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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 3١ كانون األول ٢٠١5

2015إيضاحات
دينــــــار

٢٠١4
دينــــــار

المـوجودات
4٠8ر٠69ر515١45ر211ر480نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

64٢ر٢١3ر67987ر128ر560أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
585ر9١٠ر0009ر725ر617إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5١٠ر٠7٠ر771١ر7847موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
84٠ر569ر3185٠٢ر913ر8524تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
6١7ر56١ر643٢98ر782ر9293موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

83٢ر977ر1549ر297ر١٠10ممتلكات ومعدات
59٢ر653ر820١ر201ر١١1موجودات غير ملموسة

47٢ر١٢١ر435١ر059ر١81موجودات ضريبية مؤجلة
949ر777ر7204٢ر866ر١٢38موجودات أخرى

447ر9٢6ر٠99ر055١ر034ر029ر1مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

8١5ر45٢ر405١83ر336ر١3143ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
8١3ر489ر274687ر360ر١4651ودائع عمالء

٢6١ر687ر80443ر454ر١544تأمينات نقدية
97١ر7٢٠ر6197ر136ر١68أموال مقترضة

5٠6ر٠٠7ر822٢ر851ر١71مخصصات متنوعة
58٢ر٢79ر9365ر049ر١87مخصص ضريبة الدخل

7١9ر5193٢ر١842مطلوبات ضريبية مؤجلة
974ر٢7٢ر530٢3ر024ر١920مطلوبات أخرى

64١ر943ر90995٢ر256ر876مجموع المطلوبات

حقوق الملكيــة
حقوق مساهمي البنك

٠٠٠ر٠٠٠ر000١١٠ر000ر٢٠110رأس المال المكتتب به والمدفوع
943ر94366ر66عالوة اصدار

4١6ر7١5ر879١9ر105ر٢١22احتياطي قانوني
٢8١ر281١97ر٢١197احتياطي اختياري

778ر98٠ر2404ر358ر٢١5احتياطي مخاطر مصرفية عامة
)54٢ر368()586ر318(٢٢احتياطي القيمة العادلة

93٠ر39٠ر389١٢ر367ر15أرباح مدورة
8٠6ر98٢ر146١46ر777ر152مجموع حقوق الملكية

447ر9٢6ر٠99ر055١ر034ر029ر1مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١5

2015إيضاحات
دينـــــار

٢٠١4
دينـــــار

١73ر٠4٠ر24965ر346ر٢361الفوائد الدائنة
)٠54ر9٠9ر٢9()659ر634ر22(٢4الفوائد المدينة

١١9ر١3١ر59035ر711ر38صافي إيرادات الفوائد

٠58ر48٢ر9983ر418ر٢53صافي إيرادات العموالت
١77ر6١3ر58838ر130ر42صافي إيرادات الفوائد والعموالت

6٢6ر٠٢8ر124١ر٢6944أرباح عمالت اجنبية
86٠ر005١53ر٢737أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

396ر55694ر419أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
٢88ر4٠6ر8704ر125ر٢84إيرادات أخرى

347ر٢96ر14344ر657ر47إجمالي الدخل

)١٢9ر7١٠ر١١()900ر881ر12(٢9نفقات موظفين
)4٠6ر988ر١()466ر008ر2(١٠ و١١إستهالكات وإطفاءات

)74١ر٢33ر7()302ر383ر7(3٠مصاريف اخرى
)4٢9ر3٠4ر3()724ر519ر1(8مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

)١89ر7١9(557ر١790الوفر في )مصروف( مخصصات متنوعة
-)680ر49(١٢مخصص تدني موجودات مستملكة

)894ر955ر٢4()515ر752ر23(إجمالي المصروفات

453ر34٠ر628١9ر904ر23الربح قبل الضرائب
)986ر898ر5()244ر260ر8(١8ضريبة الدخل

467ر44١ر384١3ر644ر15ربح السنة

فلـس/ دينــارفلـس/ دينــار
3١0/142٠/١٢٢حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١5

2015
دينــــــار

٢٠١4
دينــــــار

467ر44١ر384١3ر644ر15ربح السنة
يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تحويلها الى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة

34٠ر95636ر49التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية للتحوط للتدفقات النقدية
8٠7ر477ر340١3ر694ر15مجموع الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١5

اإلحتياطيات

أربــاح مـدورة 
دينـــار

المجموع 
دينـــار

رأس المال
المكتتب به

دينـــار

عالوة 
االصدار

دينـــار
قانونـــي 

دينـــار
اختيــاري 

دينـــار

مخاطر
مصرفية

عامة 
دينـــار

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

دينـــار

- 2015
8٠6ر98٢ر93٠١46ر39٠ر١٢)54٢ر368(778ر98٠ر٢8١4ر4١6١97ر7١5ر943١9ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١١٠الرصيد في بداية السنة

34٠ر694ر384١5ر644ر956١5ر49-----مجموع الدخل الشامل للسنة
-)9٢5ر767ر٢(-46٢ر377-463ر39٠ر٢--المحول الى االحتياطيات 

)٠٠٠ر9٠٠ر9()٠٠٠ر9٠٠ر9(------األرباح الموزعة
146ر777ر389152ر367ر15)586ر318(240ر358ر2815ر879197ر105ر94322ر00066ر000ر110الرصيد في نهاية السنة 

- 2014
999ر584ر9٠5١33ر٢6١ر١١)88٢ر4٠4(١٢٠ر67١ر54٢4ر37١٢٠8ر78١ر943١7ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١٠٠الرصيد في بداية السنة

8٠7ر477ر467١3ر44١ر34٠١3ر36-----مجموع الدخل الشامل للسنة
-)739ر988ر9(--)٢6١ر١١(--٠٠٠ر٠٠٠ر١٠الزيادة في رأس المال )إيضاح ٢٠(

)٠٠٠ر8٠()٠٠٠ر8٠(------مصاريف زيادة راس المال
-)7٠3ر٢43ر٢(-658ر3٠9-٠45ر934ر١--المحول الى االحتياطيات 

8٠6ر98٢ر93٠١46ر39٠ر١٢)54٢ر368(778ر98٠ر٢8١4ر4١6١97ر7١5ر943١9ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١١٠الرصيد في نهاية السنة 

ان احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيد السحب وال يمكن التصرف به اال بموافقة البنك المركزي االردني.	 

ال يمكن التصرف بمبلغ 435ر٠59ر١ دينار من االرباح المدورة كما في 3١ كانون األول ٢٠١5 مقابل موجودات ضريبية مؤجلة مقابل 47٢ر١٢١ر١ دينار كما 	 
في 3١ كانون األول ٢٠١4, كما ال يمكن التصرف بمبلغ 586ر3١8 دينار من االرباح المدورة مقابل القيمة السالبة الحتياطي القيمة العادلة كما في 3١ 

كانون االول ٢٠١5 مقابل 54٢ر368 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١4.

يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ 964ر78 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١5 ال يمكن التصرف به، والذي يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي 	 
للتقارير المالية رقم )9( اال بمقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع مقابل ٢54ر56 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١4.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١5

2015إيضاح
دينــــــار

٢٠١4
دينــــــار

األنشطة التشغيلية:
453ر34٠ر628١9ر904ر23الربح قبل الضرائب

تعديالت بنود غير نقدية -
4٠6ر988ر466١ر008ر2استهالكات واطفاءات

4٢9ر3٠4ر7243ر519ر1مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
)36١ر١٠3(751ر1خسائر )أرباح( استبعاد ممتلكات و معدات

)١٢7ر6٢()779(أرباح بيع موجودات مستملكة
379ر١55-خسائر تدني أراضي معدة للبيع

-680ر49مخصص تدني موجودات مستملكة
١89ر7١9)557ر90(مخصصات متنوعة

486ر85٠)424ر452(فوائد مستحقة
)6٠٠ر٢4(804ر32خسائر )أرباح( غير متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)٢69ر64()560ر8(أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)396ر94()556ر419(أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

)56٢ر664()429ر158(تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
٠٢7ر345ر748٢5ر386ر26التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلة قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -
)585ر9١٠ر9()415ر814ر7(الزيادة في اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر

3٢5ر495345ر198النقص في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)٢54ر6٢٢ر١9()202ر863ر23(الزيادة في التسهيالت االئتمانية المباشرة

)١١٢ر٢43ر٢١(817ر759ر2النقص )الزيادة( في الموجودات األخرى
٠55ر7٠9-النقص في ارصدة مقيدة السحب لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

)٠٠٠ر٠٠٠ر١٠(-النقص في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر
6٠7ر646ر8٠)539ر129ر36()النقص( الزيادة  في ودائع العمالء

84٢ر43١ر5435ر767الزيادة في تأمينات نقدية
468ر5٢4ر٢)783ر827ر1()النقص( الزيادة في مطلوبات أخرى

)847ر١٠9()127ر65(مخصصات متنوعة مدفوعة
5٢6ر١١6ر54)463ر587ر39(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية قبل الضريبة

)7٠9ر559ر5()952ر444ر6(الضرائب المدفوعة
8١7ر556ر48)415ر032ر46(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( 
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١5

2015إيضاح
دينــــــار

٢٠١4
دينــــــار

األنشطة االستثمارية
)٠73ر83٠ر١78()955ر567ر107(شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٢79ر97٠ر484١54ر766ر112بيع واستحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
)4٢8ر354ر١()666ر642ر1(شراء ممتلكات ومعدات

579ر071١٠9ر1المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)٢١6ر٢١٢()172ر236(شراء موجودات غير ملموسة

)859ر3١6ر٢5(762ر320ر3صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)٠٠٠ر8٠(-مصاريف زيادة رأس المال

)8٠6ر٢57()870ر688ر9(أرباح موزعة على المساهمين
١44ر6484٢١ر415الزيادة في أموال مقترضة

338ر83)222ر273ر9(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من األنشطة التمويلية

٢96ر3٢3ر٢3)875ر984ر51(صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
56٢ر429664ر158تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

377ر84٢ر235٢4ر830ر48النقد وما في حكمه في بداية السنة
٢35ر83٠ر48)211ر996ر2(3٢النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 43 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها




