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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 44 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 3١ كانون األول ٢٠١6

إيضاحات
2016

دينــــــار
٢٠١5

دينــــــار

المـوجودات
5١5ر٢١١ر2718٠ر640ر4114نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

679ر١٢8ر9136٠ر264ر568أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
٠٠٠ر7٢5ر000١7ر360ر628إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

77١ر488847ر7740موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
3١8ر9١3ر4695٢4ر644ر8551تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي
643ر78٢ر604٢93ر214ر9294موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

١54ر٢97ر362١٠ر281ر١٠11ممتلكات ومعدات
8٢٠ر٢٠١ر153١ر١١635موجودات غير ملموسة

435ر٠59ر682١ر012ر١81موجودات ضريبية مؤجلة
7٢٠ر866ر18538ر728ر١٢42موجودات أخرى

٠55ر٠34ر٠٢9ر127١ر522ر113ر1مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

4٠5ر336ر799١43ر866ر١3195ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
٢74ر36٠ر46565١ر256ر١4636ودائع عمالء

8٠4ر454ر80844ر401ر١549تأمينات نقدية
6١9ر١36ر1788ر885ر١647أموال مقترضة

8٢٢ر85١ر696١ر658ر١71مخصصات متنوعة
936ر٠49ر7637ر176ر١85مخصص ضريبة الدخل

5١9ر0504٢ر١89مطلوبات ضريبية مؤجلة
53٠ر٠٢4ر787٢٠ر159ر١920مطلوبات أخرى

9٠9ر٢56ر546876ر414ر956مجموع المطلوبات

حقوق الملكيــة
حقوق مساهمي البنك

٠٠٠ر٠٠٠ر000١١٠ر000ر٢٠110رأس المال المكتتب به والمدفوع
943ر94366ر66عالوة اصدار

879ر١٠5ر030٢٢ر249ر٢١24احتياطي قانوني
٢8١ر281١97ر٢١197احتياطي اختياري

٢4٠ر358ر2135ر584ر٢١5احتياطي مخاطر مصرفية عامة
)586ر3١8()878ر153(٢٢احتياطي القيمة العادلة

389ر367ر992١5ر163ر٢317أرباح مدورة
١46ر777ر581١5٢ر107ر157مجموع حقوق الملكية

٠55ر٠34ر٠٢9ر127١ر522ر113ر1مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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قائمة الدخل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6

إيضاحات
2016

دينـــــار
٢٠١5

دينـــــار

٢49ر346ر9426١ر345ر٢457الفوائد الدائنة
)659ر634ر٢٢()254ر620ر19(٢5الفوائد المدينة

59٠ر7١١ر68838ر725ر37صافي إيرادات الفوائد

998ر4١8ر9103ر380ر٢63صافي إيرادات العموالت
588ر١3٠ر5984٢ر106ر41صافي إيرادات الفوائد والعموالت

١٢4ر300944ر٢7925أرباح عمالت اجنبية
٠٠5ر37)675ر38(٢8)خسائر( أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

556ر3814١9ر53أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
87٠ر١٢5ر2434ر625ر٢94إيرادات أخرى

١43ر657ر84747ر671ر46إجمالي الدخل

)9٠٠ر88١ر١٢()382ر452ر13(3٠نفقات موظفين
)466ر٠٠8ر٢()275ر031ر2(١٠ و١١إستهالكات وإطفاءات

)3٠٢ر383ر7()048ر893ر7(3١مصاريف اخرى
)7٢4ر5١9ر١()230ر864ر1(8مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة

557ر0009٠ر١73الوفر في مخصصات متنوعة
)68٠ر49()397ر2(١٢مخصص تدني موجودات مستملكة

)5١5ر75٢ر٢3()332ر240ر25(إجمالي المصروفات

6٢8ر9٠4ر515٢3ر431ر21الربح قبل الضرائب
)٢44ر٢6٠ر8()788ر365ر7(١8ضريبة الدخل

384ر644ر727١5ر065ر14ربح السنة

فلـس/ دينــارفلـس/ دينــار
3٢0/128٠/١4٢حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة
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قائمة الدخل الشامل الموحدة  
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6

2016
دينــــــار

٢٠١5
دينــــــار

384ر644ر727١5ر065ر14ربح السنة
يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تحويلها الى األرباح والخسائر في الفترات الالحقة

956ر70849ر164التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية للتحوط للتدفقات النقدية
34٠ر694ر435١5ر230ر14مجموع الدخل الشامل للسنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 44 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6

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

- 2016
١46ر777ر389١5٢ر367ر١5)586ر3١8(٢4٠ر358ر٢8١5ر879١97ر١٠5ر943٢٢ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١١٠الرصيد في بداية السنة

