
امل�ؤجلة لال�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها با�ستخدام من�ذج القيمة العادلة ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم 40، يجب حتديدها 
على اأ�سا�ص اأن القيمة الدفرتية �س�ف يتم ا�سرتدادها من خالل البيع. كما ويتطلب التعديل اأن يتم قيا�ص ال�سريبة امل�ؤجلة للم�ج�دات 
الغري قابلة لال�ستهالك والتي يتم قيا�سها با�ستخدام من�ذج اإعادة التقييم ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم )16( على اأ�سا�ص البيع لهذه 

امل�ج�دات. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كان�ن الثاين 2012.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( منافع امل�ظفني - معدل
قام جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار عدة تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )19(. ترتاوح هذه التعديالت بني تعديالت 

اأ�سا�سية مثل اإزالة اآلية النطاق ومفه�م الع�ائد املت�قعة على م�ج�دات اخلطة، اإىل ت��سيحات ب�سيطة واإعادة �سياغة.

ل يت�قع البنك اأن يك�ن لهذا التعديل اأي تاأثري على املركز املايل اأو الأداء املايل للبنك. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ 
يف اأو بعد اأول كان�ن الثاين 2013.

معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( الق�ائم املالية املنف�سلة )كما متت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة لإ�سدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 12(، ينح�سر ما تبقى من 
معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( يف طريقة املحا�سبة عن ال�سركات التابعة وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة وال�سركات احلليفة يف 
الق�ائم املالية املنف�سلة. اإن املجم�عة ل تق�م باإ�سدار ق�ائم مالية منف�سلة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 

اأول كان�ن الثاين 2013.

لن ينتج عن ت�سنيف هذا التعديل اأثر على الق�ائم املالية للبنك.
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معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة )كما متت مراجعته خالل عام 2011(
نتيجة لإ�سدار املعايري اجلديدة )معيار التقارير املالية الدويل رقم 10 ومعيار التقارير املالية الدويل رقم 12(، فقد متت اإعادة ت�سمية 
معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( )معيار املحا�سبة الدويل رقم )28( ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة( وي��سح كيفية 
تطبيق طريقة حق�ق امللكية على ال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ 

يف اأو بعد اأول كان�ن الثاين 2013.

معيار التقاير املالية الدولية رقم )7( الأدوات املالية: الإي�ساحات  -  متطلبات اإ�سافية لالإف�ساح عن الغاء العرتاف
يتطلب هذا التعديل اإف�ساحات اإ�سافية ح�ل امل�ج�دات املالية التي مت حت�يلها ولكن مل يتم الغاء العرتاف بها لتمكني م�ستخدم الق�ائم 
املالية للبنك من فهم العالقة مع هذه امل�ج�دات التي مل يتم الغاء العرتاف بها واللتزامات املرتبطة بها. بالإ�سافة اإىل ذلك، يتطلب 
التعديل اإف�ساحات ح�ل ا�ستمرار تدخل املن�ساأة يف هذه امل�ج�دات التي مت الغاء العرتاف بها. ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية 
التي تبداأ يف اأو بعد اأول مت�ز 2011. �س�ف ي�ؤثر هذا التعديل على الإف�ساحات فقط، ولن يك�ن لهذا التعديل اأي تاأثري على املركز املايل 

اأو الأداء املايل للبنك.

)49( اثر اتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
 

قام البنك وال�سركة التابعة له بالتطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( اعتبارًا من الأول من كان�ن الثاين 2011 )تاريخ 
بدء التطبيق( وقد نتج عنه ما يلي:

اأ - اإعادة ت�سنيف امل�ج�دات املالية لأدوات امللكية واأدوات الدين كما يلي: 

 

الدوات املالية

ا�سهم

ا�سهم

�سندات
  املجموع

املعيار املحا�سبي الدويل رقم  
)39(

دينـــار
م�ج�دات مالية للمتاجرة

م�ج�دات مالية املت�فرة للبيع

م�ج�دات مالية املت�فرة للبيع

معيار التقارير املالية املحا�سبية 
الدويل)9(

دينـــار
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل
م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاة

ح�سب معيار )39(
دينـــار
392ر4

510ر819ر5

823ر954ر187
725ر778ر193

ح�سب معيار )9(
دينـــار
392ر4

510ر819ر5

313ر495ر188
215ر319ر194

الفــــرق
دينـــار

-

-

490ر540
490ر540

فئــــــــة القيـــــــــا�ص
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العادلة، مت  بالقيمة  تقييمها  يتم  والتي  للبيع  املت�فرة  املالية  امل�ج�دات  �سابقًا �سمن  املُ�سنفة  ال�سركات  اأ�سهم  ال�ستثمارات يف  ب - 
ت�سنيف اجلزء الذي تعتقد الدارة ، وفقًا لنم�ذج اأعمالها انه لغرا�ص املتاجرة ، �سمن امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل املرحلية امل�جزة ونتيجة لذلك مت اإعادة ت�سنيف مبلغ595ر906ر1 دينار من ح�ساب التغري املرتاكم يف القيمة العادلة اىل 

الرباح املدورة �سمن حق�ق امللكية امل�حدة كما يف الول من كان�ن الثاين 2011. 

   ج- ادى اتباع هذا املعيار اىل فروقات ما بني القيمه الدفرتيه ال�سابقه ) معيار املحا�سبه الدويل رقم 39( والقيمه الدفرتيه احلالية 
)املعيار الدويل للتقارير املاليه رقم 9( للم�ج�دات املاليه كما يف الأول من كان�ن الثاين 2011 مببلغ490ر540 دينار والذي ميثل 
الر�سيد الإفتتاحي للتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لل�سندات التي مت اعادة ت�سنيفها من حمفظة امل�ج�دات املالية املت�فرة للبيع 

اىل حمفظة امل�ج�دات املالية بالكلفة املطفاة.

د- كان لتباع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( اأثر على بن�د قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف 31 كان�ن الول 2011:
- تخفي�ص الرباح مببلغ 377ر258 دينار والذي ميثل فرق تقييم ال�ستثمارات امل�سنفة �سابقا كم�ج�دات مالية مت�فرة للبيع والتي مت 

اإعادة ت�سنيفها اإىل م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

- تخفي�ص الأرباح مببلغ 748ر773ر1 دينار والتي متثل التغري املرتاكم يف القيمة العادلة مل�ج�دات مالية مت�فرة للبيع ح�سب معيار 
)39( مت بيعها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 كان�ن الول 2011 ومت اإعادة ت�سنيفها عند تطبيق املعيار )9( اإىل م�ج�دات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل. مما اأدى اإىل ت�سجيل مبلغ التغري املرتاكم مبا�سرة يف الأرباح املدورة عند التطبيق الأويل ملعيار )9( 

وبالتايل عدم ت�سجيله �سمن اأرباح ال�سنة عند البيع بح�سب ما كان متبع وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39.

)50( اأرقام املقارنة

مت اإعادة تب�يب بع�ص اأرقام الق�ائم املالية لعام 2010 لتتنا�سب مع تب�يب اأرقام الق�ائم املالية لعام 2011، ومل ينتج عن اإعادة التب�يب 
اأي اأثر على اأرباح وحق�ق امللكية لعام 2010.