435ر٢3٠ر7٢7١4ر٠65ر7٠8١4ر١64-----مجموع الدخل الشامل للسنة
-)١٢4ر369ر٢(-973ر٢٢5-١5١ر١43ر٢--المحول الى االحتياطيات 

)٠٠٠ر9٠٠ر9()٠٠٠ر9٠٠ر9(------األرباح الموزعة
581ر107ر992157ر163ر17)878ر153(213ر584ر2815ر030197ر249ر94324ر00066ر000ر110الرصيد في نهاية السنة 

- ٢٠١5
8٠6ر98٢ر93٠١46ر39٠ر١٢)54٢ر368(778ر98٠ر٢8١4ر4١6١97ر7١5ر943١9ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١١٠الرصيد في بداية السنة

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

)٠٠٠ر9٠٠ر9()٠٠٠ر9٠٠ر9(------األرباح الموزعة
١46ر777ر389١5٢ر367ر١5)586ر3١8(٢4٠ر358ر٢8١5ر879١97ر١٠5ر943٢٢ر٠٠٠66ر٠٠٠ر١١٠الرصيد في نهاية السنة 

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

ال يمكن التصرف بمبلغ 68٢ر٠١٢ر١ دينار من االرباح المدورة كما في 3١ كانون األول ٢٠١6 مقابل موجودات ضريبية مؤجلة مقابل 435ر٠59ر١ دينار كما 	 
في 3١ كانون األول ٢٠١5, كما ال يمكن التصرف بمبلغ 878ر١53 دينار من االرباح المدورة مقابل القيمة السالبة الحتياطي القيمة العادلة كما في 3١ 

كانون االول ٢٠١6 مقابل 586ر3١8 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١5.

يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ 8٠6ر١6 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١6 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 964ر78 دينار كما في 3١ كانون األول ٢٠١5.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6

إيضاح
2016

دينــــــار
٢٠١5

دينــــــار

األنشطة التشغيلية:
6٢8ر9٠4ر515٢3ر431ر21الربح قبل الضرائب

تعديالت بنود غير نقدية -
466ر٠٠8ر275٢ر031ر2استهالكات واطفاءات

7٢4ر5١9ر230١ر864ر1مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
75١ر١)162ر1(خسائر )أرباح( استبعاد ممتلكات و معدات

)779()344ر385(أرباح بيع موجودات مستملكة
68٠ر39749ر2مخصص تدني موجودات مستملكة

)557ر9٠()000ر3(الوفر في المخصصات المتنوعة
)4٢4ر45٢(412ر144ر1فوائد مستحقة

8٠4ر7483٢ر121خسائر )أرباح( غير متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)56٠ر8()324ر57(أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)556ر4١9()381ر53(أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
-000ر60تدني أراضي معدة للبيع

)4٢9ر١58(265ر189تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
748ر386ر631٢6ر344ر26التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلة قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -
اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

)4١5ر8١4ر7()000ر635ر10(التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر
495ر858١98ر42الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)٢٠٢ر863ر٢3()381ر595ر28(التسهيالت االئتمانية المباشرة
8١7ر759ر٢)450ر236ر4(الموجودات األخرى

-024ر577ر33ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر
)539ر١٢9ر36()809ر103ر15(ودائع العمالء
543ر004767ر947ر4تأمينات نقدية

)783ر8٢7ر١(991ر113مطلوبات أخرى
)١٢7ر65()842ر243(مخصصات متنوعة مدفوعة

)463ر587ر39(026ر211ر6صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية قبل الضريبة
)95٢ر444ر6()366ر314ر9(الضرائب المدفوعة

)4١5ر٠3٢ر46()340ر103ر3(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 44 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إيضاح
2016

دينــــــار
٢٠١5

دينــــــار

األنشطة االستثمارية
)955ر567ر١٠7()270ر038ر132(شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

484ر766ر690١١٢ر659ر131بيع واستحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
)666ر64٢ر١()380ر349ر2(شراء ممتلكات ومعدات

٠7١ر620١ر14المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)١7٢ر٢36()894ر112(شراء موجودات غير ملموسة

76٢ر3٢٠ر3)234ر826ر2(صافي التدفق النقدي )المستخدم في( من االنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)87٠ر688ر9()101ر018ر10(أرباح موزعة على المساهمين

648ر5594١5ر748ر39أموال مقترضة
)٢٢٢ر٢73ر9(458ر730ر29صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)875ر984ر5١(884ر800ر23صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه
4٢9ر١58)265ر189(تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

٢35ر83٠ر48)211ر996ر2(النقد وما في حكمه في بداية السنة
)٢١١ر996ر٢(408ر615ر3320النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة( 
للسنة المنتهية في 3١ كانون األول ٢٠١6

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ١ إلى رقم 44 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها




