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20222021

دينــــاردينــــار

18,734,3757,704,837

(3,081,994)308,573

2,805,4451,792,948

491,2481,124,657

18,949,07410,931,015

:يعود ال

18,937,36010,964,421مساهمي البنك

(33,406)11,714حقوق غير المسيطرين

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق (48)اىل  (1)تعتير اإليضاحات المرفقة من 
ً
.جزءا

ي
ي الكويت 

 
البنك األردن

قائمة الدخل الشامل الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

الربــح للسنة

بنود الدخل الشامل اآلخر

يبة :بنود قابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل الموحدة بعد الرص 

ي إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ن
ي التغير ف

ن
صاف

يبة الشامل  أدوات الدين- بعد الرص 

يبة  لقائمة الدخل الموحدة بعد الرص 
ً
:بنود غير قابلة للتحويل الحقا

ي إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
ن
ي التغير ف

ن
صاف

يبة الشامل  أدوات الملكية- بعد الرص 

ن محددة  أرباح إكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع موظفير

إجمالي الدخل الشاملة
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إيضاح

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــاردينــــــــــــــــــاردينــــاردينــــاردينــــار

150,000,00097,254,251133,444,5847,044,559558,921-79,094,033467,396,348277,710467,674,058

------18,682,11518,682,11552,26018,734,375

---(236,003)---(236,003)(40,546)(276,549)

----491,248--491,248-491,248

---(236,003)491,248-18,682,11518,937,36011,71418,949,074

---79,357--(79,357)---

--------1,432,0961,432,096

24-2,729,228----(2,729,228)-0

(10,500,000)(10,500,000)----(10,500,000)--27توزيعات أرباح نقدية

150,000,00099,983,479122,944,5846,887,9131,050,169-94,967,563475,833,7081,721,520477,555,228

150,000,00096,043,640131,023,3624,571,425(565,736)(22,185)75,381,421456,431,927-456,431,927

------7,738,2437,738,243(33,406)7,704,837

---2,079,336-22,185-2,101,521-2,101,521

----1,124,657--1,124,657-1,124,657

---2,079,3361,124,65722,1857,738,24310,964,421(33,406)10,931,015

---393,798--(393,798)---

--------311,116311,116

24-1,210,6112,421,222---(3,631,833)---

150,000,00097,254,251133,444,5847,044,559558,921-79,094,033467,396,348277,710467,674,058

.يحظر الترصف بالرصيد الدائن الحتياطي تقيم الموجودات المالية إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي - 

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق (48)ال  (1)تعتي  اإليضاحات المرفقة من 
ً
.جزءا

أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل األخر

المحول إىل اإلحتياطيات

ي 
 
2021 كانون األول 31الرصيد كما ف

ي 56,299,061من أصل األرباح المدورة مبلغ * 
ن
ي 43,487,269 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ن
ي 2021 كانون األول 31 دينار كما ف

 لتعليمات البنك المركزي األردنن
ً
يبية مؤجلة إستنادا . مقيد الترصف به لقاء موجودات ضن

ي 188,212يتضمن رصيد األرباح المدورة مبلغ * 
ن
ي 3,009,704 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ن
 لتعليمات هيئة األوراق المالية لقاء أثر تطبيق المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 2021 كانون األول 31 دينار كما ف

ً
، والناتجة عن إعادة التقييم للموجودات 2011المبكر خالل عام  (9)، ال يمكن الترصف به وفقا

 من خالل عمليات البيع
ً
ي بعد ما تحقق منه فعال

ن
.المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  بالصاف

ي رقم  - 
اكم لبند احتياطي مخاطر مرصفية عامة والبالغ 2018/13بموجب تعليمات البنك المركزي األردنن ي 14,288,875 تم نقل الرصيد المي 

ي اول كانون الثانن
ن
- .إن وجد - ، ويحظر الترصف بالفائض من المبلغ بعد التقاص (9) اىل بند األرباح المدورة للتقاص مع أثر المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 2018 دينار كما ف

كة تابعة حقوق غير المسيطرين نتيجة إعادة تصنيف شر

إجمالي الدخل الشامل للسنة

ي القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 
ن
ف ي التغير

ن
صاف

يبة العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الرصن

أرباح إكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع 

ن محددة موظفير
إجمالي الدخل الشامل للسنة

متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة  (خسائر)

العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

المحول إىل اإلحتياطيات

ي 
 
2022 كانون األول 31الرصيد كما ف

ي 
 
2021 كانون االول 31للسنة المنتهية ف

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الربــح للسنة

ي القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة 
ن
ف ي التغير

ن
صاف

يبة العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الرصن

أرباح إكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع 

ن محددة موظفير

كة  ي نسبة غير المسيطرين نتيجة رفع رأس مال شر
ن
التغير ف

تابعة

حقوق غير 

المسيطرين

مجموع حقوق 

الملكية البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ي 
 
 2022 كانون االول 31للسنة المنتهية ف

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

األربــاح  مــدورة 
- حقوق الملكية 

مساهمي البنك

الربــح للسنة

ي إحتياطي تقييم 
 
صاف

موجودات مالية بالقيمة 

يبة العادلة بعد الرص 

أرباح اكتوارية ناتجة عن 

إعادة تقييم خطط منافع 

موظفير  محددة

حقوق ملكية مرتبطة 

ة بموجودات  مباشر

محتفظ بها بهدف البيع
رأس المال المكتتب 

به والمدفوع

ي
ي الكويت 

 
البنك األردن

ي حقوق الملكية الموحدة
 
ات ف قائمة التغير

ي 
 
 2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

إحتياطيــــات

إختيــــــــاريقانونــــــــــي
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20222021إيضاح

دينــــاردينــــار

27,344,53912,072,700

4,793,3844,470,471

29,474,21828,707,400

4,103,241(248,939)

(2,095,550)(53,567)

1,512,3322,142,782

(19,481,026)(20,659,697)

1,788,4442,342,268

600,000600,000

82,720-

-3,500,000أدوات ملكية- مخصصات إضافية 

-935,000أقساط مؤجلة- مخصصات إضافية 

1,015,7882,271,861

1,935(36,495)

303,783(56,751)خسائر بيع أدوات ملكية من خالل الدخل (أرباح)

(2,132,280)24,772بيع أدوات دين بالكلفة المطفأة (أرباح)خسائر 

(24,581)89,987

4,625,9234,392,387

2,924,1932,713,528

22,0765,854

61,090,65736,982,043

2,334,73653,567

(4,437,331)(16,767,795)موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل (الزيادة)

(264,827,843)(159,481,379)

10,000,000-

33,110,54216,798,828

(37,614,010)(89,279,667)

481,373,48859,748,987

24,847,36419,183,891

(9,798,182)(13,572,405)

-(1,529,164)

283,748,957(135,532,630)

(970,697)(2,043,855)

(4,888)(350,572)

(10,799,674)(2,069,670)

271,973,698(139,996,727)

(124,956,401)(96,943,745)

(18,724,707)14,023,239

-5,642,817

(8,531,987)(13,457,461)

ي 
 
ي)صاف

 
(90,735,150)(152,213,095)األنشطة اإلستثمارية (النقد المستخدم ف

(2,400,505)(2,210,520)

57,482,432110,860,192

2,823,646311,116حقوق غير المسيطرين

(10,452,645)(80,015)

47,452,928108,880,773

167,213,531(121,851,104)

(22,076)(5,854)

327,469,080449,326,038

36494,660,535327,469,080 ي نهاية السنة 
 
ي حكمه ف

 
النقد وما ف

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق (48)ال  (1)تعتي  اإليضاحات المرفقة من 
ً
.جزءا

ن أرباح موزعة عىل المساهمير

ي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
 
صاف

ي الزيادة 
ن
ي حكمه  (النقص)صاف

ن
ي النقد وما ف

ن
ف

ي حكمه
ن
تأثير تغير أسعار الرصف عىل النقد وما ف

ي بداية السنة
ن
ي حكمه ف

ن
النقد وما ف

ضة ي أموال مقي 
ن
الزيادة ف

ي التدفق النقدي 
 
ي)صاف

 
من األنشطة التشغيلية (المستخدم ف

:األنشطة اإلستثمارية

ي موجودات مالية بالكلفة المطفأة (الزيادة)
ن
ف

ي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل (الزيادة)
ن
النقص ف

ي موجودات محتفظ بها بهدف البيع
ن
النقص ف

ي ممتلكات و معدات والموجودات غير الملموسة (الزيادة)
ن
ف

:األنشطة التمويلية

ام مقابل عقود إيجارات تشغيلية ن المدفوع من الي 

يبة الدخل المدفوعة ضن

ة (الزيادة) ي التسهيالت االئتمانية المباشر
ن
ف

اء بالقيمة العادلة النقص قرض مع حق إعادة الشر

ي الموجودات األخرى (الزيادة)
ن
النقص ف

ة تزيد عن ثالثة أشهر (النقص) ي ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل في 
ن
ف

ي ودائع العمالء
ن
الزيادة ف

ي تامينات نقدية
ن
الزيادة ف

ي مطلوبات أخرى (النقص)الزيادة 
ن
ف

ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع (النقص) ي مطلوبات مرتبطة مباشر
ن
ف

ي التدفق النقدي من 
 
ي)صاف

 
يبة الدخل المدفوعة (المستخدم ف عمليات التشغيل قبل المخصصات المدفوعة وض 

مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

مخصص القضايا المدفوع

ي األرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ن
النقص ف

ي إيرادات الفوائد
ن
صاف

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص قضايا مقامة عىل البنك والمطالبات المحتملة

خسائر بيع موجودات مستملكة 

بيع ممتلكات ومعدات (أرباح)

أدوات الدين- خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  (أرباح)

مخصصات عقارات مستملكة

إطفاء حق إستخدام أصول مستأجرة

ي حكمه
ن
ي أسعار الرصف عىل النقد وما ف

ن
تأثير التغير ف

ي الموجودات والمطلوبات
 
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغير ف

ي الموجودات والمطلوبات 
 
:التغير ف

مخصص خسائر ائتمانية مدينون

مخصص خسائر ائتمانية متوقعه إستثمارات 

ي
ي الكويت 

 
البنك األردن

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:األنشطة التشغيلية

يبة الدخل الربــح للسنة قبل ض 

:تعديالت 

إستهالكات وإطفاءات

ة مخصص خسائر ائتمانية متوقعه تسهيالت مباشر

د من)مخصص  ة  (المسي  خسائر ائتمانية متوقعه تسهيالت غير مباشر

د من) خسائر ائتمانية متوقعه بنوك  (المسي 

154من7



معلومات عامة (1)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 أسس اإلعداد1-2

إن الفروقات األساسية بير  المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم إعتماده من قبل البنك 

ي ما يلي
 
ي تتمثل ف

 
:المركزي األردن

ي رقم - 2
 لتعليمات البنك المركزي األردنن

ً
تطبيق  "(2018/13)يتم تكوين مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا

ي يعمل فيها 2018 حزيران 6تاريــــخ " (9)المعيار الدوىلي للتقارير المالية 
ي البلدان الت 

ن
 لتعليمات السلطات الرقابية ف

ً
 ووفقا

:البنك أيهما أشد ، أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يىلي

يتم إظهار وتصنيف بعض بنود قائمة المركز الماىلي وقائمة الدخل واإليضاحات التفصيلية الخاصة ببعض منها، مثل - 1

التسهيالت االئتمانية والفوائد المعلقة والخسائر االئتمانية المتوقعة واالرصدة مقيدة السحب والموجودات المستملكة 

 لمتطلبات البنك 
ً
ها ، وفقا لقاء ديون ومستويات القيمة العادلة والتصنيف القطاعي وااليضاحات الخاصة بـالمخاطر وغير

ي قد ال تشمل جميع متطلبات المعايير الدولية للتقارير 
شادية الصادرة عنه والت  ي وتعليماته والنماذج االسي 

المركزي األردنن

ي المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
ن
.13 و 9 و 7المالية كتلك الواردة ف

كاته التابعة  -  )تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك وشر
ً
 للمعايير الدولية للتقارير المالية  ("المجموعة" معا

ً
وفقا

ات التقارير المالية الدولية المنبثقة  ات الصادرة عن لجنة تفسير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسير

ي
.عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما تم تعديلها من قبل البنك المركزي األردنن

كة مساهمة عامة محدودة أردنية تأسست تحت رقم  ي هو شر
ي الكويت 

ين األول 25بتاريــــخ  (108)إن البنك األردنن  تشر

ي رقم 1976
كات األردنن ، شارع  (1964)لسنة  (13) بموجب قانون الشر ي منطقة العبدىلي

ن
ومركزه الرئيسي مدينة عمان ف

يبلغ . المملكة األردنية الهاشمية (11191)-عمان  (9776). ب.ص (+962 6 5629400)أمية بن عبد شمس هاتف 

مليون سهم ، بقيمة إسمية دينار  (150)مليون دينار موزع عىل  (150)رأسمال البنك الحاىلي المرصح به والمدفوع 

.للسهم الواحد

يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المرصفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها 

 ألعمال التأجير التمويىلي واألخرى ألعمال الوساطة المالية (1)وخارجها وعددها  (65)
ن ن تابعتير كتير ، كما يمتلك البنك شر

ن للوساطة المالية كتير كة ألعمال اإلستشارات المالية وشر ي تمتلك شر
.والت 

ي بورصة عمان
ن
كة مساهمة عامة محدودة مدرجة أسهمه بالكامل ف ي هو شر

ي الكويت 
.إن البنك األردنن

ي مملوك بنسبة 
ي الكويت 

ي المتحدة القابضة  (%50.927)إن البنك األردنن كة الروانر
الكويت ويتم توحيد القوائم - من شر

كة مشاريــــع الكويت القابضة  كة األم (كيبكو)المالية للبنك ضمن القوائم المالية الموحدة لشر .وهي الشر

ي جلسته رقم 
ن
 شباط 12المنعقدة بتاريــــخ   (2023/1)تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك ف

ي2023
ن والبنك المركزي األردنن . وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمير

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (2)

ي إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
ن
.فيما يىلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة ف
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.مراكز مالية قوية وتدفقات نقدية كافية (1

ي تتصف بأي من ما يلي
:وهي التسهيالت االئتمانية الت 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

%(.100)المكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة  (3

:تسهيالت ائتمانية مقبولة المخاطر ال يتم إحتساب مخصصات عليها (ب

:تسهيالت ائتمانية متدنية المخاطر ال يتم إحتساب مخصصات عليها (أ

ي تحمل أي من الخصائص التالية
:وهي التسهيالت االئتمانية الت 

.من الرصيد القائم بأي وقت من األوقات%( 100)المضمونة بتأمينات نقدية بنسبة  (2

تستثتن أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات االئتمانية عىل الحكومة  (أ)

.األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية

 للمعيار الدوىلي  (ب)
ً
عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا

ي رقم  (9)للتقارير المالية رقم 
  لكل مرحلة 2009 كانون األول 10تاريــــخ  (2009/47)مع تعليمات البنك المركزي األردنن

.كما يقوم البنك بأخذ مخصصات إضافية لتعرضات معينة عند الحاجة.عىل حدا ويؤخذ النتائج األشد

ي رقم * 
ي الخاصة بتصنيف التسهيالت االئتمانية وإحتساب مخصص التدنن

 لتعليمات البنك المركزي األردنن
ً
وفقا

:، تم تصنيف التسهيالت االئتمانية إىل الفئات التالية2009 كانون األول 10الصادرة بتاريــــخ  (2009/47)

ي تتصف بالخصائص التالية
:وهي التسهيالت االئتمانية الت 

.إدارة كفؤة للعميل (5

ردنية فروع فيها عىل أن تكون  (1
ُ
ي يوجد للبنوك األ

ردنية وبكفالتها، وكذلك لحكومات البلدان الت 
ُ
الممنوحة للحكومة األ

.هذه التسهيالت ممنوحة بنفس عملة البلد الُمضيف

ة تزيد عن  (1 .أو فوائدها/يوم ألصل التسهيالت االئتمانية و( 90)يوم وتقل عن ( 60)وجود مستحقات لفي 

ة تزيد عن %( 10)تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف المقرر بنسبة  (2 .يوم( 90)يوم وتقل عن ( 60)فأكير ولفي 

صول (2
ُ
.موثقة بعقود ومغطاة بضمانات مقبولة حسب األ

.وجود مصادر جيدة للسداد (3

حركة حساب نشطة وإنتظام السداد ألصل المبلغ والفوائد (4

خرجت من إطار التسهيالت االئتمانية  (3
ُ
ي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأ

التسهيالت االئتمانية الت 

صولية
ُ
.غير العاملة بموجب جدولة أ

ن خالل سنة (4 ي تمت هيكلتها مرتير
.التسهيالت االئتمانية مقبولة المخاطر والت 

ي مضن عىل تاريــــخ إنتهاء شيانها مدة تزيد عن  (5
.يوم ولم تجدد( 90)يوم وتقل عن ( 60)التسهيالت االئتمانية الت 

وط اخرى مذكورة بشكل تفصيىلي بالتعليمات
.هذا باإلضافة إىل شر

اوح من ( تتطلب عناية خاصة)تسهيالت ائتمانية تحت المراقبة  (ج ي عليها بنسبة تي 
 
ويتم إحتساب مخصصات تدن

(1.5% - 15%):
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

عدد أيام التجاوز

يوم (179)يوم إىل  (90)من 

يوم (359)يوم إىل  (180)من 

يوم فأكير (360)من 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي تتصف بأي من الصفات التالية
:وهي التسهيالت االئتمانية الت 

أو الفوائد أو جمود /مضن عىل إستحقاقها أو إستحقاق أحد أقساطها أو عدم إنتظام السداد ألصل المبلغ و (1

:حساب الجاري مدين المدد التالية

ي بموجب تعميم رقم 
ين األول 10 تاريــــخ 16234/3/10قام البنك المركزي األردنن  بالغاء العمل 2022 تشر

ي اقتطاع مخصصات مقابل العقارات المستملكة المخالفة ألحكام قانون 
ي تقضن

بكافة التعاميم السابقة الت 

.البنوك مع االبقاء عىل المخصصات المرصودة مقابل العقارات ليتم تحريرها عند التخلص منها

يتضمن بند نقد وأرصدة لدى البنك المركزي، بند متطلبات اإلحتياطي النقدي والذي يمثل أرصدة مقيدة - 5

ي يعمل فيها البنك أيهما 
ي البلدان الت 

ن
 لتعليمات السلطة الرقابية ف

ً
 لتعليمات البنك المركزي ووفقا

ً
السحب وفقا

.أشد

التصنيف

التسهيالت االئتمانية دون المستوى

ي تحصيلها
ن
التسهيالت االئتمانية المشكوك ف

التسهيالت االئتمانية الهالكة

نسبة المخصص 

للسنة األول

25%

50%

100%

ي قائمة المركز الماىلي الموحد ضمن موجودات - 4
ن
ي آلت ملكيتها للبنك وفاءا لديون ف

تظهر الموجودات الت 

ي تاريــــخ القوائم 
ن
ي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها ف

أخرى وذلك بالقيمة الت 

ي قائمة الدخل الموحدة وال يتم 
ن
ي قيمتها كخسارة ف

ن
ي ف

المالية الموحدة بشكل إفرادي، ويتم قيد أية تدنن

ي 
ي قائمة الدخل الموحدة إىل الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدنن

ن
تسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزيادة الالحقة ف

ً
.الذي تم تسجيله سابقا

.يوم فأكير( 90)فأكير ولمدة %( 10)الجاري مدين المتجاوز للسقف الممنوح بنسبة  (2

ي مضن عىل تاريــــخ إنتهاء شيانها مدة  (3
.يوم فأكير ولم تجدد( 90)التسهيالت االئتمانية الت 

ي عىل التسهيالت االئتمانية وفقا  لتعليمات 
لهذه الفئة من   (2009/47)يتم إحتساب مخصص تدنن

 للنسب أعاله ولمبلغ التسهيالت غير المغىط بضمانات مقبولة خالل السنة األوىل، بينما 
ً
التسهيالت وفقا

.وعىل مدار أربعة سنوات% 25يتم إستكمال إحتساب المخصص للمبلغ المغىط بنسة 

يتم تعليق الفوائد والعموالت عىل التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة والتسهيالت المصنفة ضمن المرحلة - 3

ي البلدان 
ن
 لتعليمات السلطات الرقابية ف

ً
ي ووفقا

 لتعليمات البنك المركزي األردنن
ً
الثالثة الممنوحة للعمالء وفقا

ي يعمل فيها البنك أيهما أشد
.الت 

.يوم فأكير( 90)قيمة الكفاالت المدفوعة نيابة عن العمالء ولم تقّيد عىل حساباتهم ومضن عىل دفعها  (7

:التسهيالت االئتمانية غير العاملة (د

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كة تم إعالن وضعها تحت التصفية (4 .التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي شر

ي تمت هيكلتها لثالث مرات خالل سنة (5
.التسهيالت االئتمانية الت 

.يوم فأكير( 90)الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة لمدة  (6
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ي أيار 
 
: 2020تم اإلنتهاء من التحسينات التالية ف

ي اختبار ": األدوات المالية"، 9المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 
ن
ي يجب تضمينها ف

% إللغاء 10يوضح الرسوم الت 

اف بالمطلوبات المالية االعي 

يوضح أن ":  المخصصات والمطلوبات واألصول المحتملة"، 37التعديالت عل معيار المحاسبة الدولي رقم •

 من التكاليف اإلضافية للوفاء بالعقد وتخصيص التكاليف األخرى 
ً
ة للوفاء بالعقد تشمل كال التكاليف المباشر

ف المنشأة بأي  اف بمخصص منفصل للعقد المحمل بخسارة ، تعي  ة بتنفيذ العقود قبل االعي  المرتبطة مباشر

ي تنفيذ العقد
ن
.خسارة انخفاض حدثت عىل األصول المستخدمة ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

إن إعداد القوائم المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات  - 

كة ي عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشر
ن
لقد تّم . محاسبية هامة ومحددة، كما يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي ف

اضات  ي تعد فيها االفي 
ي تنطوي عىل درجة عالية من االجتهاد أو التعقيد أو المجاالت الت 

اإلفصاح عن المجاالت الت 

ي اإليضاح رقم 
ن
.(3)والتقديرات أساسية للقوائم المالية الموحدة ف

ي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة - 
.إن الدينار األردنن

ي تم قياسها 
 لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض األدوات المالية والت 

ً
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

ي السياسات المحاسبية أدناه
ن
ة مالية كما هو موضح ف ي نهاية كل في 

ن
.بالقيمة العادلة ف

تحديث مراجع المعيار الدوىلي للتقارير ": اندماج األعمال"، 3تعديالت عل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم • 

اف بالمطلوبات 3المالية رقم   المتعلق بمفاهيم إطارالعمل إلعداد التقارير المالية باإلضافة اىل استثناء االعي 

امات المحتملة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدوىلي رقم  ن امات واألصول المحتملة "37وااللي  ن " المخصصات وااللي 

ي تاريــــخ االستحواذ". الرسوم "21والتفسير رقم 
ن
اف بالموجودات المحتملة ف ي االعي 

ا أنه ال ينبغن
ً
.تؤكد التعديالت أيض

ي السياسات المحاسبية واإلفصاحات2 - 2
 
ات ف  التغير

ي تم 
ي إعداد هذه القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية الت 

ن
إن السياسات المحاسبية المتبعة ف

ي 
ن
ي إعداد آخر قوائم مالية موحدة للبنك للسنة المنتهية ف

ن
 بإستثناء تطبيق المعايير 2021 كانون األول 31إتباعها ف

:الجديدة والتعديالت عىل المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه

ي  -أ 
 
ي تبدأ ف

ي السنة المالية الت 
 
ي تم تطبيقها من قبل المجموعة ف

ات الت  المعايير الجديدة والتعديالت والتفسير

ي 
 
:2022أول كانون الثان

تمنع المنشأة من خصم ": الممتلكات واآلالت والمعدات"، 16التعديالت عل معيار المحاسبة الدولي رقم • 

كة بإعداد األصل لالستخدام المقصود من تكلفة  المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء قيام الشر

عند التقييم " اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح"كما يوضح أنه يجب المنشأه . الممتلكات والمعدات

 بأن أداء األصل المادي غير صلة بهذا التقييم
ً
ي لألصل علما

ويجب عىل المنشآت أن تفصح بشكل . األداء الفتن

ي ليست من مخرجات األنشطة العادية 
منفصل عن مبالغ العائدات والتكاليف المتعلقة بالبنود المنتجة والت 

.للمنشأة
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 إلزالة المثال 13تعديل المثال التوضيحي رقم ": عقود اإليجار "16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التوضيحي للمدفوعات من المؤجر فيما يتعلق بتحسينات العقارات المستأجرة ، إلزالة أي لبس حول معالجة 

.حوافز اإليجار

":التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية"، 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كة األم بقياس أي  ي دفاتر الشر
ن
ية المسجلة ف ي قامت بقياس أصولها ومطلوباتها بالمبالغ الدفي 

كات الت  يسمح للشر

كة األم جمة باستخدام المبالغ المبلغ عنها من قبل الشر ي الي 
ن
ا عىل . فروق تراكمية ف

ً
سينطبق هذا التعديل أيض

ي حصلت عىل نفس اإلعفاء من المعيار الدوىلي للتقارير المالية 
كة الت  كات الحليقة والمشاريــــع المشي  1الشر

ائب عند ": الزراعة"، 41معيار المحاسبة الدولي رقم  حذف مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للرصن

ويــهدف هذا التعديل إىل التوافق مع متطلبات المعيار . 41قياس القيمة العادلة بموجب معيار المحاسبة الدوىلي 

يبة .لخصم التدفقات النقدية عىل أساس ما بعد الرصن

ات الجدیدة والمعدلة الصادرة وغير ساریة المفعول بعد (ب) :المعایير والتفسير

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 1تعديالت عل معيار المحاسبة الدولي رقم - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

 ليطلب من المنشآت اإلفصاح عن 1قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل معيار المحاسبة الدوىلي رقم 

.السياسات المحاسبية ذات القيمة الجوهريه وليس عن سياساتها المحاسبية الهامة

ي قد تم إصدارها لكنها لم تدخل 
ات الجديدة التالية الت   المعايير والتعديالت والتفسير

ً
لم تطبق المجموعة مبكرا

ي 
 من أول كانون الثانن

ً
ن التنفيذ حت  تاريخه، حيث تشي تلك المعايير إعتبارا :2023حير

ن "17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ي ايار " - عقود التأمير
ن
 أصدر المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 2017ف

ن "17 .4 محل المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 17و يحل المعيار الدوىلي رقم "عقود التأمير

ي الدولي رقم  توضح هذه - تصنيف المطلوبات " عرض القوائم المالية"، 1التعديالت عل المعيار المحاست 

ي الدوىلي رقم  ي أجريت عىل المعيار المحاستر
أن المطلوبات " عرض القوائم المالية"، 1التعديالت الطفيفة الت 

ة المالية، ال يتأثر  ي نهاية في 
ن
ا عىل الحقوق المتوفرة ف

ً
تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماد

ة المالية  . (عىل سبيل المثال، تنازل أو خرق تعهد)التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد نهاية في 

ي الدوىلي رقم  ا ما يعنيه المعيار المحاستر
ً
ام" تسوية" عند اإلشارة إىل 1يوضح التعديل أيض ن .الي 

ا 
ً
ي نظرت سابق

من الممكن أن تؤثر هذه التعديالت عىل تصنيف المطلوبات المالية، وخاصة بالنسبة للمنشآت الت 

ي يمكن تحويلها إىل حقوق ملكية حيث يجب 
ي نوايا اإلدارة لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض المطلوبات الت 

ن
ف

ا للمتطلبات معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ً
ي  " 8تطبيقها بأثررجغي وفق

ن
ات ف السياسات المحاسبية والتغيير

".التقديرات المحاسبية واألخطاء
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امات اإليجار، •  ن حق استخدام األصول والي 

ف بها كجزء من تكلفة •  إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعي 

.الموجودات ذات الصلة

ي عنرص آخر من حقوق 
ن
ي األرباح المدورة، أو ف

ن
اكمي إلثبات هذه التعديالت ف اف بالتأثير الي  يتم االعي 

.الملكية حسب االقتضاء

ي قائمة 12لم يتطرق معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ن
يبية لعقود اإليجار ف ا إىل كيفية حساب اآلثار الرصن

ً
 سابق

ت األساليب المختلفة مقبولة كات قد . المركز الماىلي والمعامالت المماثلة ، واعتير قد تكون بعض الشر

كات بالتعديالت. أدرجت بالفعل مثل هذه المعامالت بما يتفق مع المتطلبات الجديدة .لن تتأثر هذه الشر

إذا تم اإلفصاح . وتوضح كذلك أن معلومات السياسة المحاسبية غير الجوهرية ال تحتاج إىل اإلفصاح عنها

ي أن تؤثر عىل المعلومات المحاسبية الجوهرية
لدعم هذا التعديل ، قام مجلس معايير . عنها ، فال ينبغن

ا بتعديل بيان الممارسة رقم 
ً
إصدار " الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية 2المحاسبة الدولية أيض

أحكام جوهرية لتوفير إرشادات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية عىل عمليات اإلفصاح عن 

".السياسة المحاسبية

امات الناشئة عن معاملة واحدة  يبية المؤجلة وااللي   تعديالت عل معيار المحاسبة - الموجودات الرص 

ي 12الدولي رقم 
 
 من أول كانون الثان

ً
:2023،  حيث ترسي تلك المعايير إعتبارا

يبة 12تتطلب التعديالت عىل معيار المحاسبة الدوىلي رقم  اف بالرصن كات االعي  ائب الدخل من الشر  ضن

اف األوىلي تؤدي إىل مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة الخاضعة  ي عند االعي 
المؤجلة عىل المعامالت الت 

يبة امات إنهاء . لالقتطاع والخاضعة للرصن ن  عىل المعامالت مثل عقود إيجار المستأجرين والي 
ً
ستنطبق عادة

يبية مؤجلة إضافية اف بموجودات ومطلوبات ضن .الخدمة وستتطلب االعي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

8تعديالت عل معيار المحاسبة الدولي رقم - تعريف التقديرات المحاسبية 

ي التقديرات  "8يوضح التعديل عىل معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ن
ات ف السياسات المحاسبية والتغيير

ات " المحاسبية واألخطاء ي السياسات المحاسبية والتغيير
ن
ات ف ن التغيير ن بير كات التميير كيف يجب عىل الشر

ي التقديرات المحاسبية
ن
ي التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها بأثر . ف

ن
ات ف ن مهًما ،ألن التغيير يعتير التميير

ي 
ن
ات ف مستقبىلي عىل المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى، ولكن يتم تطبيق التغيير

السياسات المحاسبية بشكل عام بأثر رجغي عىل المعامالت السابقة واألحداث الماضية األخرى وكذلك 

ة الحالية .الفي 

ة مقارنة معروضة ي أو بعد بداية أول في 
ن
ي تحدث ف

باإلضافة . يجب تطبيق هذا التعديل عىل المعامالت الت 

يبية المؤجلة  اف بالموجودات الرصن إىل الحد الذي يحتمل معه )إىل ذلك ، يجب عىل المنشآت االعي 

ة مقارنة لجميع الفروق المؤقتة القابلة  (إمكانية استخدامها ي بداية أقرب في 
ن
ائب المؤجلة ف ومطلوبات الرصن

يبة المرتبطة بما يىلي
:للخصم والخاضعة للرصن
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ك  وع مشي  كته التابعة أو مشر ن مستثمر وشر ي األصول بير
ن
تعديالت عل المعيار الدولي للتقارير - بيع أو المساهمة ف

أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت محدودة النطاق  - 28 ومعيار المحاسبة الدولي 10المالية رقم 

ي 28 للبيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدوىلي 10عىل المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 
ن
 االستثمارات ف

كة كات التابعة والمشاريــــع المشي  .الشر

يتم توحيد المنشأة التابعة عند سيطرة البنك عىل المنشأة التابعة وتتوقف عندما يفقد البنك السيطرة عىل المنشأة 

ي . التابعة
ن
ي تم إستبعادها خالل العام متضمنة ف

وبالتحديد، إن نتائج عمليات المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو الت 

.قائمة الدخل الموحدة من تاريــــخ تحقق السيطرة وحت  تاريــــخ فقدان السيطرة عىل المنشأة التابعة

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

تب عليه، مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات  • تب للبنك، أو ال يي  أية حقائق وظروف إضافية تشير إىل أنه يي 

ي إجتماعات الهيئات العامة السابقة
ن
ي ذلك كيفية التصويت ف

ن
.الصلة وقت إتخاذ القرارات المطلوبة، بما ف

 أسس توحيد القوائم المالية3-2

، وتتحقق (المنشآت التابعة له)تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والمنشآت الخاضعة لسيطرته 

:السيطرة عندما يكون للبنك

.القدرة عىل السيطرة عىل المنشأة المستثمر بها •

ة، الناتجة من إرتباطاته مع المنشأة المستثمر بها • ي القوائد المتغير
ن
ة، أو له الحق ف .تتعرض للعوائد المتغير

.وله القدرة عىل إستعمال سلطته للتأثير عىل عوائد المنشأة المستثمر بها •

ي أي من المنشآت المستثمر بها، فيكون له 
ن
ي حال إنخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت ف

ن
وف

ي حقوق التصويت لمنح البنك القدرة عىل توجيه أنشطة المنشأة التابعة ذات الصلة 
القدرة عىل السيطرة عندما تكفن

ي . من جانب واحد
ن
ي اإلعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للبنك حقوق تصويت ف

ن
ويأخذ البنك ف

ي لمنحه القدرة عىل السيطرة من عدمها
ن تلك الحقائق والظروف. المنشأة المستثمر بها تكفن :ومن بير

ي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيــــع حقوق التصويت األخرى  •
.حجم حقوق تصويت الت 

ي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت آخرين أو أطراف أخرى •
.حقوق التصويت المحتملة الت 

تيبات التعاقدية األخرى  • .الحقوق الناشئة من الي 

ويعيد البنك تقديراته بشأن ما إذا كان يسيطر عىل المنشآت المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة 

ات عىل واحد أو أكير من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله .تغير

كاته التابعة أو المشاريــــع  ن المستثمر وشر ي األصول بير
ن
توضح التعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو المساهمة ف

كة ي . المشي 
ن
وهي تؤكد أن المعالجة المحاسبية تعتمد عىل ما إذا كانت األصول غير النقدية المباعة أو المساهمة ف

ك تشكل  وع مشي  كة تابعة أو مشر ا تجارًيا"شر
ً
ي المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم )" نشاط

ن
عىل النحو المحدد ف

("اندماج األعمال "3
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كة التابعة كما لو أن  ي الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشر
ن
 ف
ً
ف بها سابقا يتم إحتساب جميع المبالغ المعي 

ة بالتخلص من الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بالمنشأة التابعة .البنك قام مباشر

ي تاريــــخ فقدان السيطرة كقيمة 
ن
كة التابعة السابقة ف ي الشر

ن
تعتير القيمة العادلة لإلستثمار الذي يتم اإلحتفاظ به ف

ي للمحاسبة الالحقة بموجب المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم 
اف المبدن  األدوات  (9)عادلة عند اإلعي 

ك وع مشي  كة حليفة أو مشر ي شر
ن
ي باإلستثمار ف

اف المبدن  .المالية عندما تنطبق احكام المعيار، أو تكلفة اإلعي 

ي المنشأة وحصة غير المسيطرين، يتم 
ن
ن ف يتم توزيــــع األرباح والخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل إىل المالكير

ي المنشأة وحصة غير المسيطرين حت  وإن كان هذا التوزيــــع 
ن
ن ف توزيــــع الدخل الشامل للمنشآت التابعة إىل المالكير

ي رصيد حصة غير المسيطرين
ن
.سيؤدي إىل ظهور عجز ف

ي هذه المنشآت
ن
ي المنشآت التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية البنك ف

ن
. يتم تحديد حصص غير المسيطرين ف

 بحقوق الملکية الممنوحة لمالكيهم بحصة متناسبة 
ً
ن لغير المسيطر عليهم والموجودة حاليا إن حصص المساهمير

ي البداية بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق حصص 
ن
ي الموجودات عند التصفية قد يتم قياسها ف

ن
من صاف

اء األصول ي القابل للتعرف عىل شر
ن
ي القيمة العادلة للصاف

ن
يتم إختيار القياس عىل أساس . غير المسيطرين ف

 بالقيمة العادلة بعد الحيازة
ً
ية . اإلستحواذ يتم قياس الحصص األخرى غير المسيطرة مبدئيا فإن القيمة الدفي 

ي باإلضافة إىل حصة الحصص غير المسيطرة 
اف المبدن  للحقوق غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعي 

ي حقوق الملكية، يعود إجماىلي الدخل الشامل إىل حصص غير المسيطرين حت  لو أدى ذلك 
ن
ات الالحقة ف من التغير

ي رصيد حصص غير المسيطرين
ن
.إىل وجود عجز ف

ورة، لتتماشر سياساتها المحاسبية المستخدمة  يتم إجراء تعديالت عىل القوائم المالية للمنشآت التابعة، عند الرصن

ي البنك
ن
.مع السياسات المحاسبية المتبعة ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت 
ي المنشآت التابعة والت 

ن
ي حصص البنك ف

ن
ات ف يتم المحاسبة عن التغير

ي حصصها . حقوق ملكية
ن
ات ف يتم تعديل القيمة الحالية لحصص البنك وحصص غير المسيطرين لتعكس التغير

ي المنشآت التابعة
ن
ن المبلغ الذي يتم من خالله تعديل حصص غير المسيطرين . النسبية ف يتم إثبات أي فرق بير

ي حقوق الملكية وينسب إىل مالكي البنك
ن
ة ف .والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم مباشر

ي قائمة 
ن
عندما يفقد البنك السيطرة عىل منشأة تابعة، يتم إحتساب الربــح أو الخسارة الناتجة عن اإلستبعاد ف

ن  القيمة  (2)إجماىلي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصص متبقية و (1)الدخل بالفرق بير

ي ذلك الشهرة)الحالية السابقة لألصول 
ن
.مطروحا منها مطلوبات المنشأة التابعة وأي حصص لغير المسيطرين (بما ف
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رأس المال 

المدفوع

نسبة ملكية 

البنك

طبيعة عمل 

كة الرسر
تاريــــخ التملكمكان عملها

%دينـار

2011عمانتأجير تمويىلي20,000,000100

10,000,00078.3
وساطة مالية 

وإستثمارات
عمان

عىل مراحل إبتداء 

2002من العام 

رأس المال 

المدفوع

نسبة ملكية 

البنك

طبيعة عمل 

كة الرسر
تاريــــخ التملكمكان عملها

%دينـار

2011عمانتأجير تمويىلي20,000,000100

عمانوساطة مالية8,000,00097.4
عىل مراحل إبتداء 

2002من العام 

رأس المال 

المدفوع

نسبة ملكية 

البنك

طبيعة عمل 

كة الرسر
تاريــــخ التملكمكان عملها

%دينـار

2021عمانإستشارات مالية530,000100

2022عمانوساطة مالية3,000,000100

2022عمانوساطة مالية4,800,000100

كة العربية لإلستثمارات المالية بقيمة  ي قائمة الدخل 458,225تم تحقيق أرباح من اإلستحواذ عىل الشر
ن
 دينار وتم قيدها ف

ي القيمة العادلة عن قيمة اإلقتناء 
ن
.(47إيضاح )للسنة حيث نتجت من الزيادة ف

:2022 كانون األول 31

:2021 كانون األول 31

كة المتحدة لالستثمارات  الشر

*المالية 

كة المتحدة لإلستثمارات المالية بمبلغ 2022تم خالل الربــع الثالث من العام  -   مليون دينار بقيمة إسمية 2 زيادة رأس مال الشر

ن1 . دينار لكل سهم، وقد تمت الزيادة من خالل إكتتاب خاص لغير المساهمير

كة إسم الرسر

كة إجارة للتأجير التمويىلي
شر

اإلدارية المتخصصة 

كة الموارد للوساطة المالية شر

 انتقال 
ً
ي قائمة الدخل الموحدة من تاريــــخ تملكها وهو التاريــــخ الذي يجري فيه فعليا

ن
كات التابعة ف يتم توحيد نتائج عمليات الشر

ي قائمة الدخل الموحدة 
ن
ي تم التخلص منها ف

كات التابعة الت  كات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات الشر سيطرة البنك عىل الشر

كات التابعة .حت  تاريــــخ التخلص منها وهو التاريــــخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة عىل الشر

كة العربية لإلستثمارات  الشر

*المالية 

كة المتحدة لالستثمارات  الشر

المالية

ي  % 2.6مقابل )% 21.7تبلغ نسبة حقوق غير المسيطرين  - 
ن
كة المتحدة  (2021 كانون األول 31كما ف من رأس مال الشر

مقابل ) دينار من الدخل للسنة 52,260 دينار وربــح  1,721,520لإلستثمارات المالية، حيث بلغت قيمتها من حقوق الملكية 

.( دينار عىل التواىلي للعام السابق33,406 دينار وخسارة 277,710

كات التابعة التالية كة المتحدة لإلستثمارات المالية الشر :كما تمتلك الشر

كة إسم الرسر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كة إجارة للتأجير التمويىلي
شر

ي 
ن
كات التابعة التالية2021 و 2022 كانون األول 31يمتلك البنك كما ف : الشر

كة إسم الرسر
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القياس الالحق

ي تقع ضمن نطاق المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 
ف بها والت   (9)يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعي 

 التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة عىل أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص 
ً
الحقا

.التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

ي األحكام 
ن
 ف
ً
ي قائمة المركز الماىلي الموحدة للبنك عندما يصبح البنك طرفا

ن
ف بالموجودات والمطلوبات المالية ف يعي 

اف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها إىل حساب العمالء .التعاقدية لألداة ويتم اإلعي 

ة إىل   بالقيمة العـادلة، وتضاف تكاليف المعامالت التـي تعود مباشر
ً
تقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا

اإلستحـواذ أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إىل القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات الماليـة، أو 

ة بإقتناء موجودات  ورة، عند اإلعتـراف المبدئـي، كما تثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشر خصمها منها، حسب الرصن

ي قائمة الدخل الموحدة
ن
ة ف .مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة مباشر

، فإن البنك يعالج هذا الفرق عىل النحو التاىلي اف األوىلي :إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعي 

ي سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناء عىل أسلوب تقييم  •
ن
إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد ف

اف األوىلي  ي الربــح أو الخسارة عند اإلعي 
ن
ف بالفرق ف ي السوق فإنه يعي 

ن
أي  )يستخدم فقط مدخالت يمكن مالحظتها ف

.(ربــح أو خسارة اليوم األول

ي جميع الحاالت األخرى، تعدل القيمة العادلة لتتماشر مع سعر المعاملة  •
ن
أي أنه سيتم تأجيل ربــح أو خسارة )ف

ام/ اليوم األول من خالل تضمينه ن ية األولية لألصل أو اإللي  ي القيمة الدفي 
ن
.(تضمينها ف

ي
 
اف المبدن اإلعي 

، فقط إىل  ي
، سيتم اخذ الربــح أو الخسارة المؤجلة إىل قائمة الدخل الموحدة عىل أساس منطف  اف األوىلي بعد اإلعي 

ي عامل 
ن
ي ذلك الوقت)الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير ف

ن
ن اإلعتبار عند تسعير  (بما ف ي السوق بعير

ن
يأخذه المشاركون ف

اف من تلك األداة ام أو عند إلغاء اإلعي  ن .األصل أو اإللي 

 األدوات المالية5-2

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

اء أو بيع أصل ماىلي بموجب عقد تتطلب 
اف بكافة الموجودات المالية بتاريــــخ المتاجرة عندما يكون شر يتم اإلعي 

 بالقيمة العادلة 
ً
، ويتم قياسه مبدئيا ي

ي محدد من قبل السوق المعتن
وطه تسليم األصل الماىلي ضمن إطار زمتن

شر

ي قائمة الدخل الموحدة
ن
. باإلضافة إىل تكاليف المعاملة بإستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة ف

ة بإستحواذ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  اف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشر يتم اإلعي 

ي قائمة الدخل
ن
.األرباح أو الخسائر ف

اإلعتـراف المبدئـي والقياس

ي تقديم منتجات أو خدمات خاضعة 
ن
 ف
ً
ك معا ي تشي 

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات الت 

ي يتم إستعمالها 
 للتقارير الت 

ً
ي يتم قياسها وفقا

لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والت 

ن لدى البنك ن وصانعو القرار الرئيسيير .من قبل المدراء التنفيذيير

ي بيئة إقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 
ن
ي تقديم منتجات أو خدمات ف

ن
ي يرتبط ف

ن
القطاع الجغراف

ي بيئات إقتصادية أخرى
ن
.تلك المتعلقة بقطاعات تعمل ف

 معلومات القطاعات4-2
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:وعل وجه التحديد

ي يكون  •
ي نماذج األعمال الذي يهدف إىل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والت 

ن
أدوات التمويل المحتفظ بها ف

 
ً
لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ األصىلي القائم، وتم قياسها الحقا

.بالتكلفة المطفأة

أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إىل كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  •

ي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ 
وبيع أدوات الدين، والت 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ً
.األصىلي القائم، ويتم قياسها الحقا

ي تتوافق مع 
ي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ األصىلي القائم والت 

إن التدفقات النقدية التعاقدية الت 

ي التدفقات النقدية . ترتيب التمويل األساشي
ن
ي تنطوي عىل التعرض للمخاطر أو التقلبات ف

وط التعاقدية الت  إن الشر

ي أسعار األسهم أو أسعار السلع، ال تؤدي 
ن
ات ف ، مثل التعرض للتغير تيب التمويل األساشي التعاقدية غير المرتبطة بي 

ي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة
كما يمكن أن يكون األصل الماىلي . إىل تدفقات نقدية تعاقدية والت 

ي
ي شكله القانونن

ن
 ف
ً
.الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل األساشي بغض النظر عما إذا كان قرضا

اف األولي باألصل المالي عل / ومع ذلك، يمكن للبنك أن يقوم بإختيار تحديد غير القابل لإللغاء بعد اإلعي 

:أساس كل أصل عل حدى كما يلي

ي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  •
ن
ي تستوف

يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لإللغاء أدوات التمويل الت 

خالل الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من قائمة الدخل الموحدة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو 

ي المحاسبة 
ن
.(المشار إليها بخيار القيمة العادلة)يخفض بشكل كبير عدم التطابق ف

ي حقوق  •
ن
ي القيمة العادلة لإلستثمار ف

ن
ات الالحقة ف يمكن للبنك القيام باإلختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغيير

ي 
ي ضمن إندماج األعمال الت  ف به من قبل المشي  الملكية غير المحتفظ بها للتداول أو اإلستبدال المحتمل المعي 

ي الدخل الشامل األخر (9)ينطبق عليها المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 
ن
.، ف

مثل أدوات الدين المدارة عىل أساس القيمة العادلة، أو المحتفظ بها )تم قياس جميع أدوات التمويل األخرى  • 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة (للبيع
ً
ي حقوق الملكية الحقا

ن
.واإلستثمارات ف

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

يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل الماىلي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك 

بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن 

ي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ 
ي أن تؤدي إىل التدفقات النقدية الت 

وطه التعاقدية ينبغن شر

.األصىلي القائم

، فإن األصل هو القيمة العادلة (SPPI)لغايات إختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ األصىلي القائم 

اف األوىلي عىل سبيل المثال، إذا )قد يتغير هذا المبلغ األساشي عىل مدى عمر األصل الماىلي . لألصل الماىلي عند اإلعي 

تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود، ولمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ . (كان هناك تسديد ألصل الدين

ة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى، باإلضافة إىل هامش الربــح . األصىلي القائم خالل في 

.يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة عىل المبلغ األصىلي القائم بالعملة المقوم بها األصل الماىلي

154من18



ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

يحدد البنك نماذج . يعتير تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمرا أساسيا لتصنيف األصل الماىلي
ن وال يعتمد . األعمال عىل مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معا لتحقيق هدف أعمال معير

نموذج األعمال الخاص بالبنك عىل نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتاىلي يتم تقييم نموذج األعمال عند 

.مستوى جماعي وليس عىل أساس كل أداة عىل حدى

ي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية من 
يتبتن البنك أكير من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية الت 

تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل . أجل توليد التدفقات النقدية

.التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما

ي اإلعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل
ن
ومع ذلك، ال يتم . يأخذ البنك ف

ي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول، مثل ما يسم بسيناريوهات 
إجراء هذا التقييم عىل أساس السيناريوهات الت 

ي اإلعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل". حالة اإلجهاد"أو " الحالة األسوأ"
ن
:كما يأخذ البنك ف

:تقييم نموذج األعمال

 بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ً
ي یتم قیاسها الحقا

تخضع أدوات الدین الت 

ي
.إلختبار التدنن

ي تم قیاسها بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إعادة 
اف بأداة الدین الت  عندما یتم إلغاء اإلعي 

ي الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق الملكیة إىل قائمة / تصنیف الربــح 
ن
ف بها سابقا ف اكمة المعي  الخسارة المي 

ي حقوق الملكیة الذي تم قیاسه بالقیمة العادلة من خالل الدخل . الدخل الموحدة
ن
ي المقابل، بالنسبة لإلستثمار ف

ن
ف

 / الشامل اآلخر، فإن الربــح 
ً
ي الدخل الشامل اآلخر ال یتم إعادة تصنیفها الحقا

ن
ف بها سابقا ف اكمة المعي  الخسارة المي 

ة ضمن حقوق الملكیة .إىل قائمة الدخل الموحدة بل یتم تحویلها مباشر

اتيجية اإلدارة تركز عىل  • السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إسي 

ة  ة الموجودات المالية مع في  الحصول عىل اإليرادات التعاقدية، والحفاظ عىل معدل ربــح محدد، ومطابقة في 

ي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات
.المطلوبات المالية الت 

ي اإلدارة  •
ي نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفن

ن
كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ف

ن بذلك .الرئيسيير

ي تؤثر عىل أداء نموذج األعمال   •
ي ذلك النموذج)المخاطر الت 

ن
، وعىل وجه (والموجودات المالية الموجودة ف

ي تدار بها تلك المخاطر
.الخصوص الطريقة الت 

عىل سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إىل القيمة العادلة لألصول المدارة أو )كيفية تعويض مديري األعمال  •

.(عىل التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة

ف بها مؤخرا هي •  ، یقوم البنك بتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة المعي  ي باألصل الماىلي
اف المبدن  عند اإلعي 

یقوم البنك بإعادة تقییم نماذج . جزء من نموذج أعمال قائم أو فیما إذا كانت تعكس بدایة نموذج أعمال جدید

ة السابقة ت منذ الفي  ة تقریر لتحدید فیما إذا كانت نماذج األعمال قد تغير ي كل في 
ن
.أعماله ف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الموجودات المالیة 

:تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط - 

اف األوىلي" أصل المبلغ"ألغراض هذا التقییم، یتم تعریف  . عىل أنه القیمة العادلة لألصل الماىلي بتاریــــخ اإلعي 

عىل أنها اإلعتبار للقیمة الزمنیة للنقود وللمخاطر االئتمانیة المرتبطة بأصل المبلغ القائم " الفائدة"یتم تعریف 

ة زمنیة معینة وتكالیف اإلقراض األساسیة األخرى  ، وكذلك (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)خالل في 

.هامش ربــح

ي 
ن
ي تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، أخذ البنك ف

ن
ف

وط التعاقدیة لألداة ویشمل ذلك تقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة تنطوي عىل مدة تعاقدیة . اإلعتبار الشر

ط مدفوعات ألصل المبلغ  ي الشر
ن
یمكن أن تغير توقیت أو مقدار التدفقات النقدیة التعاقدیة وعلیه ال تستوف

ن اإلعتبار. والفائدة فقط :عند إجراء هذا التقییم، یأخذ البنك بعير

ي من شأنها أن تغير مقدار أو توقیت التدفقات النقدیة - 
.األحداث الطارئة الت 

ات الدفع المسبق وإمكانیة التمدید -  ن .مير

ي تحدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة - 
وط الت  .الشر

إعادة التصنیف

ي 
إذا تغير نموذج األعمال الذي یحتفظ بموجبه البنك بموجودات مالیة، یعاد تصنیف الموجودات المالیة الت 

 من الیوم . تعرضت للتأثر
ً
تشي متطلبات التصنیف والقیاس المتعلقة بالفئة الجدیدة بأثر مستقبىلي إعتبارا

ي نموذج األعمال والذي ینتج عنه إعادة تصنیف الموجودات المالیة 
ن
ة التقریر األوىل بعد التغیير ف

األول من في 

ي إطار السیاسة المحاسبیة المتعلقة بتعدیل . للبنك
ن
ي التدفقات النقدیة التعاقدیة ف

ن
ات ف ي التغير

ن
یتم النظر ف

.وإستبعاد الموجودات المالیة المبینة أدناه

:إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي

اف بأیة أرباح  ي قائمة / یتم قیاس هذه الموجودات بالقیمة العادلة، مع اإلعي 
ن
خسائر ناتجة عن إعادة القیاس ف

.الدخل الموحدة

ي هي لیست مدفوعات أصل الدین والفائدة عىل المبلغ األصىلي  - 
موجودات ذات تدفقات نقدیة تعاقدیة والت 

موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو  - 

.المحتفظ بها للتحصیل والبیع

.موجودات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة بإستخدام خیار القیمة العادلة - 
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي هي ليست  •
ي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر والت 

فيما يتعلق بالموجودات المالية الت 

ي قائمة األرباح أو 
ن
ف بفروقات الرصف من ربــح أو خسارة ف  من عالقة محاسبية تحوطية محددة، فإنه ُيعي 

ً
جزءا

.الخسائر

ف بفروقات أسعار مالعادلة لمقاسة بالقیمة فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية ا • ن خالل الدخل الشامل، ُيعي 

.إحتياطي تقييم اإلستثماراتفي الدخل الشامل اآلخر في الرصف 

ي • .إن كان االختيار يؤدي إىل إلغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق المحاستر

اتيجية موثقة  •  إلسي 
ً
دار عىل أساس القيمة العادلة، وفقا

ُ
إن كانت المطلوبات المالية تمثل جزًء من محفظة ت

.إلدارة المخاطر أو اإلستثمار

 بالعقد األساشي •
ً
 وثيقا

ً
.إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد الماىلي أو غير الماىلي األساشي وال يرتبط المشتق إرتباطا

ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر أثناء اإلحتفاظ بها 

يتم قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر بالقيمة . أو إصدارها

ي إيرادات اإلستثمار
ن
ي القيمة العادلة ف

ن
ات ف .العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن التغير

أرباح وخسائر ضف العمالت األجنبية

جم بالسعر السائد ألجنبیة المسجلة بالعملة المالیة ودات اجویة للمدفي لالقیمة تحديد ا ة في نھایة کوتي  ل في 

:وعىل وجه التحديد. تقرير

خيار القيمة العادلة

يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو 

اف األوىلي بها حت  إذا لم يتم إقتناء األدوات المالية أو تكبدها بشكل  (خيار القيمة العادلة)الخسائر  عند اإلعي 

اء أو يقلل یقضي إذا كان لمالیة العادلة للموجودات القیمة يمكن إستخدام خيار ا. أساشي لغرض البيع أو إعادة الشر

اف امبشكل كبير  ن قياس الموجودات أو المطلوبات مك لف ذسینشأ بخالذي كان لن عدم تطابق القياس أو اإلعي 

اف باألرباح والخسائر ذات ا يع")أساس مختلف لصلة علی أو اإلعي  يمكن إختيار خيار . ("دم التطابق المحاستر

ي الحاالت التالية
ن
:القيمة العادلة للمطلوبات المالية ف

 من عالقة تحوطية محددة، فإنه  •
ً
ي ليست جزءا

فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والت 

ي قائمة األرباح أو الخسائر
ن
ف بفروقات العملة ف .يعي 

 من  •
ً
ي هي ليست جزءا

فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والت 

ي قائمة األرباح أو 
ن
ف بفروقات الرصف عىل التكلفة المطفأة ألداة الدين ف عالقة تحوطية محددة، فإنه ُيعي 

ي إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات. الخسائر
ن
ي الدخل الشامل اآلخر ف

ن
ف بفروقات الرصف األخرى ف .كما ُيعي 
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ي البيانات المالية)إن الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة  - 
ن
.(ضعف شديد ف

ات واضحة تدل عىل قرب إفالس الطرف المدين -  .وجود مؤشر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

وات -  .نموذج تصنيف كبار العمالء من أصحاب الير

:(Operations)األنشطة التشغيلية  - 1

:تعريف تطبيق البنك للتعير وآلية معالجة التعير - 1

 لتعليمات البنك المركزي المتعلقة بتطبيق معيار اإلبالغ الماىلي 
ً
رقم  (9)يعرف البنك التعير وآلية معالجة التعير وفقا

ي بتاريــــخ 13/2018
ن
 10/12/2009تاريــــخ  (2009/47)وقد تضمنت تعليمات البنك المركزي رقم . 6/6/2018 الصادرة ف

 (د/ البند ثانيا )
ً
ام بها أيضا ن ي تدل عىل وجود حالة تعير يتوجب اإللي 

ات الت  .عدد من المؤشر

.(9)  اإلفصاحات الوصفية المتعلقة بتطبيق معيار اإلبالغ المالي 6 - 2

ة والمتوسطة  -  كات الصغير .(بدون وجود بيانات مالية)نموذج تصنيف الشر

.نموذج تصنيف العمالء لتمويل المشاريــــع - 

:(Liquidity)السيولة  - 2

:(Capital Structure)هيكل رأس المال  - 3

:(Debt Service)خدمة الدين  - 4 

. يوم (90)وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن  - 

ي درجات المخاطر عن  - 
ن
. 7-إرتفاع ف

ي - 
ي يتوفر دليل / التعرض االئتمانن

ة / أدوات الدين الت   (غير منتظمة)أدلة عىل أنها أصبحت متعير
ً
ها قريبا .او متوقع تعير

ي الداخلي لدى البنك وآلية عمله - 2
 
صل عن نظام التصنيف االئتمان

ّ
ح مف :شر

ي للعمالء (Model's) عىل النماذج Moody'sيحتوي نظام 
:التالية إلحتساب التصنيف االئتمانن

كة  ي داخىلي آىلي من مورد شر
، نظام التصنيف يضم كل من العمليات، Moody'sيطبق البنك نظام تصنيف ائتمانن

ي يتم ترجمتها إىل 
ض والت  ي تدعم وتقيم الجدارة االئتمانية للمقي 

والضوابط، والبيانات المجمعة، ونظام المعلومات الت 

.درجة مخاطر للعمالء وربطها بإحتمالية تعير العميل وبما يساهم بإحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

ي حال تم 
ن
 عدم الوصول إىل مرحلة تصنيف التسهيالت الممنوحة له، وف

ً
ه محاوال يقوم البنك بمتابعة العميل قبل تعير

، وكذلك متابعته من قبل دائرة المتابعة والتحصيل   للتعليمات والمعايير
ً
التصنيف يتم بناء المخصص المحدد مقابله وفقا

ي 
 لتعليمات البنك المركزي األردنن

ً
ي حال عدم الوصول إىل حلول أو جدوالت وفقا

ن
قبل البدء باإلجراءات القانونية ف

ي يعمل بها البنك
ي الدول الت 

ن
.والسلطات الرقابية ف

:آلية معالجة التعير

ي النظام من 
ن
اوح الدرجات ف ي) 1تي 

كة ذات جودة عالية جدا وبأقل المخاطر: إستثنان  كة مصنفة غير : هالك) 10اىل  (شر شر

. درجات غير عاملة3 درجات عاملة و7ـ (عاملة

ي يتم إحتسابه من خالل نظام Master scaleيوجد 
يقابله معدل  (Moody's) واضح ومحدد، كل تصنيف ائتمانن

 Moody'sيتــم عمـل تحليـل مالـي وغيـر مالـي للعمـالء، ويتكـون هيكـل التحليــل المالـي لنظـام .(PD)إحتمالية التعير 

(Moody's Financial Analysis Structure) من أربعة أقسام رئيسية:

كات -  ي الداخىلي لعمالء الشر
:نظام التصنيف االئتمانن

ى -  كات الكير .نموذج تصنيف الشر

ة والمتوسطة  -  كات الصغير .(مع وجود بيانات مالية)نموذج تصنيف الشر
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ة)القروض والتسهيالت االئتمانية  -  ة وغير المباشر .(المباشر

.أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة - 

 لمتطلبات المعيار 
ً
بإستثناء ما تم قياسه منها بالقيمة )يطبق نموذج قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة ضمن اإلطار التاىلي  (9)وفقا

:(العادلة من خالل قائمة الدخل

والذي يتطلب إستخدام " الخسائر االئتمانية المتوقعة"بإستخدام نموذج النظرة المستقبلية " تحقق الخسارة" يتم إستخدام نموذج 

 للنموذج الجديد، حيث تم 
ً
ي وفقا

ي لها تأثير عىل قيمة التدنن
التقديرات واإلجتهادات بشكل جوهري لتقدير العوامل اإلقتصادية والت 

 للقواعد التالية
ً
ي وفقا

:تطبيق هذا النموذج وتم إحتساب خسائر التدنن

 للمخاطـر االئتمانيـة  (Probability of Default)إن آلية إحتساب الخسائر المتوقعة تعتمد عىل إحتمالية التعير 
ً
ي تحتسب وفقـا

والت 

ي حالـة التعثـر 
ن
ي تعتمد عىل القيمة التحصيلية للضمانات  (Loss Given Default)والعوامـل اإلقتصاديـة المسـتقبلية والخسـارة ف

والت 

.Exposure at Default(EAD)القائمة وكذلك المبلغ المعرض للتعير 

:عل األدوات المالية ولكل بند عل حدا (ECL)اآللية المعتمدة إلحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  - 3

ي ل  - 
ي للتعير المتوقع خالل :  شهر12خسائر التدنن

. شهر الالحقة لتاريــــخ القوائم المالية12يتم إحتساب التدنن

ي لعمر األداة - 
ي للتعير المتوقع عىل عمر األداة المالية حت  تاريــــخ اإلستحقاق لتاريــــخ القوائم المالية : خسائر التدنن

يتم إحتساب التدنن

.الموحدة

حOverrideيمكن عمل  . لتصنيف العميل من خالل موافقة لجنة اإلدارة للتسهيالت عىل التصنيف المقي 

ومنحهم درجة تصنيف بناء عىل مخاطرهم قبل الموافقة عىل منحهم القروض ويتم اإلستفادة منها  (األفراد)يتم تصنيف عمالء التجزئة 
.ويتم ذلك لمنتجات قروض اإلسكان، وتمويل السيارات والقروض اإلستهالكية. لغايات تقدير إحتمالية التعير

ي الداخىلي لعمالء األفراد  - 
:(Credit Scoring System)نظام التصنيف االئتمانن

.أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر - 

.الذمم المدينة التجارية - 

ي   - 
تستعمل لتغطية عمليات البنك مثل الحواالت، - التعرضات االئتمانية عىل البنوك والمؤسسات المالية بإستثناء األرصدة الجارية الت 

 
ً
ة جدا ة زمنية قصير .(أيام)الكفاالت واإلعتمادات خالل في 

كات :عمالء الرسر

ي ال PDيتم إحتساب ال  - 
ن
هم المحددة ف ي الداخىلي بدرجة تعير

 Master من خالل ربط التصنيفات االئتمانية ضمن التصنيف االئتمانن

Scaleويتم تحويل إحتمالية التعير من .  ولكل عميل عىل حداThrough The Cycle (TTC) اىل Point In Time بعد أن تم عمل ،

Calibration ي وما يقابله من إحتمالية تعير
. لتتناسب مع بيانات التعير لدى البنكPD للتصنيف االئتمانن

ة  -  %.100 تم تحديد إحتمال تعير Stage 3فيما يخص الديون المتعير

اض درجة تصنيف  -   تم إفي 
ً
كة إجاره5- لها لدى البنك و 5الحسابات غير المصنفة داخليا . لدى شر

ي -  ي الخارجر
.تم إحتساب إحتمالية التعير للحكومة األردنية بناء عىل تصنيفها االئتمانن

 وتبلغ ثالث Behavioral maturity بناء عىل ال ECLفيما يخص التسهيالت المتجددة يتم إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

.سنوات

ي الوقت المحدد، والذي يتم توقعه عادة من خالل تحليل 
ن
ي سداد ديونه بالكامل أو ف

ن
ض ف هو الخطر الناتج عن عدم قدرة أو رغبة المقي 

 لبياناته المالية
ً
وترتبط إحتمالية تعير العميل بشكل عام مع المعطيات المالية مثل عدم كفاية . قدرة العميل عىل سداد مديونيته وفقا

التدفقات النقدية لخدمة الديون، إنخفاض إيرادات أو هوامش التشغيل، رافعة مالية عالية، أو إنخفاض السيولة، ويتم اإلحتساب عىل 

:النحو التاىلي

:Probability of Default (PD)إحتمال التعير - أ 

ي عند التعير  (PD)تعريف وآلية احتساب ومراقبة إحتمالية التعير  - 4
 
اض التعير  (EAD)والتعرض االئتمان ونسبة الخسارة بإفي 

(LGD).
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

، القطاع LGDيتم إستخدام نظام إلحتساب  -  ي
 يعتمد عىل عدد من المحددات منها تصنيف العميل االئتمانن

.اإلقتصادي، نوع وقيمة الضمان، ونسبة التغطية وقد تم إحتسابها بناء عىل المعلومات التاريخية

يHair cutتم عمل نسب إقتطاع  - 
. للضمانات تزيد عن تلك المحددة بتعليمات البنك المركزي األردنن

ي حال تخلف العميل عن السداد حيث تعرف هذه النسبة عىل 
ن
ي من المتوقع خسارتها ف

هي نسبة األصول الت 

مستوى التسهيل وليس عىل مستوى العميل وتتأثر بعوامل مختلفة مثل مدى توفر الضمانات، نوع الضمانة، درجة 

:ويتم اإلحتساب عىل النحو التاىلي. أولوية السداد، أجل القرض ونوعيته

كات وأدوات الدين :عمالء الرسر

 :Loss Given Default (LGD)نسبة الخسائر الناتجة عن التعير - ب 

:عمالء التجزئة

 عىل PDيتم إحتساب إىل 
ً
 لكل logistic regression وبناء عىل Behavioral Scoring الخاص بهم إعتمادا

.عميل عىل حدا

ي حال 
ن
كة موديز، وف ي من قبل شر ي الخارجر

فيما يخص أدوات الدين والسوق النقدي فقد تم إعتماد التصنيف االئتمانن

كات غير المصنفة، أما البنوك غير المصنفة فيتم إعتماد  كة غير مصنفة يتم التعامل معها  كالشر كانت أداة الدين لشر

ي ينتمي له البنك وتعديله بما يتناسب مع المتانة المالية للبنك
ي للبلد الت 

.التصنيف االئتمانن

ن LGD ل Floorsوضع حدود دنيا  -  اوح بير
%10% 0 تي 

ة  -  %.100 للجزء غير المغىط بضمانات LGD فقد تم تحديد نسبة Stage 3التسهيالت المتعير

%.0 للحكومة األردنية LGDتم تحديد نسبة  - 

:عمالء التجزئة

ات المستعملة بإحتساب  (Logistic regression model) لإلحتساب Modelتم بناء نموذج  وبإستخدام المتغير

.Probability of Defaultنموذج 

ي حالة تعير 
ن
ي يتعرض فيها البنك إلحتمالية عدم السداد ف

يعرف المبلغ المعرض للمخاطر عىل أنه قيمة المديونية الت 

:العميل، وعىل النحو التاىلي

Exposure at Default(EAD)المبلغ المعرض للتعير - ج 

ة وبنسبة  -  للتسهيالت غير % 100 تبلغ CCFيكون عبارة عن الرصيد الحاىلي فيما يخص التسهيالت المباشر

ة .المباشر

امات غير  -  ن امات المستغلة واإللي  ن ن وهي اإللي   يقسم إىل جزئير
ي حالة السقوف فيكون قيمة المبلغ المعرض للتعير

ن
ف

.المستغلة حيث يتم إحتساب الرصيد أو السقف أيهما أعىل

ي تم  - 
ي تحديد قيمة المبلغ المعرض للتعير بإستخدام نسبة التسهيالت الت 

ن
فيما يخص التجزئة تم اإلعتماد ف

 
ً
. فيما يخص العمالءPrepaymentسدادها تاريخيا
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ات واضحة تدل عىل قرب إفالس الطرف المدين .وجود مؤشر

 10/12/2009تاريــــخ  (47/2009)باإلضافة لما ورد أعاله فقد تضمنت تعليمات البنك المركزي رقم 

 (د/ البند ثانيا )
ً
ام بها أيضا ن ي تدل عىل وجود حالة تعير يتوجب اإللي 

ات الت  .عدد من المؤشر

Stage 3: المرحلة الثالثة

وط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن  ام بالشر ن يوم، وإرتفاع التصنيف  (90)عدم اإللي 

ي عن 
-.7االئتمانن

المعاييرالتصنيف

ي مخاطرها االئتمانية / تتضمن التعرضات االئتمانية 
ن
ي لم يحصل زيادة مهمة أو مؤثرة ف

أدوات الدين الت 

اف األوىلي بالتعرض  األداة أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريــــخ إعداد البيانات المالية / منذ اإلعي 

وط التالية ي حال توفرت الشر
ن
:وتعتير مخاطر االئتمان منخفضة ف

Stage 1: المرحلة األول 

ي 
ن
 ف
ً
ي األجل الطويل تؤثر سلبا

ن
ي بيئة العمل ف

ن
ي اإلقتصاد وف

ن
ات معاكسة ف إن البنك ال يتوقع حدوث تغير

اماته  ن ات اإلقتصاد الكىلي وإختبارات الضغط)قدرة المدين عىل الوفاء بإلي  .(مؤشر

اماته ن ي األجل القصير عىل الوفاء بإلي 
ن
.المدين له مقدرة عالية ف

.مخاطر تعير منخفضة

ي إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة - 
ن
ي أعتمد عليها البنك ف

ي المخاطر االئتمانية الت 
ن
.محددات التغير المهم ف

ي المراحل الثالث  - 
ن
ي  (Stage 3.2.1)يوجد معايير واضحة ومحددة للتصنيف ف

 لتعليمات البنك المركزي األردنن
ً
واإلنتقال بينهم، ووفقا

ي حال حصول تحسن عىل نوعية االئتمان وتوفر أسباب كافية وموثقة تجعل من الممكن نقل تعرضات ائتمانية من 
ن
ي تنص عىل أنه ف

الت 

المرحلة الثالثة اىل المرحلة الثانية او من المرحلة الثانية اىل المرحلة األوىل، فان عملية النقل يجب أن ال تتم إال بعد التحقق من تحسن 

ام بسداد  ن ي للتعرض واإللي 
ي موعدها، إضافة 3الوضع االئتمانن

ن
ن أو قسط نصف سنوي عىل األقل ف ن ربــع سنويير  أقساط شهرية أو قسطير

ي للعميل أفضل من 
.Stage 1 لتنتقل إىل 7-إىل تحسن التصنيف االئتمانن

ي - 
ي للتعرض االئتمانن

ي المكون من / يعتير تراجع التصنيف االئتمانن
ن عىل نظام التصنيف االئتمانن  درجات 10ألداة الدين بمقدار درجتير

ي مخاطر االئتمان
ن
اف األوىلي دليل عىل حدوث تراجع مهم ف .منذ تاريــــخ اإلعي 

Stage 2: المرحلة الثانية

ي 
ي للتعرض االئتمانن ي الخارجر

.ألداة الدين/ اإلنخفاض الجوهري الفعىلي أو المتوقع للتصنيف االئتمانن

ي 
ن
ي تسديد األقساط أو عدم الرغبة ف

ن
ض مثل التأخر ف ي أداء وسلوك المقي 

ن
ات سلبية جوهرية ف تغير

.التجاوب مع البنك

ي
ي يتوفر دليل / تتضمن التعرض االئتمانن

ة / أدوات الدين الت  أو  (غير منتظمة)أدلة عىل أنها أصبحت متعير

ها قريبا .متوقع تعير

ي البيانات المالية)إن الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة 
ن
.(ضعف شديد ف

ي 
ض أو للتعرض االئتمانن ي الداخىلي الفعىلي أو المتوقع للمقي 

ي حال تخفيض التصنيف االئتمانن
ن
ألداة / ف

.الدين حسب نظام التقييم الداخىلي المطبق لدى البنك

ي لديها مستحقات أكير من 
. يوم90 يوم وتقل عن 30الحسابات الت 

ي تم جدولتها سابقا
.الحسابات الت 

ن خالل عام ي تم هيكلتها مرتير
.الحسابات الت 

ي الداخىلي 
ي تصنيفها االئتمانن

 .7-الحسابات الت 
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تعتير المسؤولة عن عملية إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ويتم الرجوع اليها عىل مستوى مجلس اإلدارة فيما  - 

.يتعلق باألدوار والنماذج المستخدمة لإلحتساب

:لجنة مجلس اإلدارة للتدقيق

 لمعيار التقارير المالية رقم  - 
ً
وتتأكد من  (9)تراقب اللجنة التواؤم مع إطار إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا

.قيام التدقيق الداخىلي بواجبه بهذا الخصوص

.توصي اللجنة لمجلس اإلدارة بإعتماد أرقام الخسائر االئتمانية المتوقعة كجزء من البيانات المالية ربــع السنوية - 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:لجنة مجلس اإلدارة للمخاطر

.تقوم اللجنة بمراجعة إطار وفرضيات إحتساب المخاطر االئتمانية المتوقعة والتوصية بإعتمادها - 

 إدارة المخاطر، إدارة التدقيق الداخىلي بكافة  - 
ً
ي البنك وتحديدا

ن
يتأكد مجلس اإلدارة من قيام الوحدات الرقابية ف

ي إطار تطبيق المعيار 
ن
 والعمل عىل 9األعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة ف

.توفير الدعم الالزم لهذه الوحدات الرقابية

وبما يتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة  (9)حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 

ام بمتطلبات تطبيق بالمعيار .التنفيذية لضمان اإللي  

، سعر الفائدة : التجزئة -  ، الناتج المحىلي اإلجماىلي
ن ات أهمها مؤشر أسعار المستهلكير تم إستخدام عدد أكير من المتغير

ن البنوك، حجم اإلستهالك، التضخم المتوقع، نسبة البطالة، سعر فائدة إعادة الخصم، أسعار الفائدة  للودائع بير

.لنافذة اإليداع وأخرى

.تقع عىل مجلس اإلدارة المسؤولية لوضع درجة المخاطر المقبولة واإلدارة الفاعلة إلدارة المخاطر لدى البنك - 

.مجلس اإلدارة مسؤول وصاحب الصالحية إلعتماد الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن البيانات المالية للبنك - 

يقوم مجلس إدارة البنك بتوفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل تحديد  - 

ي البنك وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية المناسبة
ن
.أدوار اللجان والدوائر ووحدات العمل ف

يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من قيام إدارة البنك بتطوير األنظمة الالزمة لتوفير المعلومات والبيانات الكافية وبشكل  - 

ي 
ن
دقيق وآمن بحيث توفر القدرة الدقيقة للبنك عىل اإلحتساب وبتشارك من جميع وحدات العمل ذات العالقة ف

اف من مجلس إدارة البنك ولجانه ذات العالقة .البنك وبإشر

يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من قيام إدارة البنك بتطبيق أنظمة ذات نوعية عالية وجودة يعتمد عليها سواء من  - 

.ناحية المدخالت أو عمليات التشغيل عيها أو النتائج المستخرجة منها

ي إحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 
ن
ات إقتصادية رئيسية ف :، وعىل النحو التاىلي(ECL)إستخدم البنك مؤشر

ي إحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة  - 5
 
ي تم إستخدامها من قبل البنك ف

ات اإلقتصادية الرئيسية الت  المؤشر

(ECL).

كات -   السوق الماىلي: الشر
ات نمو الناتج المحىلي اإلجماىلي ومؤشر .مؤشر
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:التدقيق الداخلي

ي إطار  - 
ن
تقوم إدارة المخاطر باألعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة ف

.9تطبيق المعيار 

مراجعة النماذج المستخدمة والفرضيات المستخدمة باإلحتساب والتوصية بأي تعديالت مطلوبة  - 

Independent model validation.

ي والمحددات المستخدمة بها ونتائجها - 
.تقييم أنظمة التصنيف االئتمانن

ي المخاطر االئتمانية - 
ن
ات للتغير المهم ف ات تعتير مؤشر .وضع مؤشر

ن المراحل المختلفة ومقارنتها مع  -   ومراجعة هذه المحددات بشكل Staging rulesمراجعة عملية اإلنتقال بير

.دوري

:لجنة اإلدارة للمخصصات

تعتير مسؤولة عن أي إستثناءات عىل نتائج مخرجات األنظمة واإلجراءات المحددة والنماذج الموثقة لعملية  - 

.اإلحتساب

. وتضع التوصيات الالزمةStaging rulesتراجع عملية محددات المراحل  - 

:إدارة الشؤون المالية

اك مع الدوائر المعنية بمراجعة نموذج األعمال الذي يتم من خالله تحديد أهداف وأسس إقتناء  -  اإلشي 

.وتصنيف األدوات المالية وبما يضمن التكامل مع متطلبات العمل األخرى

.ECLإحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  - 

.تحليل نتائج اإلحتساب المختلفة ومراجعة دقتها وكفاءة عملية إحتسابها - 

.اإلطالع عىل اإلحتساب للخسائر االئتمانية المتوقعة والتوصية بإعتمادها - 

األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مرصفية •

ي أدوات حقوق الملكية، حيث يتم تقييمها بالقيمة العادلة
ن
ي ف

.ال يتم إثبات خسارة تدنن

ة  • (قروض ودفعات مقدمة للعمالء)تسهيالت ائتمانية مباشر

(أوراق أدوات الدين)موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  •

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر •

."(عقود الضمان الماىلي الصادرة)تعرضات خارج قائمة المركز الماىلي خاضعة لمخاطر االئتمان  • 

ي7 - 2
 
 التدن

ي لم يتم قياسها 
اف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة عىل األدوات المالية التالية الت  يقوم البنك باإلعي 

:بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

:إدارة المخاطر

تقوم إدارة التدقيق الداخىلي بكافة األعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة المنهجيات والفرضيات واألنظمة 

.المستخدمة

ي - 
.إعداد الكشوفات التفصيلية المطلوبة من البنك المركزي األردنن

.إعداد القيود المحاسبية وعكس نتائج اإلحتساب عىل النظام البنكي الرئيسي - 
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.ختفاء سوق نشطة لهذا األصل الماىلي بسبب الصعوبات الماليةإ •

اء أصل ماىلي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة •
."شر

ً
الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا

ي ائتمانيا " يعتير األصل الماىلي 
 له تأثير ضار عىل التدفقات النقدية المستقبلية " متدنن

عند وقوع حدث أو أكير

  كموجودات المرحلة الثالثة. المقدرة لألصل الماىلي
ً
ي ائتمانيا

تشمل األدلة عىل . يشار إىل الموجودات المالية المتدنن

ي بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية
ي االئتمانن

:"التدنن

ض أو المصدر • ة يواجهها المقي  .صعوبات مالية كبير

ي التسديد •
ن
ي العقد، عىل سبيل المثال العجز أو التأخير ف

ن
.إخالل ف

• 
ً
ض، تنازال ض، ألسباب إقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقي  .قيام البنك بمنح المقي 

اة أو الناشئة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة  ي تم أخذها باإلعتبار )بإستثناء الموجودات المالية المشي 
والت 

:، يجب قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل(أدناه)بشكل منفصل 

ي للخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع  •
الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدى الحياة، أي العمر الزمتن

ي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة
ن
اضية المحتملة عىل مدى عمر األداة المالية والمشار إليها ف ."األحداث اإلفي 

ي تنتج عن تلك  (12)الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  •
ي للخسائر االئتمانية المتوقعة الت 

، أي العمر الزمتن
ً
شهرا

ي غضون 
ن
ي يمكن تحقيقها ف

اضية عىل األدوات المالية الت   بعد تاريــــخ اإلبالغ، ويشار إليها  (12)األحداث اإلفي 
ً
شهرا

.بالمرحلة األوىل

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي تتقاسم 
يقوم البنك بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أساس فردي أو عىل أساس المحفظة للقروض الت 

يستند قياس مخصص الخسارة إىل القيمة الحالية للتدفقات النقدية . خصائص المخاطر االقتصادية المماثلة

المتوقعة لألصل بإستخدام معدل الفائدة الفعال األصىلي لألصل، بغض النظر عما إذا تم قياسها عىل أساس فردي 

.أو عىل أساس المحفظة

يتوجب قيد مخصص للخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان عىل 

اف األوىلي وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى، تقاس الخسارة . تلك األداة المالية بشكل كبير منذ اإلعي 

 (12)االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
ً
.شهرا

 للقيمة الحالية لخسائر االئتمان
ً
 محتمال

ً
 مرجحا

ً
يتم قياس هذه القيمة . تعتير الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديرا

ي 
ن التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية الت  عىل أنها القيمة الحالية للفرق بير

 لسعر الفائدة 
ً
ي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات إقتصادية مستقبلية، مخصومة وفقا

يتوقع البنك إستالمها والت 

.الفعال ألصل

ن  ن القيمة الحالية للفرق بير بالنسبة للسقوف غير المستغلة، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بير

ي يتوقع 
ض بسحب التمويل والتدفقات النقدية الت  التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قام المقي 

.البنك تلقيها إذا تم إستغالل التمويل 

ن المدفوعات المتوقعة لتسديد  ، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بير بالنسبة لعقود الضمان الماىلي

حامل أداة الدين المضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك إستالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف 

.آخر
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ض عن السداد ألكير من  •  ي مهم إىل 90تخلف المقي 
ام ائتمانن ن  يوًما بخصوص أي الي 

ي تحول 
ن
ك لعدة أحداث ف  من ذلك، قد يتسبب التأثير المشي 

ً
ي حال تعذر تحديد حدث منفرد، وبدال

ن
وف

ي . الموجودات المالية إىل موجودات ذات قيمة ائتمانية متدنية
يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان قد حصل تدنن

ي ألدوات ا
ن خالل الدخل مالعادلة لقیمة المقاسه بالتكلفة المطفأة أو المالیة ل الموجودات التي تمثن ایدلائتمانن

ي أدوات اما تاريــــخ كل تقرير بتقييم في الشامل اآلخر 
ن
ي ف

ي ائتمانن
كات، يعتير یدلإذا كان هناك تدنن ن والعائدة للشر

ض قوالئتماني ل تمثل عائدات السندات والتصنيف امواعالبنك  .زيادة التمويلعلی درة المقي 

، ما لم يتوفر دليل عىل أنه   بسبب تدهور وضعه الماىلي
ً
ض إمتيازا  عند منح المقي 

ً
يعتير القرض قد تدنن ائتمانيا

، وال توجد 
ً
ا نتيجة لمنح اإلمتياز، فإن خطر عدم إستالم التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاضا كبير

ي
ات أخرى للتدنن ي إجراء تنازالت حولها . هناك مؤشر

ن
ي يكون هناك تفكير ف

وبخصوص الموجودات المالية الت 

ي ذلك الوفاء 
ن
ي االئتمان بما ف

ولكنها ال تمنح، يعتير األصل قد تدنن ائتمانيا عندما يتوفر دليل واضح عىل تدنن

ات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا . بتعريف التخلف عن السداد يشمل تعريف التخلف عن السداد مؤشر

 أو أكير (90)كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة 
ً
ي ال يتم فيها . يوما

وعىل الرغم من ذلك، فإن الحاالت الت 

اف بإنخفاض القيمة للموجودات بعد   من اإلستحقاق يتم دعمها بمعلومات معقولة (90)اإلعي 
ً
.يوما

 ألن األصل 
ً
 بطريقة مختلفة نظرا

ً
ي نشأت المتدنية ائتمانيا

اة أو الت  يتم التعامل مع الموجودات المالية المشي 

اف األوىلي وبخصوص هذه الموجودات، يستدرك البنك جميع . يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند اإلعي 

اف األوىلي كمخصص خسارة، وتستدرك أي  ي الخسارة االئتمانية المتوقعة عىل مدى الحياة منذ اإلعي 
ن
ات ف التغير

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
ن
ات ف ي . تغيير

ي لمثل هذه األصول إىل تحقيق مكاسب تدنن يؤدي التغيير اإليجانر

.القيمة

 
ً
ي نشأت المتدنية ائتمانيا

اة أو الت  الموجودات المالية المشي 

ي السداد
 
تعريف التخلف ف

ي غاية األهمية عند تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
ن
 ف
ً
يستخدم تعريف . ُيعتير تعريف التخلف عن السداد أمرا

ي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند 
ن
ي قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة وف

ن
التخلف عن السداد ف

 أو لمدى الحياة، ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات 12إىل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة 
ً
 شهرا

ي تؤثر عىل كل من قياس الخسائر االئتمانية (Probability of Default)إحتمالية التخلف عن السداد 
، الت 

ي مخاطر االئتمان أدناه
ن
ة ف .المتوقعة وتحديد الزيادة الكبير

ي السداد
ن
:يعتير البنك ما يىلي بمثابة حدث للتخلف ف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
ن
اف األوىلي وف ي السداد عند اإلعي 

ن
تمثل السيناريوهات اإلقتصادية المتعددة أساس تحديد إحتمالية التخلف ف

إن . سينتج عن السيناريوهات اإلقتصادية المختلفة إحتمالية مختلفة للتخلف عن السداد. تواريــــخ التقارير الالحقة

ترجيح السيناريوهات المختلفة يشكل أساس متوسط اإلحتمال المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم 

ة .لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشكل كبير

وتعتير . ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول

ا أو تم إعالمه بحد أصغر من المبلغ 
ً
 محدد

ً
السحوبات عىل المكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدا

.الحاىلي غير المسدد

ات  ي الحسبان المؤشر
ن
، يأخذ البنك ف ي

امه االئتمانن ن ض إلي  عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقي 

كات، فإن المؤشر . النوعية والكمية ي اإلقراض للشر
ن
وتعتمد المعلومات المقيمة عىل نوع األصل، وعىل سبيل المثال ف

ي . النوعي المستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالتجزئة
ن
ات الكمية، مثل التأخر ف إن المؤشر

ي هذا التحليل
ن
ام آخر للطرف المقابل، هي مدخالت رئيسية ف ن كما يستخدم البنك مصادر . السداد وعدم سداد إلي 

 أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية
ً
ور داخليا

َ
ط
ُ
ي ت
.معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد والت 

ي مخاطر االئتمان
 
ة ف الزيادة الكبير

ي تخضع 
امات القروض الصادرة وعقود الضمان الماىلي الت  ن يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلي 

اف األوىلي ي مخاطر االئتمان منذ اإلعي 
ن
ة ف إذا كانت . لمتطلبات إنخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبير

 من 
ً
ي مخاطر االئتمان، سيقوم البنك بقياس مخصص الخسارة عىل أساس مدى الحياة بدال

ن
ة ف هناك زيادة كبير

 (12)الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
ً
.شهرا

بتاريــــخ التقرير الماىلي أنه لم يحصل " المنخفضة"ال يقوم البنك بإعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية 

ي مخاطر االئتمان
ن
امات القروض . لها زيادة هامة ف ن  لذلك، يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلي 

ً
نتيجة

ي مخاطر االئتمان
ن
ة ف ي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الكبير

.الصادرة وعقود الضمان الماىلي الت 

، يقوم البنك  اف األوىلي  منذ اإلعي 
ً
ا  كبير

ً
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان عىل األداة المالية قد إرتفعت ارتفاعا

ي لألداة 
 إىل اإلستحقاق المتبف 

ً
ي تاريــــخ التقرير إستنادا

ن
ي السداد عىل األداة المالية ف

ن
بمقارنة مخاطر حدوث التخلف ف

ي تاريــــخ التقرير الحاىلي عندما تم 
ن
ة اإلستحقاق المتبقية ف  لفي 

ً
مع وجود خطر حدوث تخلف عن السداد كان متوقعا

اف باألداة المالية ألول مرة عند إجراء هذا التقييم، يأخذ البنك باإلعتبار كٍل من المعلومات الكمية والنوعية . اإلعي 

ة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد  ي ذلك الخير
ن
ي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما ف

الت 

ي ذلك المعلومات المستقبلية
ن
ي بما ف

ة التاريخية للبنك وتقييم الخبير االئتمانن ر له، بناًء عىل الخير .ال مير
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اف بالموجودات المالية تعديل وإلغاء اإلعي 

ي تنظم التدفقات النقدية ألصل 
وط التعاقدية الت  يتم التعديل عىل األصل الماىلي عندما يتم إعادة التفاوض عىل الشر

اف األوىلي وإستحقاق األصل الماىلي ن اإلعي  أو توقيت / يؤثر التعديل عىل مبلغ و. ماىلي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بير

ي تاريــــخ مستقبىلي
ن
 أو ف

ً
باإلضافة إىل ذلك، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة . التدفقات النقدية التعاقدية إما فورا

 حت  إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة عىل التدفقات النقدية عىل الفور ولكنها قد 
ً
لقرض قائم تعديال

 أم ال 
ً
ي معدل )تؤثر عىل التدفقات النقدية بناًء عىل ما إذا كان التعهد مستوفيا

ن
ي الزيادة ف

ن
عىل سبيل المثال تغيير ف

.(الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات

ي قياس 
ن
افية، ويستخدم البنك المنهجيات والبيانات ذاتها المستخدمة ف عتير إحتماليات التخلف عن السداد إستشر

ُ
ت

.مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة

ي 
ن
ي نماذج إحتمالية التخلف عن السداد ف

ن
ي مخاطر االئتمان تنعكس ف

ن
ي تشير إىل زيادة ملحوظة ف

إن العوامل النوعية الت 

ي بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر . الوقت المناسب
ن
ومع ذلك، ال يزال البنك ينظر بشكل منفصل ف

ة ي تشملها . االئتمان قد زادت زيادة كبير
ن خاص عىل األصول الت  كات، فإن هناك تركير قائمة "وفيما يتعلق باإلقراض للشر

ي قائمة المراقبة عندما يكون هناك مخاوف حول تدهور الجدارة االئتمانية للطرف " المراقبة
ن
حيث يدرج التعرض ف

ات عدم سداد وتحمل عدم حصوله، وعالمات اإلئتمان . المقابل ي اإلعتبار في 
ن
وبشأن إقراض األفراد، يأخذ البنك ف

.واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الوفاة

، بالقيمة المطلقة، 
ً
 معينا

ً
ا ، فإن تغيير ي اف األوىلي هي مقياس نستر ي مخاطر االئتمان منذ اإلعي 

ن
ة ف وحيث أن الزيادة الكبير

 بأداة مالية 
ً
ي إحتمالية عدم السداد سيكون أكير أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أوىلي أقل مقارنة

ن
ف

.ذات إحتمالية عدم سداد أعىل

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي تاريــــخ التقرير  •
ن
.إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية ف

حتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها عىل أساس الحقائق إ •

اف األوىلي للتعرض .والظروف عند اإلعي 

ي تعمل فيها األطراف 
افية اآلفاق المستقبلية للصناعات الت  كات، تشمل المعلومات اإلستشر بالنسبة إىل تمويل الشر

ن والهيئات الحكومية ومراكز  ن الماليير ن والمحللير اء اإلقتصاديير ي يتم الحصول عليها من تقارير الخير
المقابلة للبنك، والت 

ي اإلعتبار المصادر الداخلية والخارجية 
ن
ها من المنظمات المماثلة، باإلضافة إىل األخذ ف الفكر ذات الصلة وغير

.المتنوعة للمعلومات اإلقتصادية الفعلية والمتوقعة

افية التوقعات اإلقتصادية عينها مثل اإلقراض  وبخصوص تمويل األفراد، تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشر

ي تركز عىل صناعات معينة، باإلضافة 
ات اإلقتصادية المحلية، خاصة للمناطق الت  المؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشر

يخصص البنك لنظائره درجة مخاطر ائتمانية ذات صلة . إىل معلومات داخلية عن سلوك العمالء المتعلقة بالسداد

ي 
ن
ي مخاطر االئتمان وهي تستند إىل التغيير ف

ن
ة ف  عىل الزيادة الكبير

ً
 أساسيا

ً
ا بناء عىل جودتها وتعد المعلومات الكمية مؤشر

ي إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة من خالل مقارنة
ن
.إحتمالية التخلف عن السداد بناًء عىل التغير ف
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اف، يحدد البنك ما إذا كانت مخاطر  وط التعاقدية ألصل ماىلي وال يؤدي التعديل إىل إلغاء اإلعي 
عند تعديل الشر

اف األوىلي من خالل مقارنة ة منذ اإلعي  :ائتمان الموجودات المالية قد زادت زيادة كبير

وبخصوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك، عندما ال ينتج عن التعديل إلغاء 

اف، فإن تقدير إحتمالية عدم السداد يعكس مدى قدرة البنك عىل تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع  اإلعي 

ي ذلك أداء 
ن
ات السلوكية، بما ف ات البنك السابقة من إجراءات التحمل المماثلة، وكذلك مختلف المؤشر مراعاة خير

وط التعاقدية المعدلة ي ظل الشر
ن
ض ف  عند . الدفع للمقي 

ً
إذا بقيت مخاطر االئتمان أعىل بكثير مما كان متوقعا

، فإن مخصص الخسارة يقاس بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة مدى الحياة اف األوىلي .اإلعي 

وط التعاقدية األصليةإ • اف األوىلي والشر ة المتبقية مقدرة عىل أساس البيانات عند اإلعي  .حتمالية عدم السداد للفي 

وط المعدلة • ي تاريــــخ التقرير إستنادا إىل الشر
ن
ة المتبقية ف .إحتمالية عدم السداد للفي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

اف ، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء اإلعي  ا لسياسة . عندما يتم تعديل أصل ماىلي
ً
وفق

وط ي الشر
ن
اف عندما يؤدي إىل إختالف كبير ف .البنك، فإن التعديل يؤدي إىل إلغاء اإلعي 

عوامل النوعية مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل عىل أنها فقط مدفوعات المبلغ األصىلي  • 

ي سعر (SPPI)والفائدة عىل المبلغ األصىلي القائم
ن
ي الطرف المقابل أو مدى التغير ف

ن
ي العملة أو التغيير ف

ن
، أو التغير ف

.الفائدة، أو اإلستحقاق وإذا كانت هذه ال تشير بوضوح إىل تعديل جوهري، إذن

وط األصلية مع  • ي إطار الشر
ن
إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية ف

ن عىل أساس الفائدة الفعلية األصلية وط المعدلة، وخصم كال المبلغير  للشر
ً
.التدفقات النقدية التعاقدية وفقا

اف  ي تاريــــخ إلغاء اإلعي 
ن
، يتم إعادة قياس مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة ف اف باألصل الماىلي ي حالة إلغاء اإلعي 

ن
ف

ي ذلك التاريــــخ
ن
ي القيمة المدرجة لألصل ف

ن
ن هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة . لتحديد صاف إن الفرق بير

اف وط الجديدة سوف يؤدي إىل ربــح أو خسارة عند إلغاء اإلعي  سيكون . للموجودات المالية الجديدة مع الشر

 بإستثناء  (12)لألصل الماىلي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه بناًء عىل خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 
ً
شهرا

ي ائتمانيا
ي يعتير فيها القرض الجديد قد نشأ متدنن

ي يتم فيها . الحاالت النادرة الت 
ي الحالة الت 

ن
ينطبق هذا فقط ف

اف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير لمبلغ القيمة األسمية المعدل حيث ال يزال هناك خطر كبير  اإلعي 

يراقب البنك مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من . للتعير عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل

وط الجديدة ي حالة تعير سابقة بموجب الشر
ن
ض ف .خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقي 

يقوم البنك بإعادة التفاوض عىل القروض مع العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة التحصيل وتقليل 

ي السداد
ن
ض قد بذل كل الجهود . مخاطر التعير ف ي يكون فيها المقي 

ي الحاالت الت 
ن
وط سداد القرض ف يتم تيسير شر

ي السداد أو التقصير قد حدث 
ن
وط التعاقدية األصلية، وأن يكون خطر هام من التعير ف المعقولة للدفع بموجب الشر

وط المعدلة ض من الوفاء بالشر ي معظم الحاالت . بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقي 
ن
وط المعدلة ف تشمل الشر

ي توقيت التدفقات النقدية للقرض 
ن
ات ف ة إستحقاق القرض، التغيير ، تخفيض (تسديد األصل والفائدة)تمديد في 

ينتهج البنك سياسة إنتظار . وتعديالت التعهدات (األصل واإلعفاء من الفائدة)مبلغ التدفقات النقدية المستحقة 

كات واألفراد .وتطبق عىل إقراض الشر
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ي قائمة المركز المالي الموحدة
 
.عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة ف

ي قائمة المركز الماىلي الموحدة كما يىلي
ن
:يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ف

ية اإلجمالية لألصول: للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  • .كاستقطاع من القيمة الدفي 

ي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •
ي قائمة : ألدوات الدين الت 

ن
ال يتم إثبات مخصص خسارة ف

ية هي بالقيمة العادلة ن مخصص الخسارة كجزء . المركز الماىلي الموحدة حيث أن القيمة الدفي  ومع ذلك، يتم تضمير

ي إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات
ن
.من مبلغ إعادة التقييم ف

امات القروض وعقود الضمان الماىليإ • ن كمخصص: لي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
ن
اك ف اد مثل عدم قيام العميل باإلشي  يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون هناك توقعات معقولة  لإلسي 

يقوم البنك بتصنيف األموال أو المبالغ المستحقة لشطبها بعد إستنفاد جميع طرق الدفع . خطة دفع مع البنك

داد الذمة . الممكنة ي نشاط اإلنفاذ لمحاولة إسي 
ن
ي حال تم شطب التمويل أو الذمم المدينة، يستمر البنك ف

ن
ولكن ف

دادها ي قائمة األرباح أو الخسائر المنفصلة عند إسي 
ن
ي يتم إثباتها ف

.المدينة المستحقة، والت 

الشطب

ي يتم تحملها عىل أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
، يقاس مخصص الخسارة للقروض الت 

ً
  (12)وعموما

ً
شهرا

ي 
ن
ة السابقة ف ي السداد بعد التعديل مما يؤدي إىل عكس الزيادة الكبير

ن
ض ف عندما يتوفر دليل عىل تحسن سلوك المقي 

.مخاطر االئتمان

اف، يقوم البنك بإحتساب ربــح  خسارة التعديل لمقارنة إجماىلي القيمة / عندما ال يسفر التعديل عن إلغاء اإلعي 

ية قبل التعديل وبعده  ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخسائر . (بإستثناء مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)الدفي 

ي 
ن
درج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من األصل الماىلي المعدل ف

ُ
االئتمانية المتوقعة لألصل الُمعدل حيث ت

.حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصىلي

اف باألصل الماىلي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بإستالم التدفقات النقدية من  يقوم البنك بإلغاء اإلعي 

ي حالة . األصل، أو عندما تقوم بتحويل األصل الماىلي وكافة المخاطر وعوائد ملكية الموجودات إىل طرف آخر
ن
أما ف

عدم قيام البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري وإستمراره بالسيطرة عىل األصل 

ي حدود المبالغ المتوقع 
ن
ي األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به ف

ن
اف بحصته المتبقية ف المحول، يقوم البنك باإلعي 

ي حالة إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل الماىلي المحول بشكل جوهري، فإن البنك . دفعها
ن
أما ف

اضات مرهونة للعوائد المستلمة اف باألصل الماىلي وبأية إقي  .يستمر باإلعي 

ن القيمة المدرجة لألصل ومجموع كٍل من المبلغ  اف بالفرق بير اف بأصل ماىلي بالكامل، يتم اإلعي  عند إلغاء اإلعي 

ي 
ن
اكمة ف ي الدخل الشامل اآلخر والمي 

ن
اف بها ف ي تم اإلعي 

اكمة والت  المستلم والمستحق والمكاسب أو الخسائر المي 

ي حقوق الملكية المحدد الذي تم قياسه بالقيمة 
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر، مع إستثناء اإلستثمار ف

ن
حقوق الملكية ف

ي / العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربــح
ن
 ف
ً
ف بها سابقا اكمة المعي  الخسارة المي 

ً
.الدخل الشامل اآلخر إىل قائمة األرباح أو الخسائر الحقا
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ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

أسهم الخزينة

ن ي حقوق المساهمير
ن
ة ف اء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشر ف بإعادة شر ال يتم إثبات أي مكسب . ُيعي 

اء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك/  ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة عند شر
ن
.خسارة ف

ي موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها
ن
ف بأدوات . أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية ف ُيعي 

ة  للعوائد المستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشر
ً
.حقوق الملكية الصادرة عن البنك وفقا

ي قائمة المركز الماىلي ما یىلي" القروض والسلف"تتضمن 
ن
:المدرجة ف

یتم تحویل التسهیالت االئتمانیة والفوائد المعلقة الخاصة بها والمغطاة بمخصصات بالكامل خارج قائمة المركز الماىلي  •

 لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص
ً
.الموحدة، وذلك وفقا

 إلیها تكالیف المعاملة  •
ً
ي یتم قیاسها مبدئيا بالقیمة العادلة مضافا

القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة، والت 

 بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة الفائدة الفعالة
ً
ة اإلضافیة، والحقا .المباشر

ي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربــح أو الخسارة أو المحددة عىل أنها بالقیمة العادلة من خالل  •
القروض والسلف الت 

ي الربــح أو الخسارة
ن
ة ف ف بها مباشر ات المعي  .الربــح أو الخسارة، یتم قیاسها بالقیمة العادلة ویتم تسجیل التغير

.ذمم اإلیجار •

یتم تعلیق الفوائد والعموالت عىل التسهیالت االئتمانیة غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك المركزي  •

ي
.األردنن

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ي وقت واحد إلعادة بیع األصل 
ن
اء أصل ماىلي وإبرام اتفاقیة ف

بسعر  (أو أصل مشابه إىل حد كبير)عندما يقوم البنك بشر

ي تاریــــخ الحق 
ن
اض األسهم)ثابت ف اء أو إقي  اف (إعادة الشر ، یتم إحتساب المقابل المدفوع كقرض أو سلفة، وال یتم اإلعي 

ي القوائم المالیة للمجموعة
ن
.باألصل ف

أدوات حقوق الملكية

رأس المال 

 القروض والسلف8-2

عندما تشتمل األداة المالية عىل مكون مسحوب وغير مسحوب، وال يمكن للبنك تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة  •

ام القرض بشكل منفصل عن تلك عىل المكون المسحوب ن فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكال : عىل مكون إلي 
ن ية اإلجمالية للمكون المسحوب. المكونير ي مخصص . ُيعرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفي 

ن
عرض أي زيادة ف

ُ
ت

.الخسارة عن المبلغ اإلجماىلي للمكون المسحوب كمخصص

ام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل ماىلي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان 
ن إن المطلوبات المالية هي إلي 

وط قد تكون غير مواتية للبنك أو عقد سيتم تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة  آخر وفق شر

بالبنك وهو عقد من غير المشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق 

ي سيتم أو يمكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ 
الملكية الخاصة به، أو عقد المشتقات عىل حقوق الملكية الخاصة الت 

.لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك (أو أصل ماىلي آخر)محدد من النقد 

تيب التعاقدي  لمضمون الي 
ً
.تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما  كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المطلوبات المالية وحقوق الملكية •
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ائه عىل المدى القريب•  .تم تكبده بشكل أساشي لغرض إعادة شر

.هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط• 

ي • 
ي يديرها البنك ولديه نمط فعىلي حديث لجتن

 من محفظة األدوات المالية المحددة الت 
ً
، يعد هذا جزءا اف األوىلي عند اإلعي 

.األرباح عىل المدى القصير

امات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر،  ن وبخصوص إلي 

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
ن
.تدرج كافة المكاسب والخسائر ف

ي الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يزيد من عدم 
ن
ي مخاطر ائتمان المطلوبات ف

ن
ات ف اف بالتغير عند تحديد ما إذا كان اإلعي 

ي مخاطر 
ن
ات ف ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة، فإن البنك يقييم ما إذا كان يتوقع تعويض آثار التغيير

ن
ي ف التطابق المحاستر

ي القيمة العادلة ألداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة 
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بتغيير ف

ن
االئتمان الخاصة بالمطلوبات ف

.العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

ف بأي أرباح أو خسائر تنشأ  تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة، ويعي 

 من عالقة تحوط محددة
ً
ي قائمة األرباح أو الخسائر إىل الحد الذي ال تكون فيه جزءا

ن
ي األرباح . من إعادة القياس ف

ن
/ يشتمل صاف

ي بند 
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر عىل أي فوائد مدفوعة عىل المطلوبات المالية ويجري تضمينها ف

ن
ف بها ف ي "الخسائر المعي 

ن
صاف

.األرباح أو الخسائر من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

ومع ذلك، فيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر، ُيدرج 

ي الدخل 
ن
امات ف ن ي المخاطر االئتمانية لتلك اإللي 

ن
ات ف ي القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نتج عن التغير

ن
مبلغ التغيير ف

ي الدخل الشامل اآلخر إىل خلق أو زيادة عدم 
ن
ي مخاطر ائتمان المطلوبات ف

ن
ات ف اف بآثار التغيير الشامل اآلخر، ما لم يؤدي اإلعي 

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
ن
 ف
ً
ي قائمة . التوافق محاسبيا

ن
ام ف ن ي القيمة العادلة لإللي 

ن
ات ف ي من التغير

ف بالمبلغ المتبف  ُيعي 

ي القيمة العادلة المنسوبة إىل مخاطر ائتمان المطلوبات المالية 
ن
ات ف األرباح أو الخسائر الموحدة، وإليعاد تصنيف التغير

 قائمة األرباح أو الخسائر
ً
ي الدخل الشامل اآلخر الحقا

ن
ف بها ف  من ذلك، تحول إىل أرباح محتجزة عند إلغاء . المعي 

ً
وبدال

ام الماىلي
ن اف باإللي  .اإلعي 

المطلوبات المالية

صنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر أو المطلوبات المالية األخرى
ُ
.ت

.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

محتفظ بها  (1)تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر عندما تكون المطلوبات المالية 

ام الماىلي كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان. تصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر (2)للمتاجرة أو 
ن :يصنف اإللي 

 من عقد يحتوي عىل مشتق واحد أو أكير من المشتقات، ويسمح المعيار الدوىلي للتقارير • 
ً
ام الماىلي يشكل جزءا

ن إذا كان اإللي 

ن بالكامل  (9)المالية  .ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر (المركب)بعقد هجير

ام الماىلي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه • 
ن ام الماىلي بخالف اإللي 

ن يمكن تحديد اإللي 

اف األوىلي إذا كان هذا التصيف  ي كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر عند اإلعي  مشي 

 لذلك
ً
اف الذي قد ينشأ خالفا ي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو اإلعي 

.يلغن

ي تدار ويقييم أدائها عىل • 
 من مجموعة موجودات المالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، والت 

ً
ام الماىلي ُيشكل جزءا

ن كان اإللي 

اتيجية إدارة المخاطر أو اإلستثمار الموثقة للبنك، وكانت المعلومات المتعلقة بتشكيل   إلسي 
ً
أساس القيمة العادلة، وفقا

 عىل هذا األساس
ً
.المجموعة مقدمة داخليا
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ي ذلك الودائع والقروض، مبدئًيا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة
ن
قاس . يتم قياس المطلوبات المالية األخرى، بما ف

ُ
وبعد ذلك ت

.المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة

ي تكبدها بسبب إخفاق المدين 
عقد الضمان الماىلي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة الت 

وط أداة الدين ي سداد المدفوعات عند إستحقاقها وفقا لشر
ن
.المحدد ف

اف بالمطلوبات المالية إلغاء اإلعي 

امات البنك ن اف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء الي  ي البنك اإلعي 
ية للمطلوبات . يلغن ن القيمة الدفي  ف بالفرق بير كما ُيعي 

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
ن
اف بها والمبلغ المدفوع والمستحق ف ي اإلعي 

ي ألغن
.المالية الت 

، فإن هذا التبادل ُيحتسب كإطفاء 
ً
ا  كبير

ً
وط مختلفة إختالفا عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحاىلي بأداة أخرى بشر

ف بمطلوبات مالية جديدة  منه . للمطلوبات المالية األصلية وُيعي 
ً
ام القائم أو جزءا ن وط اإللي  وبالمثل، يعالج البنك التعديل الجوهري لشر

ام الجديد ن اف باإللي   إذا كانت القيمة الحالية . كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية وإعي 
ً
 جوهريا

ً
وط إختالفا ض أن تختلف الشر ويفي 

ي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة 
ن
ي ذلك أي رسوم مدفوعة بالصاف

ن
وط الجديدة، بما ف ي إطار الشر

ن
المخفضة للتدفقات النقدية ف

ي المائة عىل األقل عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات  (10)بإستخدام المعدل الفعال األصىلي بفارق 
ن
ف

.المالية األصلية

األدوات المالية المشتقة

ي ُيحتفظ ببعضها للتداول بينما ُيحتفظ بأخرى إلدارة التعرض لمخاطر 
ي مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة والت 

ن
يدخل البنك ف

تتضمن المشتقات المالية العقود اآلجلة للعمالت األجنبية، . أسعار الفائدة، ومخاطر االئتمان، ومخاطر أسعار ضف العمالت األجنبية

ي
.ومقايضات أسعار الفائدة، ومقايضات أسعار الفائدة عير العمالت، ومقايضات العجز االئتمانن

ي تاريــــخ كل قائمة 
ن
 إىل قيمتها العادلة ف

ً
ي تاريــــخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحقا

ن
يتم إثبات المشتقات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة ف

ي / يتم إثبات األرباح . مركز ماىلي
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر عىل الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط، وف

ن
الخسائر الناتجة ف

ي قائمة األرباح أو الخسائر عىل طبيعة عالقة التحوط
ن
اف ف يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات . هذه الحالة يعتمد توقيت اإلعي 

كة  امات الشر ن ف بها أو إللي  أو تحوطات معامالت التنبؤ المحتملة أو  (تحوطات القيمة العادلة)القيمة العادلة لألصول أو للمطلوبات المعي 

امات الثابتة  ن ي العمليات األجنبية  (تحوطات التدفقات النقدية)تحوطات مخاطر العمالت األجنبية لإللي 
ن
ي اإلستثمارات ف

ن
أو تحوطات صاف

ي)
ن
.(تحوطات اإلستثمار الصاف

ف بالمشتقات ذي القيمة العادلة السالبة كمطلوبات مالية ن ُيعي  ي حير
ن
ف بالمشتقات ذي القيمة العادلة الموجبة كأصل ماىلي ف عرض . ُيعي 

ُ
ت

ة اإلستحقاق المتبقية لألداة أكير من   وال يتوقع تحقيقها أو  (12)المشتقات كأصول غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت في 
ً
شهرا

 (12)تسويتها خالل 
ً
عرض المشتقات األخرى كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة. شهرا

ُ
.كما ت

المشتقات المتضمنة

ها من عقود مضيف األصول غير المالية كمشتقات منفصلة عندما ال  ي المطلوبات المالية أو غير
ن
يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة ف

تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

.األرباح أو الخسائر

ي يرتبط بها 
ة اإلستحقاق المتبقية لألداة الهجينة الت  عرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت في 

ُ
ت

ي أكير من 
 وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل 12المشتق الضمتن

ً
12 شهرا

ً
عرض المشتقات األخرى المتضمنة موجودات أخرى أو .  شهرا

ُ
ت

.مطلوبات أخرى

عقود الضمان المالي

مطلوبات مالية أخرى

ة ذات الصلة . طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مرصوفات الفائدة عىل مدار الفي 

، أو،  ام الماىلي
ن إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لإللي 

اف األوىلي ية عند اإلعي  ي القيمة الدفي 
ن
ة أقرص، إىل صاف .للحصول عىل تفاصيل حول معدل الفائدة الفعال. عند اإلقتضاء، في 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 للمعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم • 
ً
.(9)بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقا

 لسياسات • 
ً
ف به وفقا اكم المعي  ، مبلغ األرباح أو الخسائر المي 

ً
 منه، عندما يكون ذلك مناسبا

ً
، مطروحا

ً
ف به مبدئيا المبلغ المعي 

.تحصيل اإليرادات للبنك، أيهما أعىل

ي حالة عدم تحديدها بالقيمة العادلة من 
ن
 بالقيمة العادلة لها، وف

ً
تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئيا

ً
، يتم قياسها الحقا ي ال تنتج عن تحويل أصل ماىلي

:خالل قائمة األرباح أو الخسائر والت 

ي قائمة المركز الماىلي 
ن
عرض عقود الضمان الماىلي غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر كمخصصات ف

ُ
ت

ي اإليرادات األخرى
ن
.الموحد ويعرض إعادة القياس ف

.لم يحدد البنك أي عقود ضمان ماىلي بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر 

امات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق ن .إلي 

 بقيمتها العادلة، وإذا لم تحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
ً
امات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئيا ن تقاس اإللي 

ً
قاس الحقا

ُ
:األرباح أو الخسائر، فإنها ت

 للمعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم • 
ً
.(9)بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقا

ا لسياسات • 
ً
ف به وفق اكم المعي  ، مبلغ األرباح أو الخسائر المي 

ً
 منه، عندما يكون ذلك مناسبا

ً
، مطروحا

ً
ف به مبدئيا المبلغ المعي 

.تحصيل اإليرادات للبنك، أيهما أكير

ن أداة التحوط والبند المتحوط له، باإلضافة إىل أهداف إدارة المخاطر •  عند بداية عالقة التحوط، يوثق البنك العالقة بير

اتيجيتها للقيام بمعامالت تحوط متنوعة عالوة عىل ذلك، عند بداية التحوط وعىل أساس مستمر، يوثق البنك ما إذا كانت أداة . وإسي 

ي يمكن أن تعزى للخطر المتحوط له، 
ي القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له الت 

ن
ات ف ي تقاص التغير

ن
التحوط فعالة ف

ي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية ي تلتر
ن أداة : والت  ن البند المتحوط له وبير توجد عالقة إقتصادية بير

.التحوط

 وكمية أداة • 
ً
ي يقوم البنك بالتحوط له فعليا

نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والت 

ي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له
.التحوط الت 

ي تنتج عن ھذه العالقة اإلقتصادية• 
ات القيمة الت  .ال يهيمن أثر مخاطر اإلئتمان عىل تغير

ي تحوطات القيمة العادلة 
ن
ُيحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة ف

ي العمليات األجنبية حسب اإلقتضاء
ن
ي اإلستثمارات ف

ن
كما يتم المحاسبة عن تحوطات . أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صاف

امات البنك كتحوطات للتدفق النقدي ن ي عىل إلي  ال يطبق البنك محاسبة التحوط للقيمة العادلة عىل تحوطات . مخاطر الرصف األجنتر

 لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم . محفظة مخاطر سعر الفائدة
ً
، أي (39)باإلضافة لذلك، ال يستخدم البنك قواعد محاسبة التحوط وفقا

.(9)أن البنك يطبق قواعد محاسبة التحوط حسب معيار التقارير الماىلي الدوىلي رقم 

امات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر  ن عرض اإللي 
ُ
ت

ي اإليرادات األخرى
ن
ي قائمة المركز الماىلي الموحد ويعرض إعادة القياس ف

ن
.كمخصصات ف

امات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر ن .لم يحدد البنك أي إلي 

المشتقات المالية

مشتقات مالية للمتاجرة

مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة، عقود الفائدة )يتم إثبات القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة 

  (المستقبلية، عقود المقايضة، حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية
ً
ي قائمة المركز الماىلي الموحدة وتحدد القيمة العادلة وفقا

ن
ف

ي قائمة األرباح أو 
ن
ي القيمة العادلة ف

ن
ات ف ي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم تسجيل مبلغ التغير

ن
ألسعار السوق السائدة، وف

.الخسائر الموحدة

محاسبة التحوط 
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2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

بعد إعادة التوازن، إن )عن الوفاء بالمعايير المؤهلة  (أو جزء منها)ال يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط 

كما يتم . يتضمن ذلك حاالت إنتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها، ويحتسب اإلستبعاد لألثر المستقبىلي. (وجدت

ي تستخدم بشأنها طريقة معدل الفائدة الفعال 
ية للبنود المتحوط لها والت  أي أدوات الدين )إضفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفي 

ي قائمة األرباح أو الخسائر  (المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ن
الناتج عن المخاطر المتحوط لها ف

 من تاريــــخ ال يتجاوز تاريــــخ التوقف عن محاسبة التحوط
ً
.بدءا

طفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار 
ُ
ي أنه ت

ة الزمنية، مما يعتن ي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفي 
إن البنود المتحوط لها والت 

 لطريقة القسط )المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إىل قائمة األرباح أو الخسائر عىل أساس رشيد 
ً
عىل سبيل المثال، وفقا

ة عالقة التحوط (الثابت .عىل مدى في 

ي بعض عالقات التحوط يستبعد البنك من التحديد العنرص األجل لعقود اآلجلة أو الفرق عىل أساس العمالت ألدوات التحوط عير 
ن
ف

طبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة عىل القيمة الزمنية للخيارات. العمالت
ُ
ي هذه الحالة، ت

ن
وتعتير معالجة العنرص اآلجل للعقد اآلجل . ف

ي 
 ويطبق الخيار عىل أساس كل تحوط عىل حدى، بخالف معالجة القيمة الزمنية للخيارات الت 

ً
 اختياريا

ً
والعنرص عىل أساس العملة أمرا

وبخصوص عالقات التحوط والمشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عير العمالت، عندما . تعتير إلزامية

ي الدخل الشامل اآلخر
ن
 بالعنرص المستبعد ف

ً
ف عموما .ُيستبعد العنرص اآلجل أو الفرق عىل أساس العملة من التصنيف، فإن البنك يعي 

ي حقوق الملكية
ن
ي إحتياطي التحوط ف

ن
."تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط والحركات ف

التحوطات بالقيمة العادلة

ي قائمة األرباح أو الخسائر فيما عدا عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية 
ن
ف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة ف

ُيعي 

ي الدخل الشامل اآلخر
ن
ف به ف ي هذه الحالة، ُيعي 

ن
لم يحدد البنك عالقات . المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وف

.تحوط القيمة العادلة عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ي القيمة العادلة الذي يمكن أن يعزى إىل المخاطر 
ن
ية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة بالتغيير ف

تعدل القيمة الدفي 

ي قائمة األرباح أو الخسائر
ن
قاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل . المتحوط لها وإجراء قيد بقائمة ف

ُ
ي ت
وبخصوص أدوات الدين الت 

ية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن ُيدرج جزء الربــح أو الخسارة من القيمة العادلة عىل البند المتحوط له  عدل القيمة الدفي 
ُ
اآلخر، ال ت

 من الدخل الشامل اآلخر
ً
ي قائمة األرباح أو الخسائر بدال

ن
عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق ملكية . المرتبط بالخطر المتحوط له ف

ي الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة التحوط/ محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، تبف  أرباح 
ن
.خسائر التحوط ف

ي بعض عالقات التحوط، يحدد البنك القيمة الحقيقية للخيارات فقط
ن
ي هذه الحالة، يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون القيمة . ف

ن
وف

ة التحوط، إىل الحد الذي يتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق  ي الدخل الشامل اآلخر، عىل مدى في 
ن
الزمنية لعقد الخيار ف

اف بالبنود غير المالية ال تتضمن سياسة البنك إلدارة . الملكية إىل قائمة األرباح أو الخسائر عندما ال يؤدي البند المتحوط له إىل اإلعي 

اف بالبنود غير المالية، وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط  ي تؤدي إىل اإلعي 
.المخاطر تحوطات البنود الت 

ورة ي مثل هذه الحاالت، قد يتم تطبيق . يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل اإلمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الرصن
ن
ف

 من . اإليقاف عىل جزء فقط من عالقة التحوط
ً
عدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءا

ُ
عىل سبيل المثال، قد ت

 من عالقة التحوط
ً
يقوم البنك بإعادة . عالقة التحوط، وبالتاىلي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال لحجم بند التحوط الذي لم يعد جزءا

ورة ي مثل هذه الحاالت، قد يتم تطبيق اإليقاف عىل جزء . توازن عالقة التحوط من أجل اإلمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الرصن
ن
ف

 من عالقة التحوط، . فقط من عالقة التحوط
ً
عدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءا

ُ
عىل سبيل المثال، قد ت

 من عالقة التحوط
ً
.وبالتاىلي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال لحجم بند التحوط الذي لم يعد جزءا

إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء بمتطلبات فعالية التحوط المتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال ھدف إدارة المخاطر لعالقة التحوط 

ء، فإن المجموعة تعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط  ي
بحث تجتمع معايير التأهيل مرة  (مثل إعادة توازن التحوط)هذه هو ذات السر

.أخرى
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 القيمة العادلة10 - 2

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي قائمة المركز الماىلي الموحدة فقط عندما تتوفر 
ن
ي ف

ن
ن الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصاف يتم إجراء تقاص بير

ي نفس الوقت
ن
.الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها عىل أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات ف

تحوطات التدفق النقدي

ي تحدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات 
ي القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة والت 

ن
ات ف ُيستدرك الجزء الفعال من التغير

ي القيمة العادلة 
ن
اكمي ف  بالتغير الي 

ً
ي الدخل الشامل اآلخر، محصورا

ن
ي إحتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل ف

ن
النقدية ف

 منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل قائمة األرباح أو الخسائر
ً
.للبند المتحوط له من بداية التحوط مطروحا

ي 
ات الت  ي الفي 

ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر ف

ن
ن ف ي حقوق المساهمير

ن
ي الدخل الشامل اآلخر وتراكم ف

ن
 ف
ً
ف بها سابقا يعاد تصنيف المبالغ المعي 

ي نفس سطر البند المتحوط له المستدرك
ن
إذا لم يعد البنك يتوقع حدوث المعاملة، فإنه . يؤثر فيها بند التحوط عىل الربــح أو الخسارة، ف

 إىل قائمة األرباح أو الخسائر
ً
.يعاد تصنيف ھذا المبلغ فورا

بعد إعادة التوازن، إن )عن الوفاء بالمعايير المؤهلة  (أو جزء منها)يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط 

ي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعتير حدوث معاملة تحوط . (وجدت
ويشمل ذلك الحاالت الت 

ة، وُيحتسب التوقف بأثر مستقبىلي  بدرجة كبير
ً
 محتمًل

ً
ي / يتبف  أي أرباح . محددة أمرا

ن
ي الدخل الشامل اآلخر ومراكمة ف

ن
ف بها ف خسائر معي 

ي الربــح أو الخسارة
ن
ي النهاية ف

ن
ف بها عند تسجيل المعاملة المتوقعة ف ي حقوق الملكية ويعي 

ن
ي ذلك الوقت ف

ن
عندما يصبح . حقوق الملكية ف

ي قائمة / حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع، فإنه يعاد تصنيف األرباح 
ن
ة ف ف بها مباشر ن ويعي  ي حقوق المساهمير

ن
اكمة ف الخسائر المي 

.األرباح أو الخسائر

ي العمليات األجنبية
 
ي اإلستثمارات ف

 
تحوطات صاف

 عىل نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية
ً
ي العمليات األجنبية محاسبيا

ن
ي اإلستثمارات ف

ن
ف بأي أرباح . تعالج تحوطات صاف / ويعي 

ي اإلحتياطي تحويل العمالت األجنبية
ن
ي الدخل الشامل اآلخر وتراكم ف

ن
.خسائر عىل أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط ف

ي إحتياطي تحويل العمالت األجنبية إىل 
ن
اكم ف ُيعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المي 

.األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار ضف العمالت األجنبية العائدة للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله

التقــاص

.وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد عىل أسعار السوق الملحوظة (3)مدخالت المستوى 

ي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتير من موجودات البنك
ي . تمثل الحسابات الت 

ن
يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات ف

.قائمة األرباح أو الخسائر، يتم إعداد مخصص مقابل إنخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح العمالء عن رأس مالها

ن  عرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بير
ُ
ت

 بفضل أسلوب 
ً
ة أو ما إذا كان مقدرا ي تاريــــخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشر

ن
ي السوق ف

ن
ن ف المتشاركير

ن اإلعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات . تقييم أخر وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، يأخذ البنك بعير

ي تاريــــخ القياس
ن
ن اإلعتبار ف ن بالسوق أخذ تلك العوامل بعير ن عىل المتشاركير يتم تحديد القيمة العادلة بشأن . أو المطلوبات ما إذا كان يتعير

ي تتشابه مع إجراءات /أغراض القياس و
ي هذه البيانات المالية وفق تلك األسس، وذلك بإستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس الت 

ن
أو اإلفصاح ف

ي الدوىلي رقم صنف .(36)القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاستر
ُ
، إضافة إىل ذلك، ت

بناًء عىل مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات  (3)أو  (2)أو  (1)قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقاريـر المالية، إىل المستوى 

:القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـىلي

لة)وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة  (1)مدخالت المستوى 
ّ
ي أسواق نشطة  (غيـر المعد

ن
لموجودات أو مطلوبات مطابقة ف

ي تاريــــخ القياس
ن
.والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها ف

ي المستوى  (2)مدخالت المستوى 
ن
 والمالحظة 1وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة ف

ة ة أو غيـر مباشر .للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشر
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%

ي
3مبانن

9-15معدات وأجهزة وأثاث

15وسائط نقل

20أجهزة الحاسب اآلىلي

ي
20تحسينات مبانن

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي قائمة المركز الماىلي الموحدة ضمن بند 
ن
ي آلت ملكيتها للبنك ف

ي آلت " موجودات أخرى"تظهر الموجودات الت 
وذلك بالقيمة الت 

ي تاريــــخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي، ويتم قيد أي 
ن
بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها ف

ي قائمة الربــح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد
ن
ي قيمتها كخسارة ف

ن
ي ف

ي قائمة الربــح . تدنن
ن
يتم أخذ الزيادة الالحقة ف

 
ً
ي الذي تم تسجيله سابقا

.أو الخسارة الموحدة إىل الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدنن

ي بموجب تعميم رقم 
ين األول 10 تاريــــخ 16234/3/10قام البنك المركزي األردنن  بالغاء العمل بكافة التعاميم السابقة 2022 تشر

ي اقتطاع مخصصات مقابل العقارات المستملكة المخالفة ألحكام قانون البنوك مع االبقاء عىل المخصصات المرصودة 
ي تقضن

الت 

.مقابل العقارات ليتم تحريرها عند التخلص منها

ي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة11 - 2
 الموجودات الت 

ي قيمتها، ويتم إستهالك الممتلكات والمعدات 
ن
ي ف

اكم وأي تدنن يل اإلستهالك المي  ن تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تين

ي)
ي المتوقع لها بإستخدام النسب  (بإستثناء األراصن عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجر

:السنوية المئوية التالية

ية فإنه يتم تخفيض قيمتها إىل القيمة  ي قيمتها الدفي 
ن
داده من أي من الممتلكات والمعدات عن صاف عندما يقل المبلغ الممكن إسي 

ي قائمة الدخل الموحدة
ن
ي ف

دادها وتسجل قيمة التدنن .الممكن إسي 

ي تختلف عن التقديرات  ي نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر اإلنتاجر
ن
ي للممتلكات والمعدات ف يتم مراجعة العمر اإلنتاجر

ي التقديرات
ن
ي التقدير للسنوات الالحقة بإعتباره تغير ف

ن
 يتم تسجيل التغير ف

ً
.المعدة سابقا

ي تاريــــخ القوائم المالية الموحدة
ن
ي قيمة الموجودات غير الملموسة ف

ات عىل تدنن كذلك يتم مراجعة تقدير . يتم مراجعة أية مؤشر

ات الالحقة ي لتلك الموجودات ويتم إجراء أية تعديالت عىل الفي 
.العمر الزمتن

 ممتلكات ومعدات12 - 2

 الموجودات غير الملموسة13 - 2

ي المقدر بطريقة القسط الثابت وبمعدل  امج عىل مدى عمرها اإلنتاجر  % 33 -20يتم إطفاء أنظمة الحاسوب والير
ً
.سنويا

يتم إستبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من إستخدامها أو من التخلص 

.منها

ي تاريــــخ الحصول عليها
ن
ي يتم الحصول عليها من خالل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة ف

أما . الموجودات غير الملموسة الت 

ي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيلها بالكلفة
.الموجودات غير الملموسة الت 

ة غير محددة
ة محددة أو لفي  ي لفي 

ويتم إطفاء الموجودات . يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة عىل أساس تقدير عمرها الزمتن

ي قائمة الدخل الموحدة
ن
ي محدد خالل هذا العمر ويتم قيد اإلطفاء ف

ي لها عمر زمتن
أما الموجودات غير . غير الملموسة الت 

ي 
ن
ي ف

ي تاريــــخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدنن
ن
ي قيمتها ف

ن
ي ف

ي غير محدد فيتم مراجعة التدنن
ي عمرها الزمتن

الملموسة الت 

ي قائمة الدخل الموحدة
ن
.قيمتها ف

ة ي نفس الفي 
ن
ي قائمة الدخل الموحدة ف

ن
.ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها ف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن
النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية : هو النقد واألرصدة النقدية الت 

ي تستحق خالل مدة 
ل ودائع البنوك والمؤسسات المرصفية الت  ن واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المرصفية، وتين

.ثالثة أشهر واألرصدة المقيدة السحب

داد المبالغ المقيدة بشكل  ي حال كان إسي 
ن
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة عىل أنها محتفظ بها بهدف البيع ف

ي 
ن
رئيسي سيتم من خالل عملية بيع وليس من خالل العمليات المستمرة، ويجب أن يكون األصل جاهز للبيع ف

، ويجب ان يكون أمر بيعها محتمل بشكل كبير ام بخطة البيع من . وضعه الحاىلي ن باإلضافة اىل أن يكون هنالك إلي 

اف به كعملية بيع مكتملة خالل سنة واحدة من تاريــــخ هذا التصنيف  لإلعي 
ً
.قبل اإلدارة وبحيث يكون البيع مؤهال

ي حكمه14 - 2
 
 النقد وما ف

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بهدف البيع15 - 2

كة تابعة، يتوجب عليه تصنيف جميع  م بخطة بيع تتضمن فقدان السيطرة عىل شر ن عندما يكون البنك ملي 

وط المشار اليها أعاله اماتها عىل أنها محتفظ بها بهدف البيع وذلك عند إستيفاء جميع الشر ن .موجوداتها وإلي 

ية أو بالقيمة العادلة  يتم قياس الموجودات غير المتداولة المصنفة بأنها محتفظ بها بهدف البيع بالقيمة الدفي 

ي قائمة الدخل 
ن
كة ضمن بند مستقل ف مطروح منها تكاليف البيع أيهما أقل، كما يتم إظهار نتائج أعمال تلك الشر

ي أرباح من العمليات غير المستمرة
ن
.الموحدة كصاف

 ألسعار 
ً
ومن أجل عرض القوائم المالية الموحدة، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقا

ي تاريــــخ قائمة المركز الماىلي
ن
ة، ما لم تتغير . الرصف السائدة ف

 لمتوسط أسعار الرصف للفي 
ً
كما تحول اإليرادات وفقا

ي تاريــــخ المعامالت
ن
ستخدم أسعار الرصف ف

ُ
ي هذه الحالة ت

ن
ة، وف  خالل تلك الفي 

ً
ا   كبير

ً
ا كما . أسعار الرصف تغير

ي بند منفصل 
ن
ي قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد وتجمع ف

ن
ستدرك فروقات التحويل الناشئة، إن وجدت، ف

ُ
ت

.لحقوق الملكية

بيع او إعادة )وهي الموجودات المالية المرهونة لصالح أطراف أخرى مع وجود حق للطرف اآلخر بالترصف فيها 

.يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصىلي (رهن

ي تنشأ فيها بإستثناء
ة الت  ي الفي 

ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة ف

ن
سجل فروقات الرصف ف

ُ
:ت

ي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية
.فروقات أسعار ضف العمالت األجنبية عىل المعامالت الت 

ي من غير المخطط / فروقات أسعار ضف العمالت األجنبية عىل البنود النقدية المطلوبة من 
إىل عملية أجنبية الت 

ي المستقبل القريب 
ن
ي اإلستثمار )تسويتها أو من غير المحتمل تسويتها ف

ن
 من صاف

ً
وبالتاىلي تشكل هذه الفروقات جزءا

ي العملية األجنبية
ن
ي حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد ويعاد تصنيفها من حقوق (ف

ن
 ف
ً
ف بها مبدئيا ي ُيعي 

، والت 

ي اإلستثمار
ن
ي بصاف

.الملكية إىل قائمة األرباح أو الخسائر عند البيع أو الترصف الجزن 

 الموجودات المالية المرهونة16 - 2

 العمالت األجنبية17 - 2
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

اكمة  ن أو عن مدة الخدمة المي  امات القانونية والتعاقدية الخاصة بنهاية الخدمة للموظفير ن يتم تكوين مخصص لمواجهة اإللي 

 بتاريــــخ قائمة المركز الماىلي الموحدة بموجب اللوائح الداخلية للبنك
ن .للموظفير

كون الخدمة عىل حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عند  ن الذين يي  يتم تسجيل التعويضات السنوية المدفوعة للموظفير

ي قائمة الدخل الموحدة أو . دفعها
ن
ن ف تبة عىل البنك من تعويض نهاية الخدمة للموظفير امات المي  ن ويتم أخذ مخصص لإللي 

 لمتطلبات لمعيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ً
ن (19)الدخل الموحد الشامل وفقا .والذي يخص منافع الموظفير

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفير 18 - 2

 المخصصات19 - 2

ي تاريــــخ قائمة المركز الماىلي الموحدة ناشئة عن أحداث سابقة 
ن
امات ف ن اف بالمخصصات عندما يكون عىل البنك الي  يتم اإلعي 

امات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه ن .وأن يكون تسديد اإللي 

ائب المؤجلة ائب المستحقة والرصن ائب مبالغ الرصن .تمثل مصاريف الرصن

يبة عن األرباح  يبة، وتختلف األرباح الخاضعة للرصن ائب المستحقة عىل أساس األرباح الخاضعة للرصن تحسب مصاريف الرصن

ي 
ن
يل ف ن يبة أو مصاريف غير قابلة للتين ي القوائم المالية الموحدة، ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للرصن

ن
المعلنة ف

يل ألغراض  ن يبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التين اكمة المقبولة ضن ي سنوات الحقة او الخسائر المي 
ن
السنة المالية وإنما ف

يبية .ضن

ي يعمل فيها البنك
ي البلدان الت 

ن
ن واألنظمة والتعليمات ف ائبية المقررة بموجب القوانير ائب بموجب النسب الرصن .تحســب الرصن

يبة الدخل20 - 2  ض 

ن قيمة الموجودات أو  دادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بير ائب المتوقع دفعها أو إسي  ائب المؤجلة هي الرصن إن الرصن

ي عىل أساسها يتر
ي يتم إحتساب الربــح الرصن

ي القوائم المالية الموحدة والقيمة الت 
ن
ائب المؤجلة . المطلوبات ف يتم إحتساب الرصن

ي يتوقع تطبيقها 
يبية الت   للنسب الرصن

ً
ائب المؤجلة وفقا ام بقائمة المركز الماىلي الموحدة وتحتسب الرصن

ن بإستخدام طريقة اإللي 

يبية المؤجلة ي أو تحقيق الموجودات الرصن يتر
ام الرصن ن .عند تسوية اإللي 

ي حالة توقع 
ن
ي تاريــــخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها ف

ن
يبية المؤجلة ف يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الرصن
ً
 او كليا

ً
يبية جزئيا .عدم إمكانية اإلستفادة من تلك الموجودات الرصن

يتم إثبات إيرادات ومرصوفات الفوائد لجميع األدوات المالية بإستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة أو 

ي 
ن
ي إيرادات الفوائد"المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة ف

ن
و " إيرادات فوائد"كـ " صاف

ي قائمة األرباح أو الخسائر بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة" مرصوفات فوائد "
ن
درج الفوائد عىل األدوات المالية . ف

ُ
كما ت

ة  .المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الموحد ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفي 

معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية خالل العمر المتوقع لألداة 

ية لألصل الماىلي أو المطلوبات المالية
ي القيمة الدفي 

ن
ة أقرص، إىل صاف كما تقدر التدفقات النقدية . المالية أو، عند اإلقتضاء، لفي 

وط التعاقدية لألداة .المستقبلية بمراعاة جميع الشر

ي إيرادات الفوائد21 - 2
 
 صاف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

حتسب إيرادات الفوائد 
ُ
ية اإلجمالية / ت مرصوفات الفوائد من خالل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال عىل القيمة الدفي 

 
ً
أي عىل أساس التكلفة المطفأة لألصل الماىلي قبل التسوية ألي مخصص خسارة )للموجودات المالية غير المتدنية إئتمانيا

حتسب إيرادات . أو إىل التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية (ائتمانية متوقعة
ُ
، ت
ً
وبخصوص الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا

 
ً
أي إجماىلي القيمة )الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال عىل التكلفة المطفأة للموجودات المالية المتدنية ائتمانيا

 منه مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
ً
ية مطروحا ي نشأت أو تم األستحواذ عليها . (الدفي 

أما بخصوص الموجودات المالية الت 

ي تحديد التدفقات النقدية المستقبلية 
ن
، فإن معدل الفائدة الفعال يعكس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ف

ً
وهي متدنية إئتمانيا

.المتوقع إستالمها من األصل الماىلي

ات القيمة العادلة   الجزء الفعال من تغير
ً
ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للبنك أيضا

ن
تتضمن إيرادات ومرصوفات الفوائد ف

ي تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة
ن
وبخصوص تحوطات القيمة العادلة . للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط ف

ات القيمة العادلة للمشتقات   الجزء الفعال من تغير
ً
لمخاطر أسعار الفائدة حول مصاريف وإيرادات الفوائد، ُيدرج أيضا

ي إيرادات ومرصوفات الفوائد، كما 
ن
ات القيمة العادلة للمخاطر المحددة للبند المتحوط له ف المحددة، وتدرج كذلك تغير

امات عقود اإليجار ن .وتتضمن مصاريف الفوائد قيمة الفوائد مقابل إلي 

ي إيرادات العموالت22 - 2
 
 صاف

ي إيرادات المتاجرة23 - 2
 
 صاف

ي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر جميع المكاسب والخسائر 
ن
يشمل صاف

ي القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو 
ن
ات ف الناتجة عن التغير

لقد إختار البنك عرض الحركة بالقيمة العادلة بالكامل للموجودات . الخسائر بإستثناء الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة

ي ذلك إيرادات الفوائد والمرصوفات وأرباح 
ن
ي هذا السطر، بما ف

ن
والمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر ف

.األسهم ذات الصلة

ي 
ن
َبق محاسبة التحوط ف

َ
ط
ُ
عرض حركة القيمة العادلة للمشتقات المحتفظ بها للتحوط اإلقتصادي حيثما ال ت

ُ
ي الدخل "ت

ن
صاف

ومع ذلك، وفيما يتعلق بعالقات التحوط بالقيمة  ". من أدوات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر 

ي قائمة األرباح أو الخسائر 
ن
عرض المكاسب والخسائر عىل أداة التحوط عىل نفس سطر البند ف

ُ
العادلة المخصصة والفعالة ت

ي اإلستثمار، تدرج أرباح . كبند متحوط له
ن
وبخصوص التدفقات النقدية المعّينة والفعالة وعالقات محاسبة التحوط بشأن صاف

ي نفس البند كبند متحوط له 
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر، ف

ن
ي ذلك أي عدم فّعالية تحّوطية مدرجة ف

ن
وخسائر أداة التحّوط، بما ف

.يؤثر عىل قائمة األرباح أو الخسائر

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال
ً
ي تشكل جزءا

 غير الرسوم الت 
ً
ي إيرادات ومرصوفات العموالت رسوما

ن
كما تتضمن . يتضمن صاف

ي هذا الجزء من قائمة األرباح أو الخسائر الموحد للبنك العموالت المفروضة عىل خدمة القرض، 
ن
العموالت المدرجة ف

امات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إىل ترتيب محدد لإلقراض  ن وعموالت عدم اإلستخدام المتعلقة بإلي 

ك للقروض .وعموالت التمويل المشي 

حتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند إستالم الخدمات
ُ
.ت

ي القيمة العادلة لألصول المالية والمطلوبات المالية 
ن
ات ف ي إيرادات المتاجرة جميع المكاسب والخسائر من التغير

ن
يشمل صاف

ي دخل المتاجرة، بما . المحتفظ بها للمتاجرة
ن
لقد إختار البنك عرض حركة القيمة العادلة الكاملة ألصول ومطلوبات المتاجرة ف

ي ذلك أي إيرادات ومرصوفات وأرباح أسهم ذات صلة
ن
.ف

ي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر24 - 2
 
 صاف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
ن
 ألسعار الرصف السائدة ف

ً
ومن أجل عرض القوائم المالية الموحدة، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقا

ة، . تاريــــخ قائمة المركز الماىلي  خالل تلك الفي 
ً
ا  كبير

ً
ا ة، ما لم تتغير أسعار الرصف تغير

ا لمتوسط أسعار الرصف للفي 
ً
كما تحول االيرادات وفق

ي تاريــــخ المعامالت
ن
ستخدم أسعار الرصف ف

ُ
ي هذه الحالة ت

ن
ي قائمة الدخل الشامل . وف

ن
ستدرك فروقات التحويل الناشئة، إن وجدت، ف

ُ
كما ت

ي بند منفصل لحقوق الملكية
ن
.اآلخر الموحد وتجمع ف

كة تابعة ضمن )عند إستبعاد عمليات أجنبية  أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية، أو الناتج من فقدان السيطرة عىل شر

 
ً
ي تصبح فيها الحصة المحتفظ بها أصًل كة زميلة ذات طابع اجنتر ك أو شر ي ترتيب مشي 

ن
ي بحصه ف

عمليات أجنبية أو االستبعاد الجزن 

ي البند المنفصل تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك (مالًيا
ن
اكمة ف ، فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار ضف العمالت األجنبية المي 

.العملية العائدة لمالكي البنك إىل قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

ي قائمة األرباح أو الخسائر ضمن بند أرباح  - 
ن
بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة، تدرج إيرادات توزيعات األرباح ف

.الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر (خسائر)

ي قائمة األرباح أو  - 
ن
درج أرباح األسهم ف

ُ
بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ت

.الخسائر ضمن بند توزيعات أرباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

درج  -  
ُ
فة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغير المحتفظ ألغراض المتاجرة، ت

ّ
بخصوص أدوات حقوق الملكية غير الُمصن

ي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر
ن
.إيرادات توزيعات األرباح كدخل صاف

ي الموجودات غير المالية26-2
 
ي ف

 
 التدن

يبية المؤجلة لتحديد فيما إذا  -  ي نهاية كل سنة مالية ما عدا الموجودات الرصن
ن
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للبنك ف

داده من تلك الموجودات ي يتم تقدير المبلغ الممكن إسي 
ي حال وجود مؤشر حول التدنن

ن
، وف ي

.كان هناك مؤشر حول التدنن

ي تلك  - 
ن
ي ف

داده من تلك الموجودات، يتم تسجيل خسارة التدنن ي حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن إسي 
ن
ف

.الموجودات

داده هو القيمة العادلة لألصل  -  .أو قيمة إستخدامه أيهما أكير– مطروحا منها تكاليف البيع – المبلغ الممكن إسي 

ي بيان الربــح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد - 
ن
ي ف

.يتم تسجيل كافة خسائر التدنن

ي قيمة الشهرة - 
ن
ي ف

ي القيمة فقط إذا كانت القيمة . ال يتم عكس خسارة التدنن
ن
ي ف

بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس خسارة التدنن

ي 
ن
ي ف

اف بخسارة التدنن يل اإلستهالك أو اإلطفاء اذا لم يتم اإلعي  ن ي تم تحديدها بعد تين
ية الت  ية للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفي  الدفي 

.القيمة

 العمالت األجنبية27-2

ي من غير المخطط تسويتها أو من غير / فروقات أسعار ضف العمالت األجنبية عىل البنود النقدية المطلوبة من  - 
إىل عملية أجنبية الت 

ي المستقبل القريب 
ن
ي العملية األجنبية)المحتمل تسويتها ف

ن
ي اإلستثمار ف

ن
 من صاف

ً
ف بها (وبالتاىلي تشكل هذه الفروقات جزءا ي ُيعي 

، والت 

ي حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إىل قائمة األرباح أو الخسائر عند البيع أو الترصف 
ن
 ف
ً
مبدئيا

ي اإلستثمار
ن
ي بصاف

.الجزن 

ي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية -  
.فروقات أسعار ضف العمالت األجنبية عىل المعامالت الت 

ي تنشأ فيها بإستثناء
ة الت  ي الفي 

ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة ف

ن
سجل فروقات الرصف ف

ُ
:ت

 التاريــــخ الذي 
ً
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق إستالم المدفوعات، وهو التاريــــخ السابق ألرباح األسهم المدرجة، وعادة

.يوافق فيه المساهمون عىل توزيعات أرباح األسهم غير المدرجة

ي األسهم، أي
ن
ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحد عىل تصنيف وقياس اإلستثمار ف

ن
:يعتمد توزيــــع أرباح األسهم ف

 إيراد توزيعات األرباح25-2
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إستخدام التقديرات (3) 

ي مبالغ 
ن
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام بتقديرات وإجتهادات تؤثر ف

امات المحتملة ن ي اإليرادات والمصاريف . الموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن اإللي 
ن
كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر ف

والمخصصات وكذلك إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك إصدار أحكام وإجتهادات هامة 

ورة عىل فرضيات وعوامل متعددة لها درجات . لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها إن التقديرات المذكورة مبنية بالرصن

ات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك  متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغير

ي 
ة المالية الت  ي الفي 

ن
ي التقديرات ف

ن
اضات بشكل دوري، ويتم قيد أثر التغير ف ي المستقبل يتم مراجعة اإلجتهادات والتقديرات واإلفي 

ن
التقديرات ف

ي حدث فيها 
ة المالية الت  ي الفي 

ن
ي التقديرات ف

ن
ة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير ف

ي حال كان التغير يؤثر عىل هذه الفي 
ن
حدث فيها هذه التغير ف

ات المالية المستقبلية ة المالية والفي  ي حال كان التغير يؤثر عىل الفي 
ن
ات المالية المستقبلية ف ي الفي 

ن
.هذه التغير وف

ويحتسب الربــح للسهم األساشي بقسمة الربــح أو الخسارة للسنة . يتم إحتساب الربــح للسهم األساشي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية

كة عىل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل السنة ويحتسب الربــح للسهم المخفض بتعديل الربــح أو . العائدة لمساهمي الشر

كة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير عىل حصة السهم من أرباح جميع  الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشر

.األسهم العادية المتداولة خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها

.عندما يكون البنك كمؤجر، فإنه يحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويىلي أو عقد إيجار تشغيىلي - 

لتصنيف كل عقد إيجار، يقوم البنك بإجراء تقييم شامل لبيان ما إذا كان عقد اإليجار ينقل إىل حد كبير جميع المخاطر والمنافع المرتبطة  - 

؛ إذا لم يكن كذلك، فهو عقد إيجار تشغيىلي. بملكية هذا األصل كجزء من هذا . إذا كان هذا هو الحال، فإن عقد اإليجار هو عقد إيجار تمويىلي

ات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو الجزء األكير من العمر اإلقتصادي لألصل ن اإلعتبار مؤشر ي عير
ن
.التقييم، يأخذ البنك ف

 الربــح للسهم29  - 2

ي المعيار الدوىلي للتقارير المالية 
ن
ي ف

اف والتدنن ي عقد اإليجار (9)يطبق البنك متطلبات إلغاء اإلعي 
ن
ي اإلستثمار ف

ن
يقوم البنك بإجراء . عىل صاف

ي اإليجار
ن
ي إحتساب مبلغ اإلستثمار اإلجماىلي ف

ن
ي تم إستخدامها ف

.مراجعة دورية للقيمة المتبقية غير المضمونة المتوقعة الت 

ة إيجار لمدة  ي لها في 
ة األجل للبنود الت  امات اإليجار لعقود اإليجار قصير ن اف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والي  اختار البنك عدم االعي 

ف البنك بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصاريف تشغيلية عىل أساس القسط .  شهر أو أقل وإيجارات منخفضة القيمة12 حيث يعي 

ة اإليجار .الثابت عىل مدى في 

البنك كمؤجر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كة التابعة،  كة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينتج عنها فقدان البنك للسيطرة عىل الشر ي من شر
باإلضافة لذلك، فيما يتعلق بالتخلص الجزن 

ي قائمة األرباح أو الخسائر 
ن
ف بها ف ي تم استبعادها وال يعي 

ي الدخل الشامل بنسبة الت 
ن
اكمة إىل صاف تعاد حصتها من فروقات الرصف المي 

ي ال تؤدي إىل )أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية األخرى . الموحدة
كة الت  كات الحليفة أو المشاريــــع المشي  مثل التصفيات الجزئية للشر

كة اكمة إىل قائمة األرباح أو الخسائر الموحد(فقدان البنك لتأثير مهم أو سيطرة مشي  .، فإنه يعاد تصنيف الحصة من فروقات الرصف المي 

الذي حل محل اإلرشادات الموجودة بشأن عقود اإليجار، بما " اإليجارات "(16)قام البنك بتطبيق المعيار الدوىلي إلعداد التقارير المالية رقم 

ي ذلك معيار المحاسبة الدوىلي رقم 
ن
وتفسير "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي عىل عقد إيجار  "(4)والتفسير الدوىلي " عقود اإليجار "(17)ف

ات السابقة  ات السابقة "الحوافز - عقود اإليجار التشغيىلي "(15)لجنة التفسير ي تأخذ  "(27)وتفسير لجنة التفسير
تقويم جوهر المعامالت الت 

ي لعقد اإليجار
.الشكل القانونن

 عقود االيجار28 - 2

البنك كمستأجر

ي تاريــــخ اعادة تقييم العقد الذي يحتوي عىل عناض اإليجار، يقوم البنك بتوزيــــع كامل قيمة العقد عىل مكونات 
ن
ي تاريــــخ توقيع العقد، أو ف

ن
ف

ي تتضمن أرض ومبتن بان تعامل مكونات العقد . العقد بطريقة نسبية تتماشر مع القيمة
 بان البنك قد قرر فيما يتعلق بعقود االيجار الت 

ً
علما

.كبند واحد

ة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة :عقود اإليجار قصير
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:تعتقد إدارة البنك بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة عىل النحو التاىلي

 عىل تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين 
ً
ي قيمة العقارات المستملكة إعتمادا

ن
ي ف

يتم قيد التدنن

ي بشكل دوري
ي ذلك التدنن

ن
ي قيمة األصل، ويعاد النظر ف

ن
ي ف

.لغايات إحتساب التدنن

ي قيمة العقارات المستملكة - 
 
ي ف

 
التدن

يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير 

اف األوىلي بها ومعلومات القياس المستقبلية  ي مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعي 
ن
مخاطر الزيادة الهامة ف

ان أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة البنك مفصلة ضمن اإليضاح رقم . لخسائر اإلئتمان المتوقعة

(2-7).

ي تخلق : تحديد مدة عقد اإليجار
ي اإلعتبار جميع الحقائق والظروف الت 

ن
عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة ف

 إقتصاديا خيار التمديد أو عدم خيار إلنهاء
ُ
ن خيارات التمديد . حافزا ي تىلي خيارات اإلنهاء)يتم تضمير

ات الت  فقط  (أو الفي 

ي مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكدا بشكل معقول أن يتم تمديده 
ن
ي . (أو لم يتم إنهائه)ف

ن
تتم مراجعة التقييم ف

ي تكون ضمن سيطرة المستأجر
ي تؤثر عىل هذا التقييم والت 

ي الظروف الت 
ن
. حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير ف

ي عقود اإليجار
ن
ي عدد من عقود اإليجار: خيارات التمديد واإلنهاء ف

ن
ن خيارات التمديد واإلنهاء ف تستخدم هذه . يتم تضمير

وط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة العقود، أن معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد  الشر

.من قبل كل من البنك والمؤجر

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة - 

اإليجارات - 

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة - 

ي تظهر بالكلفة - 
الموجودات والمطلوبات الت 

يبة الدخل -  ض 

ن والمعايير المحاسبية ويتم إحتساب   لألنظمة والقوانير
ً
يبة الدخل وفقا يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضن

يبة الالزم يبية المؤجلة ومخصص الرصن .وإثبات الموجودات والمطلوبات الرصن

ي 
 للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانونن

ً
امات قضائية محتملة إستنادا ن يتم تكوين مخصص لمواجهة أية إلي 

ي تلك الدراسة بشكل دوري
ن
ي تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر ف

ي البنك والت 
ن
.ف

ي للبنك : خصم مدفوعات اإليجار
ن
اض اإلضاف طبقت اإلدارة . (IBR)تم خصم مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل اإلقي 

ي عند بدء عقد اإليجار
ن
اض اإلضاف .األحكام والتقديرات لتحديد معدل اإلقي 

تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات 

 عىل الحالة العامة لتلك األصول وتقديرات األعمار اإلنتاجية 
ً
إحتساب اإلستهالكات واإلطفاءات السنوية إعتمادا

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة
ن
ي ف

ي المستقبل ويتم قيد خسارة التدنن
ن
.المتوقعة ف

ي قيمتها ويتم قيد 
ن
ي ف

ي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدنن
تقوم اإلدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات الت 

ي قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة
ن
ي ف

.خسارة التدنن

مخصص القضايا - 

154من46



ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

20222021

دينــــاردينــــار

61,570,89961,795,532

15,294,16511,615,697

313,301,421173,036,213

90,547,89670,757,703

419,143,482255,409,613

--

419,143,482255,409,613

480,714,381317,205,145

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  (4)

ي األرصدة لدى البنوك المركزية
 
 صاف

المجموع

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي

ي الخزنة
ن
نقد ف

:أرصدة لدى بنوك مركزية 

 حسابات جارية وتحت الطلب

ي  - 
ن
 كانون األول 31بإستثناء األرصدة مقيدة السحب لمتطلبات اإلحتياطي النقدي ، ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما ف

 .2021 و 2022

ي  - 
ن
ة تزيد عن ثالثة أشهر كما ف .2021 و 2022 كانون االول 31ال يوجد أرصدة تستحق خالل في 

ي المتعلقة  - 
 لتعليمات البنك المركزي األردنن

ً
ال يتم إحتساب خسائر ائتمانية متوقعة عىل األرصدة لدى البنوك المركزية وفقا

.(9)بتطبيق المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم 

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار وشهادات إيداع

متطلبات اإلحتياطي النقدي

 مجموع األرصدة لدى البنوك المركزية 

ل  ن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك مركزية : يين
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المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

----

3,669,301--3,669,301

----

415,474,181--415,474,181

419,143,482--419,143,482

----

----

2,493,743--2,493,743

252,915,870--252,915,870

255,409,613--255,409,613

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

255,409,613--255,409,613

163,733,869--163,733,869

----

----

----

----

----

----

419,143,482--419,143,482

297,372,740--297,372,740

611,994--611,994

(42,575,121)--(42,575,121)

----

----

----

----

----

255,409,613--255,409,613

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

المجموع

فيما يىلي افصاح توزيــــع اجماىلي - فيما يىلي افصاح توزيــــع اجماىلي األرصدة لدى البنوك المركزية حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما  - 

ي 
ن
:2021 2022 كانون األول 31األرصدة لدى البنوك المركزية حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي بناًء عل النظام 
 
فئات التصنيف االئتمان

الداخلي للبنك

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
 الرصيد ف

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

غير مصنف

المجموع

ي نهاية السنة
 
 الرصيد ف

األرصدة المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

األرصدة الجديدة خالل السنة 

البيان

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل األرصدة لدى البنوك المركزية خالل السنة المنتهية ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت التغير

األرصدة المعدومة

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل 

 (10)اىل  (8)من 

ي بداية السنة
 
 الرصيد ف

2022 كانون األول 31

ات الناتجة عن تعديالت التغير

األرصدة المعدومة

ي نهاية السنة
 
 الرصيد ف

األرصدة الجديدة خالل السنة 

األرصدة المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينــــاردينــــاردينــــاردينــــار

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

---- ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة المسددة خالل السنة  المسي 

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت التغير

مخصص األرصدة المعدومة

2021 كانون األول 31

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت التغير

مخصص األرصدة المعدومة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة البنوك المركزية خالل السنة المنتهية ف

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

2022 كانون األول 31
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

202220212022202120222021

8,9585,163111,549,908145,679,545111,558,865145,684,708

5,904,445-5,974,0682,570,14611,878,5132,570,146

5,913,4035,163117,523,976148,249,691123,437,378148,254,854

--(201,193)-(201,193)

(765)-(660)(5,915,206)(1,425)(5,915,206)

5,912,6385,163117,523,316142,133,292123,435,953142,138,455

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية افراديالمرحلة األول افرادي

دينار دينار دينار دينار 

116,662,493--116,662,493

597,290--597,290

----

2,273,150--2,273,150

119,532,933--119,532,933

134,803,905--134,803,905

108,333--108,333

62,402-6,116,3996,178,801

7,163,815--7,163,815

142,138,455-6,116,399148,254,854 المجموع 

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

 (10)اىل  (8)من 

2022 كانون األول 31

المجمـــــــــوعبنــوك ومؤسســات مرصفيـــة خارجيــــة

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

(5)اىل  (1)من 

غير مصنف

المجموع 

ي 2,304,806بلغت األرصدة مقيدة السحب مبلغ  - 
ن
ي 2,543,992 و مقابل 2022 كانون االول 31 دينار كما ف

ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

بنوك ومؤسسات مرصفية محلية

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية  (5)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي

ي ال تتقاصن فوائد  - 
ي 24,857,683بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المرصفية الت 

ن
.2021 كانـون االول 31 دينــار كمـا فـــي 54,445,850  مقابل 2022 كانون االول 31 دينار كما ف

حسابات جارية وتحت الطلب

ة ثالثة أشهر أو أقل ودائع تستحق خالل في 

المجموع

ل  ن فوائد معلقة: يين

ل  ن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى : يين

بنوك ومؤسسات مرصفية

ي مجموع االرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
 
صاف

(7)اىل  (6)من 
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

142,138,455-6,116,399148,254,854

15,427,388-15,427,388

(38,032,910)-(1,999,686)(40,032,596)

----

----

----

----

--(4,116,713)(4,116,713)

119,532,933--119,532,933

136,758,517-6,049,582142,808,099

12,246,264-139,78712,386,051

(6,866,326)-(72,970)(6,939,296)

----

----

----

----

----

142,138,455-6,116,399148,254,854

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

--5,915,2065,915,206

1,425--1,425

--(2,096,975)(2,096,975)

----

----

----

----

--(3,818,231)(3,818,231)

1,425--1,425

--5,968,7735,968,773

--19,40219,402

--(72,969)(72,969)

----

----

----

----

----

--5,915,2065,915,206

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ات الناتجة عن التعديالت التغير

مخصص األرصدة المعدومة

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت التغير

األرصدة المعدومة

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

2021 كانون األول 31

2022 كانون األول 31

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة البنوك والمؤسسات المرصفية خالل السنة المنتهية ف

2022 كانون األول 31

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية خالل السنة المنتهية ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة المسددة  المسي 

خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

األرصدة الجديدة خالل السنة 

األرصدة المسددة خالل السنة

األرصدة الجديدة خالل السنة 

األرصدة المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ات الناتجة عن تعديالت التغير

األرصدة المعدومة

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت التغير

مخصص األرصدة المعدومة

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل األرصدة المسددة  المسي 

خالل السنة

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

اء بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (6) قرض مع حق إعادة الرسر

ي (7)
 
ة بالصاف تسهيالت ائتمانية مباشر

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي

20222021

دينــــاردينــــار

 (التجزئة)األفراد

129,64272,441حسابات جارية مدينة

296,298,886252,062,593*قروض وكمبياالت 

12,788,75311,072,361بطاقات االئتمان

263,006,274255,897,699القروض العقارية

كات الرسر

ى كات الكي  الرسر

119,972,299130,074,162حسابات جارية مدينة

1,028,339,715872,362,056*قروض وكمبياالت

ة ومتوسطة مؤسسات صغير

36,548,12614,099,500حسابات جارية مدينة

166,042,740129,482,604*قروض وكمبياالت 

181,960,741177,939,198الحكومة والقطاع العام 

2,105,087,1761,843,062,614المجموع                                                              

ل ن ة: يين ي تسهيالت ائتمانية مباشر
152,369,385126,245,225مخصص تدنن

30,077,35429,530,577        فوائد معلقة 

ة ي التسهيالت اإلئتمانية المباشر
 
1,922,640,4371,687,286,812صاف

 البالغة * 
ً
يل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدما ن ي بعد تين

ن
ي 296,766صاف

ن
 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ي 84,885
ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

اء 2020 حزيران 4قام البنك بتاريــــخ  كات المساهمة العامة  (10) بتوقيع إتفاقية شر ي إحدى الشر
ن
مليون سهم ف

ي األردن بسعر 
ن
مليون دينار، تتضمن  (10) دينار  للسهم الواحد أي ما  يعادل باإلجماىلي 1المحدودة المسجلة ف

اء السهم بسعر البيع  اء تلك األسهم، حيث تنص اإلتفاقية أنه يحق للبائع إعادة شر اإلتفاقية حق البائع بإعادة شر

ة سنتان من تاريــــخ توقيع اإلتفاقية (1)البالغ  .دينار خالل في 

وطها إنتقال الملكية والمخاطر الخاصة  ي من أهم شر
 والت 

ً
ي المعاملة المالية أعاله إىل حالة البيع محاسبيا

 لم ترتف 

اء بسعر البيع  ط إعادة الشر ي وذلك لوجود شر اف (سعر ثابت)باألصل إىل المشي  ، وعليه لم يقم البنك باإلعي 

ي قائمة المركز الماىلي بالمبلغ المدفوع كقرض بالقيمة العادلة بسعر فائدة ثابت
ن
اه ف .باألسهم المشي 

اء األسهم ي يحق للبائع إعادة شر
 وتسجيلها 2022 حزيران 4وعليه تم إعادة تصنيف األسهم بتاريــــخ . إنتهت المدة الت 

 مليون دينار 4.8 مليون دينار وتم قيد مبلغ 14,8كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمبلغ 

 وتم تصنيف األسهم 2022كأرباح ضمن اإليرادات األخرى وتم إعادة تقييمها خالل النصف األول من العام 

.كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
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المجموع المرحلة الثالثة

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــاردينـــــــاردينــــــاردينـــــــاردينـــــــاردينـــــــــــار

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
147,323,3861,843,062,614-183,732,241-1,512,006,987الرصيد ف

7,436,118539,298,924-29,723,792-502,139,014التسهيالت الجديدة خالل السنة

(272,587,225)(25,270,421)-(25,675,943)-(221,640,861)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(4,701,685)-(11,056,054)-15,757,739ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل 

-(4,319,994)-28,678,336-(24,358,342)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-21,877,095-(13,547,693)-(8,329,402)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ------التغير

(4,687,138)(4,687,132)-(6)--(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

------تعديالت نتيجة تغير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
137,657,3672,105,087,176-191,854,673-1,775,575,135الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
187,198,3811,696,199,997-145,237,872-1,363,763,744الرصيد ف

14,140,997489,381,956-29,428,899-445,812,060التسهيالت الجديدة خالل السنة

(321,064,086)(30,450,270)-(15,555,771)-(275,058,045)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(2,362,788)-(15,618,662)-17,981,450ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل 

-(26,115,970)-55,123,801-(29,007,831)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-26,368,289-(14,883,898)-(11,484,391)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ------التغير

(21,455,253)(21,455,253)----(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

------تعديالت نتيجة تغير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
147,323,3861,843,062,614-183,732,241-1,512,006,987الرصيد ف

ي  % 5.11 دينار أي ما نسبته 107,522,932بلغــت التسهيالت اإلئتمانيــة الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  - 
ن
ةكما ف  مقابل 2022 كانون األول 31مـن إجمالـي التسهيالت اإلئتمانية المباشر

ي  % 7.7 دينار أي ما نسبته 123,501,389
ن
.2021 كانون األول 31كما ف

ي  - 
ن
ة بشكل تجميغي خالل السنة المنتهية ف :2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد التسهيالت االئتمانية المباشر

المرحلة الثانية المرحلة األول 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي % 6.54 دينار أي ما نسبته 137,657,367بلغت التسهيالت االئتمانية ضمن المرحلة الثالثة  - 
ن
 دينار أي ما 147,323,386) 2022 كانــــون االول 31من إجماىلي التسهيـالت االئتمانية المباشـرة كمـا ف

.2021 كانون االول 31مــن إجمالــــــي التسهيــالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فـــي % 7.99نسبته 

يل الفوائــد والعموالت المعلقة  -  ن يل الفوائد  % 5.27 دينار أي ما نسبته 109,458,500بلغت التسهيالت اإلئتمانية ضمن المرحلة الثالثة بعد تين ن ة بعد تين من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشر

ي 
ن
ي % 6.6 دينار تسهيالت غير عاملة أي ما نسبته 120,397,568مقابل ) 2022 كانون األول 31المعلقة كما ف

ن
يل الفوائد المعلقة كما ف ن ة بعد تين  كانون االول 31من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشر

2021).
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ة ي تسهيالت ائتمانية مباشر
 
:مخصص تدن

الشــــــركــــــــــــات 

ى القروض العقارية األفراد 2022للعام  ة والمتوسطة  الكي  اإلجماليالحكومة والقطاع العام الصغير

ديناردينارديناردينارديناردينار

ي بداية السنة 
 
19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225الرصيد ف

8,720,7929,069,15433,331,4626,195,158137,68657,454,252المخصص المضاف خالل السنة 

د  (27,126,031)(38,190)(3,966,970)(15,751,335)(4,480,205)(2,889,331)خالل السنة  (الوفر)المخصص المسي 

(4,204,061)-(2,918,743)(894,115)(47,635)(343,568) قائمة المركز الماىلي  مخصص الديون المشطوبة والمحولة لخارج

ي نهاية السنة 
 
24,580,45829,214,28488,931,6029,007,121635,920152,369,385الرصيد ف

10,721,3251,321,10020,276,753776,908635,92033,732,006المرحلة األوىل

34,109,552-864,5165,895,13925,695,0191,654,878المرحلة الثانية

84,527,827-12,994,61721,998,04542,959,8296,575,335المرحلة الثالثة

24,580,45829,214,28488,931,6019,007,121635,920152,369,385 المجموع

الشــــــركــــــــــــات

ى القروض العقارية األفراد 2021للعام  ة والمتوسطة  الكي  اإلجماليالحكومة والقطاع العام الصغير

ديناردينارديناردينارديناردينار

ي بداية السنة 
 
16,387,97222,961,28567,607,9198,037,169107,426115,101,771الرصيد ف

7,001,2586,684,31629,231,6234,978,817428,99848,325,012المخصص المضاف خالل السنة 

د  (17,936,096)-(1,977,251)(7,429,623)(4,745,111)(3,784,111)خالل السنة  (الوفر)المخصص المسي 

(19,245,462)-(1,341,059)(17,164,329)(227,520)(512,554) قائمة المركز الماىلي  مخصص الديون المشطوبة والمحولة لخارج

ي نهاية السنة 
 
19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225الرصيد ف

8,774,4891,123,34011,907,740359,997536,42422,701,990المرحلة األوىل

23,759,318-913,8703,489,40919,199,912156,127المرحلة الثانية

79,783,917-9,404,20620,060,22141,137,9389,181,552المرحلة الثالثة

19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225 المجموع

.تم اإلفصاح أعاله عن إجماىلي المخصصات المعدة إزاء الديون المحتسبة عىل أساس العميل الواحد - 

ي انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات او تسديد ديون وحولت إزاء ديون أخرى  - 
.2021 دينار للعام 17,936,096 مقابل 2022 دينار للعام 27,126,031بلغت قيمة المخصصات الت 

 لقرار مجلس اإلدارة بذلك الخصوص ، مقابل 3,001,969 تعليق فوائد بقيمة 2022يتبع البنك سياسة الفوائد المعلقة للحسابات ، حيـث تم خالل العام  - 
ً
 ليصبح 2021 دينار خالل العام 5,607,649 دينار وفقا

ي 45,440,101إجماىلي الفوائد المعلقة 
ن
ي 42,438,132 ، مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

ي العام 21,455,252 دينار مقابل 4,687,138شطب ديون تسهيالت إئتمانية شاملة للفوائد المعلقة بمبلغ  / تحويل2022تم خالل العام  - 
ن
 لقرار مجلس 2021 دينار ف

ً
 إىل خارج قائمة المركز الماىلي الموحدة وفقا

.اإلدارة

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ة خالل السنة -  ي التسهيالت االئتمانية المباشر
:فيما يىلي الحركة الحاصلة عىل مخصص تدنن

كات التابعة والذي تم خالل العام 854,003يشمل المخصص المضاف خالل السنة مبلغ  -   2022 دينار تخص رصيد المخصصات بتاريــــخ االستحواذ عىل الشر

كة المتحدة لإلستثمارات المالية  كة تابعة للبنك)   من قبل الشر .(شر
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ى القروض العقارية األفراد  ة والمتوسطة  الكي  الصغير
الحكومة والقطاع 

اإلجماليالعام

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

1,645,9299,459,41615,776,3972,648,835-29,530,577

550,6451,291,5783,048,832539,143-5,430,198

(168,318)(1,851,771)(770,443)(1,609,812)-(4,400,344)

(50,850)(41,567)(182,652)(208,008)-(483,077)

1,977,4068,857,65617,872,1341,370,158-30,077,354

ى القروض العقارية األفراد  ة والمتوسطة  الكي  الصغير
الحكومة والقطاع 

اإلجماليالعام

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

1,478,2947,594,26014,088,0771,424,761-24,585,392

554,8092,245,4784,565,5441,702,241-9,068,071

(211,571)(239,252)(1,223,418)(238,856)-(1,913,096)

(175,603)(141,070)(1,653,807)(239,310)-(2,209,790)

1,645,9299,459,41615,776,3972,648,835-29,530,577

ي تم شطبها
تحويلها /الفوائد المعلقة الت 

إىل خارج المركز الماىلي

ي نهاية السنة 
 
الرصيد ف

ي بداية السنة 
 
الرصيد ف

الفوائد المعلقة خالل السنة: يضاف

2021للعام 

ي بداية السنة 
 
الرصيد ف

الفوائد المعلقة خالل السنة: يضاف

ل ن الفوائد المحولة لإليرادات: يين

ي تم شطبها
تحويلها /الفوائد المعلقة الت 

إىل خارج المركز الماىلي

ي نهاية السنة 
 
الرصيد ف

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

الشــــــركــــــــــــات

الشــــــركــــــــــــات

ل ن الفوائد المحولة لإليرادات: يين

الفوائد المعلقة

:فيما يىلي الحركة الحاصلة عىل الفوائد المعلقة خالل السنة

2022للعام 
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:حسب القطاع االقتصادي- أ

ى القروض العقارية األفراد  ة والمتوسطة  الكي  الصغير
الحكومة والقطاع 

اإلجماليالعام

دينـــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار

19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225

7,987,4939,069,15433,331,4626,074,454137,68656,600,249

(2,889,331)(4,480,205)(15,751,335)(3,966,970)(38,190)(27,126,031)

294,719119,521716,962125,355-1,256,557

(439,970)(73,258)(224,571)1,642,811-905,012

145,250(46,261)(492,391)(1,768,166)-(2,161,568)

(343,567)(47,635)(894,116)(2,918,743)-(4,204,061)

733,299--120,704-854,003

24,580,45829,214,28488,931,6019,007,121635,920152,369,385

24,580,45829,214,28488,931,6019,007,121635,920152,369,385

------

16,387,97222,961,28567,607,9198,037,169107,426115,101,771

7,001,2586,684,31629,231,6234,978,817428,99848,325,012

(3,784,111)(4,745,111)(7,429,623)(1,977,251)-(17,936,096)

449,344252,562(134,398)133,105-700,613

82,622827,3964,793,325(355,152)-5,348,191

(531,966)(1,079,958)(4,658,927)222,047-(6,048,804)

(512,554)(227,520)(17,164,329)(1,341,059)-(19,245,462)

------

19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225

19,092,56524,672,97072,245,5909,697,676536,424126,245,225

------

ي تم إعادة توحيدها بدال من تصنيفها من موجودات محتفظ بها بهدف البيع1,681,516يشمل المضاف مبلغ  * 
كات التابعة الت  . دينار تخص الشر

:إعادة توزيــــع

المخصصات عىل مستوى إفرادي

المخصصات عىل مستوى تجميغي

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة و المحول خارج المركز الماىلي

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

2022 كانون األول 31

ة نتيجة عملية االستحواذ ما تم اضافته خالل الفي 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

:إعادة توزيــــع

المخصصات عىل مستوى إفرادي

المخصصات عىل مستوى تجميغي

ي  - 
ن
ة بشكل تجميغي خالل السنة المنتهية ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت المباشر

ي بخصوص عرض المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
:(9)االفصاحات وفقا لمتطلبات البنك المركزي األردن

*الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة 

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل  المسي 

السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

الشــــــركــــــــــــات

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل  المسي 

السنة

مخصص التسهيالت المعدومة و المحول خارج المركز الماىلي

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 
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المرحلة األول

 إفرادي

المرحلة الثانية 

إفرادي
المجموع المرحلة الثالثة

دينار دينار دينار دينار 

22,701,99023,759,31879,783,917126,245,225

14,873,47418,689,76923,037,00556,600,248

(5,129,860)(9,246,442)(12,749,729)(27,126,031)

1,671,992(511,809)(1,160,183)-

(233,119)2,362,757(2,129,638)-

(182,317)(945,936)1,128,253-

ة نتيجة عملية االستحواذ 29,8461,901822,256854,003ما تم اضافته خالل الفي 

-(6)(4,204,054)(4,204,060)

33,732,00634,109,55284,527,827152,369,385

المرحلة األول

 إفرادي

المرحلة الثانية 

إفرادي
المجموع المرحلة الثالثة

دينار دينار دينار دينار 

14,531,53510,368,51890,201,718115,101,771

12,693,51211,645,88423,985,61548,325,012

(5,223,669)(3,603,274)(9,109,153)(17,936,096)

1,503,701(695,577)(808,124)-

(414,121)9,818,085(9,403,964)-

(388,969)(3,774,317)4,163,286-

--(19,245,462)(19,245,462)

22,701,99023,759,31879,783,917126,245,225

(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

:حسب المرحلة- ب

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 
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األفراد

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

30,330,3117,391,846-37,722,157

----

--4,644,4924,644,492

250,138,4883,485,79213,226,352266,850,632

280,468,79910,877,63817,870,844309,217,281

22,317,9985,833,564-28,151,562

----

--3,149,2773,149,277

218,387,0043,625,2859,894,267231,906,556

240,705,0029,458,84913,043,544263,207,395

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

240,705,0029,458,84913,043,544263,207,395

76,420,8903,085,867(237,318)79,269,439

(35,063,887)(1,426,244)(2,232,978)(38,723,109)

2,481,735(2,131,682)(350,053)-

(3,508,315)3,808,140(299,825)-

(3,812,266)(2,292,339)6,104,605-

ة نتيجة عملية االستحواذ 3,245,640375,0472,237,2865,857,973ما تم اضافته خالل الفي 

--(394,417)(394,417)

280,468,79910,877,63817,870,844309,217,281

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

183,286,3165,694,96313,306,818202,288,097

87,781,4512,333,8571,890,01392,005,321

(26,479,252)(1,226,077)(2,692,537)(30,397,866)

3,006,580(2,504,795)(501,785)-

(5,336,067)6,623,370(1,287,303)-

(1,554,027)(1,462,469)3,016,496-

--(688,158)(688,158)

240,705,0029,458,84913,043,544263,207,395

المجموع 

ي   -  
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت األفراد خالل السنة المنتهية ف

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

2021 كانون األول 31

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج قائمة )التسهيالت المعدومة 

(المركز الماىلي

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

المشطوبة والمحولة خارج قائمة )التسهيالت المعدومة 

(المركز الماىلي

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

2022 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
 :2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي تسهيالت األفراد حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك
 
فئات التصنيف االئتمان

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

2022 كانون األول 31

غير مصنف
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

8,774,489913,8709,404,20619,092,565

3,254,473583,8974,149,1237,987,493

(1,616,387)(195,184)(1,077,760)(2,889,331)

538,676(360,750)(177,927)-

(106,582)302,803(196,221)-

(137,376)(382,023)519,399-

ة نتيجة عملية االستحواذ 14,0321,901717,366733,299ما تم اضافته خالل الفي 

--(343,567)(343,567)

10,721,325864,51512,994,61924,580,458

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

6,745,505740,6348,901,83316,387,972

3,055,664534,5373,411,0577,001,258

(1,476,024)(443,922)(1,864,165)(3,784,111)

615,431(312,922)(302,509)-

(105,571)639,810(534,239)-

(60,516)(244,267)304,783-

--(512,554)(512,554)

8,774,489913,8709,404,20619,092,565

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

58,204,5745,028,026-63,232,600

52,20017,806,772-17,858,972

--25,783,36525,783,365

138,637,8324,604,60312,888,903156,131,338

196,894,60627,439,40138,672,268263,006,274

56,569,6917,715,629-64,285,320

78,94117,041,032-17,119,973

--30,528,21330,528,213

123,199,4607,280,59013,484,143143,964,193

179,848,09232,037,25144,012,356255,897,699

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل 

السنة
د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت  المسي 

المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل 

السنة

2022 كانون األول 31

ي   -  
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لتسهيالت األفراد خالل السنة المنتهية ف

2021 كانون األول 31

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت  المسي 

المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

ي   -  
ن
:2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي التسهيالت العقارية حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

المجموع 

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

2022 كانون األول 31

المجموع 

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف
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القروض العقارية

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

179,848,09232,037,25144,012,356255,897,699

35,598,7761,212,5131,394,14938,205,438

(19,925,890)(2,463,335)(8,618,435)(31,007,660)

7,048,799(6,605,268)(443,531)-

(3,816,884)4,933,686(1,116,802)-

(1,858,288)(1,675,447)3,533,735-

ة نتيجة عملية االستحواذ ----ما تم اضافته خالل الفي 

--(89,202)(89,202)

196,894,60627,439,40138,672,268263,006,274

142,344,69931,521,07247,289,989221,155,759

63,221,2222,080,0202,667,10267,968,345

(22,588,422)(3,834,895)(6,434,498)(32,857,815)

6,118,672(4,531,577)(1,587,095)-

(4,521,865)8,867,960(4,346,095)-

(4,726,214)(2,065,329)6,791,543-

--(368,590)(368,590)

179,848,09232,037,25144,012,356255,897,699

(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

(المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز الماىلي)التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

2021 كانون األول 31

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد التسهيالت العقارية خالل السنة المنتهية ف

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

2022 كانون األول 31
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
1,123,3403,489,40920,060,22124,672,970الرصيد ف

596,4152,746,1435,726,5969,069,154الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (4,480,205)(3,694,875)(267,154)(518,176)المسي 

-(49,581)(133,292)182,873ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(239,514)280,451(40,937)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-242,832(220,417)(22,415)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ة نتيجة عملية االستحواذ ----ما تم اضافته خالل الفي 

(47,635)(47,635)--مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
1,321,1005,895,13921,998,04529,214,284الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
1,294,3672,903,99318,762,92522,961,285الرصيد ف

526,411892,8595,265,0456,684,316الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (4,745,111)(2,660,272)(1,134,839)(950,000)المسي 

-(387,856)(145,622)533,478ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(901,970)1,162,828(260,858)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-209,868(189,809)(20,059)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

(227,520)(227,520)--مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
1,123,3403,489,40920,060,22124,672,970الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت العقارية خالل السنة المنتهية ف
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ى كات الكي  الرسر

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

747,134,95529,650,730-776,785,685

205,316,17695,532,065-300,848,241

--70,634,29470,634,294

13,09614230,55543,793

952,464,227125,182,93770,664,8491,148,312,013

561,314,66915,040,998-576,355,667

241,576,010111,559,292-353,135,302

--72,738,66172,738,661

158,79738,2809,511206,588

803,049,476126,638,57072,748,1721,002,436,218

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

803,049,476126,638,57072,748,1721,002,436,218

268,743,94615,904,5682,611,194287,259,708

(113,956,466)(17,509,746)(8,840,934)(140,307,146)

3,661,954-(3,661,954)-

(7,942,333)7,942,333--

(1,092,350)(7,792,788)8,885,138-

ة نتيجة عملية االستحواذ ----ما تم اضافته خالل الفي 

--(1,076,766)(1,076,766)

952,464,227125,182,93770,664,8491,148,312,013

820,178,29994,970,871112,731,6611,027,880,831

178,126,64117,100,6294,061,402199,288,672

(181,470,526)(7,814,383)(16,630,240)(205,915,149)

5,294,265(5,294,265)--

(15,817,373)35,690,546(19,873,173)-

(3,261,830)(8,014,828)11,276,658-

--(18,818,136)(18,818,136)

803,049,476126,638,57072,748,1721,002,436,218 ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ي  - 
ن
ى حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف كات الكير :2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي تسهيالت الشر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

2021 كانون األول 31

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

المجموع 

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي

2022 كانون األول 31

2022 كانون األول 31

ي  - 
ن
ى خالل السنة المنتهية ف كات الكير :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت الشر

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

تعديالت نتيجة تغير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

(5)اىل  (1)من 
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

11,907,74019,199,91241,137,93872,245,590

10,335,24713,796,5819,199,63433,331,462

(2,683,197)(7,076,902)(5,991,236)(15,751,335)

789,057-(789,057)-

(58,857)58,857--

(13,238)(283,428)296,666-

ة نتيجة عملية االستحواذ ----ما تم اضافته خالل الفي 

--(894,115)(894,115)

20,276,75325,695,01942,959,82988,931,601

5,837,6585,904,99655,865,26567,607,919

8,552,57910,180,75810,498,28629,231,623

(2,348,099)(1,679,167)(3,402,357)(7,429,623)

193,272(193,272)--

(26,002)7,714,538(7,688,536)-

(301,668)(2,727,941)3,029,609-

--(17,164,329)(17,164,329)

11,907,74019,199,91241,137,93872,245,590

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي  - 
ن
ى خالل السنة المنتهية ف كات الكير :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت الشر

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

2022 كانون األول 31

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف
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ة والمتوسطة كات الصغير الرسر

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

132,805,41820,693,780-153,499,198

16,668,7907,650,785-24,319,575

--9,624,1769,624,176

14,312,55410,132825,23015,147,916

163,786,76228,354,69710,449,406202,590,866

99,688,35312,797,452-112,485,805

10,741,789--10,741,789

-2,762,52517,107,66219,870,187

35,07737,594411,652484,323

110,465,21915,597,57117,519,314143,582,104

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

110,465,21915,597,57117,519,314143,582,104

94,459,1309,145,7981,325,916104,930,844

(36,716,161)(4,276,619)(5,578,072)(46,570,852)

2,565,251(2,319,104)(246,147)-

(9,090,810)11,994,176(2,903,366)-

(1,566,498)(1,787,119)3,353,617-

ة نتيجة عملية االستحواذ 104,8903,775,522-3,670,632ما تم اضافته خالل الفي 

-(6)(3,126,746)(3,126,752)

163,786,76228,354,69710,449,406202,590,866

105,515,56013,050,96613,869,914132,436,440

43,181,4047,914,3915,522,48056,618,275

(36,518,830)(2,680,415)(4,692,997)(43,892,242)

3,561,933(3,288,025)(273,908)-

(3,332,527)3,941,926(609,399)-

(1,942,321)(3,341,272)5,283,593-

--(1,580,369)(1,580,369)

110,465,21915,597,57117,519,314143,582,104 ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

2022 كانون األول 31

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

2022 كانون األول 31

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

التسهيالت المسددة خالل السنة

ي  - 
ن
ة والمتوسطة خالل السنة المنتهية ف كات الصغير :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت الشر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة والمتوسطة حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف كات الصغير :2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي تسهيالت الشر

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

2021 كانون األول 31
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

359,997156,1279,181,5529,697,676

549,6511,563,1493,961,6546,074,454

(273,910)(1,707,202)(1,985,858)(3,966,970)

161,385(17,767)(143,618)-

(26,743)1,720,646(1,693,903)-

(9,288)(60,068)69,356-

ة نتيجة عملية االستحواذ 104,890120,704-15,814ما تم اضافته خالل الفي 

-(6)(2,918,737)(2,918,743)

776,9081,654,8786,575,3359,007,121

546,579818,8956,671,6958,037,169

129,86037,7304,811,2274,978,817

(449,546)(345,346)(1,182,359)(1,977,251)

161,520(43,761)(117,759)-

(21,690)300,909(279,219)-

(6,726)(612,300)619,026-

--(1,341,059)(1,341,059)

359,997156,1279,181,5529,697,676

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي  - 
ن
ة والمتوسطة خالل السنة المنتهية ف كات الصغير :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت الشر

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

2022 كانون األول 31

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 
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الحكومة والقطاع العام

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

105,948,954--105,948,954

76,011,787--76,011,787

----

----

181,960,741--181,960,741

89,887,857--89,887,857

88,051,341--88,051,341

----

----

177,939,198--177,939,198

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

177,939,198--177,939,198

19,420,074--19,420,074

(15,978,457)--(15,978,457)

----

----

----

ة نتيجة عملية االستحواذ 579,926--579,926ما تم اضافته خالل الفي 

----

181,960,741--181,960,741

112,438,870--112,438,870

73,501,342--73,501,342

(8,001,014)--(8,001,014)

----

----

----

----

177,939,198--177,939,198

 (10)اىل  (8)من 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

المجموع 

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

2021 كانون األول 31

2022 كانون األول 31

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

التسهيالت المسددة خالل السنة

التسهيالت الجديدة خالل السنة

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت الحكومة والقطاع العام خالل السنة المنتهية ف

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

2022 كانون األول 31

ي  - 
ن
:2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي تسهيالت الحكومة والقطاع العام حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

غير مصنف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

536,424--536,424

137,686--137,686

(38,190)--(38,190)

----

----

----

ة نتيجة عملية االستحواذ ----ما تم اضافته خالل الفي 

----

635,920--635,920

107,426--107,426

428,998--428,998

----

----

----

----

----

536,424--536,424

ي المتعلقة بتطبيق المعيار الدوىلي رقم * 
، لم يتم إحتساب و تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عىل التسهيالت االئتمانية  (9)بناء عىل تعليمات البنك المركزي األردنن

.الممنوحة للحكومة األردنية أو بكفالتها

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت الحكومة والقطاع العام خالل السنة المنتهية ف

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

2022 كانون األول 31

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  المسي 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

مخصص التسهيالت المعدومة
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األفراد

اة التسهيالت المشي 

المجموع متدنية القيمة المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار 

240,705,0029,458,84913,043,544-263,207,395

76,061,7763,460,914480,048-80,002,738

(35,063,887)(1,426,244)(2,232,978)-(38,723,109)

2,481,735(2,131,682)(350,053)--

(3,508,315)3,808,140(299,825)--

(3,812,266)(2,292,339)6,104,605--

ة نتيجة عملية االستحواذ 1,519,9205,124,674--3,604,754ما تم اضافته خالل الفي 

--(394,417)-(394,417)

280,468,79910,877,63816,350,9241,519,920309,217,281

ة والمتوسطة كات الصغير الرسر

اة التسهيالت المشي 

المجموع متدنية القيمة المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار 

110,465,21915,597,57117,519,314-143,582,104

98,129,7629,145,7981,430,806-108,706,366

(36,716,161)(4,276,619)(5,578,072)-(46,570,852)

2,565,251(2,319,104)(246,147)--

(9,090,810)11,994,176(2,903,366)--

(1,566,498)(1,787,119)3,353,617--

ة نتيجة عملية االستحواذ 3,654,818---3,654,818ما تم اضافته خالل الفي 

-(6)(3,126,746)-(3,126,752)

167,441,58028,354,69710,449,406-206,245,684

رصيد تسهيالت الحكومة والقطاع العام

اة التسهيالت المشي 

المجموع متدنية القيمة المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار 

177,939,198---177,939,198

19,420,074---19,420,074

(15,978,457)---(15,978,457)

-----

-----

-----

ة نتيجة عملية االستحواذ 579,926---579,926ما تم اضافته خالل الفي 

-----

181,960,741---181,960,741

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي حال اختلفت عن تعليمات البنك المركزي بالخصوص - (9)االفصاحات اإلضافية المتعلقة باإلستحواذ وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
:ف

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج )التسهيالت المعدومة 

(قائمة المركز الماىلي

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي   -  
ن
:2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت األفراد خالل السنة المنتهية ف

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي  - 
ن
ة والمتوسطة خالل السنة المنتهية ف كات الصغير  :2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت الشر

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج )التسهيالت المعدومة 

(قائمة المركز الماىلي

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

المشطوبة والمحولة خارج )التسهيالت المعدومة 

(قائمة المركز الماىلي

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت الحكومة والقطاع العام خالل السنة المنتهية ف

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 
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:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

ديناردينار

ي أسواق نشطة 
ن
20,958,0944,133,548أسهم مدرجة ف

20,958,0944,133,548مجموع الموجودات المالية من خالل الدخل

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

ديناردينار

ي أسواق نشطة 
ن
22,156,01419,114,012أسهم مدرجة ف

ي أسواق نشطة 
ن
50,250,06826,204,532أسهم غير مدرجة ف

72,406,08245,318,545مجموع األسهم 

ي أسواق نشطة
ن
22,578,51024,660,562سندات مالية مدرجة ف

ي أسواق نشطة
ن
5,000,000-سندات مالية غير مدرجة ف

22,578,51029,660,562(أدوات الدين)مجموع السندات المالية 

94,984,59274,979,107مجموع الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

:تحليل السندات واألذونات 

22,578,51024,660,562ذات عائد ثابت

5,000,000-ذات عائد متغير

22,578,51029,660,562المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 1,665,642بلغت توزيعات األرباح النقدية عىل االستثمارات أعاله  - 
ن
 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار للسنة المنتهية ف

ي 1,068,858
ن
.2021 كانون األول 31 دينار للسنة المنتهية ف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  اآلخر (9)

    دينـــار خــالل 319,755بلـغت قيـمة االرباح المتحققـة مـن بيـع أسـهم بالقيمـة العادلـة من خـالل الـدخل الشامل اآلخر  - 

ي حقوق الملكية 2021 دينار خالل العام 393,798 مقابل خسائر  2022العام 
ن
ة ضمن األرباح المدورة ف  تم قيدها مباشر

.الموحدة

  دينار خالل العام 24,581بلغت قيمة األرباح  المتحققة من بيع سندات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  الشامل اآلخر  - 

ة ضمن قائمة الدخل الموحدة2021 دينار للعام 89,987، مقابل خسائر 2022 . تم قيدها مباشر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (8)

 دينـــار 4,340,158بلـغت قيـمة االرباح غير المتحققـة الناتجة عن تقييم األسـهم بالقيمـة العادلـة من خـالل قـائمة الـدخل  - 

ي ضمن قائمة الدخل الموحدة مقابل خسارة 2022خــالل العام 
ن
ي تم ف

ي 288,817 والت 
ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

 2022 دينـــار خــالل العام 609,460بلـغت قيـمة االرباح المتحققـة مـن بيـع أسـهم بالقيمـة العادلـة من خـالل قـائمة الـدخل  - 

ي قائمة الدخل الموحدة مقابل خسائر 
ن
ي  (14,966)تم قيدها ف

ن
.2021 كانون األول 31كما ف

ي 55,056بلغت توزيعات األرباح النقدية عىل االستثمارات أعاله  - 
ن
.2022 كانون األول 31 دينار للسنة المنتهية ف
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

1,270,681--1,270,681

21,307,829--21,307,829

----

----

22,578,510--22,578,510

763,026--763,026

28,206,261--28,206,261

--691,275691,275

----

28,969,287-691,27529,660,562

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

28,969,287-691,27529,660,562

3,749,125--3,749,125

(10,139,903)-(10,139,903)

----

----

----

--(691,275)(691,275)

----

22,578,510--22,578,510

34,315,052-8,262,13042,577,182

33,656--33,656

(5,379,421)-(1,438,005)(6,817,426)

----

----

----

--(6,132,850)(6,132,850)

28,969,287-691,27529,660,562

  

نتجت التعديالت عن إعادة تصنيف سندات حكومة خارجية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إىل موجودات مالية * 

ها .بالكلفة المطفأة نتيجة عدم إمكانية تداولها حاليا لظروف الحكومة المصدرة وتعير

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

أدوات الدين المعدومة

ي نهاية السنة
 
القيمة العادلة ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة 
 
القيمة العادلة ف

أدوات الدين الجديدة خالل السنة

أدوات الدين المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

2021 كانون األول 31

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

ات الناتجة عن تعديالت  *التغير

المجموع 

ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

2022 كانون األول 31

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

المجموع 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

أدوات الدين المعدومة

ي نهاية السنة
 
القيمة العادلة ف

ي  - 
ن
 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

:2021و

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل للسنة المنتهية ف

ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
فئات التصنيف االئتمان

ي بداية السنة 
 
القيمة العادلة ف

أدوات الدين الجديدة خالل السنة

أدوات الدين المسددة خالل السنة

(5)اىل  (1)من 

(7)اىل  (6)من 

 (10)اىل  (8)من 

غير مصنف

2022 كانون األول 31
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
412,876607,970-195,094الرصيد ف

1,092-1,092الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين المسددة خالل السنة  (184,922)--(184,922)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

--(412,876)(412,876)

----مخصص أدوات الدين المعدومة

ي نهاية السنة
 
11,264--11,264الرصيد ف

ي تم إعادة تصنيفها اىل موجودات مالية بالكلفة المطفأة* 
.يمثل المبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة للسندات الت 

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
7,148,0377,244,469-96,432الرصيد ف

335,768475,066-139,298الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين المسددة خالل السنة  (978,715)(938,079)-(40,636)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

(6,132,850)(6,132,850)--مخصص أدوات الدين المعدومة

ي نهاية السنة
 
412,876607,970-195,094الرصيد ف

 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي المتعلقة بتطبيق المعيار الدوىلي  - 
 لتعليمات البنك المركزي األردنن

ً
لم يقم البنك بإحتساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عىل أدوات الدين المصدرة من الحكومة األردنية وفقا

.(9)للتقارير المالية رقم 

ي  - 
ن
 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل السنة المنتهية ف

.(9)هذا ويتم قيد تلك المخصصات كإضافة عىل إحتياطي التقييم لتحويله اىل قائمة الدخل وفقا لمتطلبات المعيار الدوىلي للتقارير المالية رقم . 2021

ات الناتجة عن تعديالت  *التغير
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة  (10)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

ديناردينار

:موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية 

18,486,7556,245,547سندات وأذونات خزينة حكومية أجنبية

18,486,7556,245,547مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

ل ن ي لموجودات مالية بالكلفة المطفأة: يين
(171,056)(626,920)مخصصات تدنن

ي موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية 
ن
17,859,8356,074,491صاف

:موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 

592,194,705482,250,189سندات وأذونات خزينة

كات 12,062,6108,720,000أسناد قروض شر

604,257,315490,970,189مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

ل ن ي لموجودات مالية بالكلفة المطفأة: يين
(2,475,375)(4,128,548)مخصصات تدنن

ي موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية 
ن
600,128,767488,494,814صاف

617,988,602494,569,305المجموع

: تحليل السندات المالية 

615,681,466488,495,736 ذات عائد ثابت

7,062,6048,720,000 ذات عائد متغير

622,744,070497,215,736المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ة ضمن قائمة 2022 دينار  خالل العام 24,772بلغت قيمة الخسائر المتحققة  من بيع سندات بالكلفة المطفأة  -  ، تم قيدها مباشر

.2021  للعام 2,132,280الدخل الموحدة مقابل أرباح 

ي المتعلقة بتطبيق المعيار الدوىلي رقم 
 عىل تعليمات البنك المركزي األردنن

ً
، لم يتم إحتساب و تسجيل مخصص خسائر  (9)بناءا

.ائتمانية متوقعة عىل سندات و أذوانات خزينة الحكومة األردنية
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ي بناًء عىل النظام الداخىلي للبنك 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمانن

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

676,159--676,159(5)اىل  (1)من 

614,579,907--614,579,907(7)اىل  (6)من 

7,488,0047,488,004-- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

7,488,004622,744,070-615,256,066المجموع 

2021 كانون األول 31

----(5)اىل  (1)من 

488,495,736--488,495,736(7)اىل  (6)من 

8,720,0008,720,000-- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

8,720,000497,215,736-488,495,736المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة 
 
8,720,000497,215,736-488,495,736الرصيد ف

425,400302,097,575-301,672,175اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

(176,569,241)(1,657,396)-(174,911,845)اإلستثمارات المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ----التغير

----اإلستثمارات المعدومة

ي نهاية السنة 
 
7,488,004622,744,071-615,256,066الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة 
 
402,110,610--402,110,610الرصيد ف

8,720,000226,483,801-217,763,801اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

(131,378,675)--(131,378,675)اإلستثمارات المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ----التغير

----اإلستثمارات المعدومة

ي نهاية السنة 
 
8,720,000497,215,736-488,495,736الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
.2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد الموجودات المالية بالكلفة المطفأة خالل السنة المنتهية ف
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
2,418,0222,646,431-228,409الرصيد ف

2,007,3782,171,910-164,532الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات المسددة خالل السنة  (62,872)--(62,872)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت ----التغير

----مخصص اإلستثمارات المعدومة

----تعديالت نتيجة تغيير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
4,425,4004,755,468-330,068الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
----الرصيد ف

2,418,0222,646,431-228,409الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات المسددة خالل السنة  ----المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت ----التغير

----مخصص اإلستثمارات المعدومة

----تعديالت نتيجة تغيير أسعار الرصف

ي نهاية السنة
 
2,418,0222,646,431-228,409الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة خالل السنة المنتهية ف

ي المتعلقة بتطبيق المعيار الدوىلي رقم * 
 عىل تعليمات البنك المركزي األردنن

ً
، لم يتم إحتساب و تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عىل سندات و أذوانات خزينة  (9)بناءا

.الحكومة األردنية
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
9,411,275526,876,298-517,465,023الرصيد ف

425,400305,846,699-305,421,299اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

(187,400,418)(2,348,671)-(185,051,747)اإلستثمارات المستحقة خالل السنة

ي القيمة العادلة
ن
----التغير ف

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----اإلستثمارات المعدومة 

ي نهاية السنة
 
7,488,004645,322,580-637,834,575الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
10,154,668446,676,762-436,522,094الرصيد ف

14,569,612232,367,069-217,797,457اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

(146,034,683)(9,180,155)-(136,854,528)اإلستثمارات المستحقة خالل السنة

ي القيمة العادلة
ن
----التغير ف

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

(6,132,850)(6,132,850)--اإلستثمارات المعدومة 

ي نهاية السنة
 
9,411,275526,876,298-517,465,023الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد اإلستثمارات خالل السنة المنتهية ف
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفرادي

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
2,830,8993,254,401-423,502الرصيد ف

2,007,3782,173,002-165,624الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات المسددة خالل السنة  (660,670)(412,876)-(247,794)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت ----التغير

----مخصص اإلستثمارات المعدومة

ي نهاية السنة
 
4,425,4004,766,732-341,332الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
7,148,0377,244,469-96,432الرصيد ف

2,753,7913,121,497-367,706الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل اإلستثمارات المسددة خالل السنة  (978,715)(938,079)-(40,636)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن التعديالت ----التغير

(6,132,850)(6,132,850)--مخصص اإلستثمارات المعدومة

ي نهاية السنة
 
2,830,8993,254,401-423,502الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لإلستثمارات خالل السنة المنتهية ف

154من76



ي   (11)
 
ممتلكات ومعدات بالصاف

:ان تفاصيل هذا البند هي كما يىلي -  أ 

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار 2022العام 

:الكلفـــة 

ي بداية السنة
ن
7,585,53313,182,53618,369,6951,227,88417,158,18021,641,75679,165,583الرصيد ف

كة تابعة 267,556-155,18568,50043,871--أثر االستحواذ عىل شر

774,432311,521850,21733,168794,632908,4643,672,434إضافات

1,26232,68260,50023,52597,039215,008-إستبعادات واعادة تصنيف 

ي نهاية السنة
 
8,359,96513,492,79519,342,4151,269,05217,973,15822,453,18182,890,565الرصيد ف

اكم :اإلستهالك المي 

ي بداية السنة
 
3,110,93712,387,1091,144,23414,693,82717,095,92248,432,029-الرصيد ف

كة تابعة 245,394-146,10460,50038,790--أثر االستحواذ عىل شر

379,6571,253,706115,167910,1581,344,9674,003,655-إستهالك السنة

17216,04360,50023,51197,039197,265-إستبعادات 

ي نهاية السنة
 
3,490,42213,770,8761,259,40115,619,26418,343,85052,483,813-الرصيد ف

ية للممتلكات و المعدات  ي القيمة الدفي 
ن
8,359,96510,002,3735,571,5399,6512,353,8944,109,33130,406,752صاف

اء ممتلكات و معدات  5,606,807---5,606,807--دفعات عىل حساب شر

ي نهاية السنة
ن
ي الممتلكات و المعدات ف

ن
8,359,96510,002,37311,178,3469,6512,353,8944,109,33136,013,559صاف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي
يأراض 

 
مبان

معدات وأجهزة 

يوأثاث
 
المجموعتحسينات مبان وسائط نقل

أجهزة الحاسب 

اآللي
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دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار 2021العـــام 

:الكلفـــة 

ي بداية السنة
ن
4,136,71214,548,10916,283,4651,188,45916,831,72518,849,54671,838,015الرصيد ف

كة تابعة معاد توحيدها  469,906249,830115,902134,28297,2491,067,169-رصيد بداية السنه لشر

1,042,3242,694,96111,525,133-3,448,8212,216,6002,122,427إضافات

5,264,734-4,052,079286,02776,477850,151-إستبعادات واعادة تصنيف 

ي نهاية السنة
 
7,585,53313,182,53618,369,6951,227,88417,158,18021,641,75679,165,583الرصيد ف

اكم :اإلستهالك المي 

ي بداية السنة
 
2,708,11211,263,006915,59014,472,44015,611,72344,970,871-الرصيد ف

كة تابعة معاد توحيدها  143,577244,013102,582130,65095,996716,818-رصيد بداية السنه لشر

259,2481,153,202126,587932,0051,388,2033,859,245-إستهالك السنة

1,114,905-273,112525841,268--إستبعادات 

ي نهاية السنة
 
3,110,93712,387,1091,144,23414,693,82717,095,92248,432,029-الرصيد ف

ية للممتلكات و المعدات  ي القيمة الدفي 
ن
7,585,53310,071,5985,982,58683,6502,464,3534,545,83430,733,554صاف

اء ممتلكات و معدات  3,117,360---3,117,360--دفعات عىل حساب شر

ي نهاية السنة
ن
ي الممتلكات و المعدات ف

ن
7,585,53310,071,5989,099,94683,6502,464,3534,545,83433,850,914صاف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 34,257,749تتضمن الممتلكات والمعدات - ب 
ن
ي 33,937,412 مقابل  2022 كانون األول 31   دينار كما ف

ن
. وذلك قيمة ممتلكات ومعدات مستهلكة بالكامل 2021 كانون األول 31 دينار كما ف

أجهزة الحاسب 

اآللي
ي
 
المجموعتحسينات مبان وسائط نقل ي

يأراض 
 
مبان

معدات وأجهزة 

وأثاث
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20222021

دينـار دينـار 2021للعام 

ي بداية السنة
ن
5,664,9861,964,717الرصيد ف

2,363,7514,311,495إضافات

789,729611,226اإلطفاء للسنة 

ي نهاية السنة
ن
7,239,0085,664,986الرصيد ف

%نسبة اإلطفاء السنوية 

:فيما يلي الحركة عل حق إستخدام أصول مستأجرة- أ 

20222021

دينـار دينـار 

ي بداية السنة
ن
12,844,56913,347,577الرصيد ف

603,6842,209,520عقود جديدة خالل العام: يضاف

2,924,1932,712,528االستهالكات خالل السنة: يطرح

ي نهاية السنة
ن
10,524,06012,844,569الرصيد كما ف

امات مقابل حق استخدام أصول مستأجرة- ب  :فيما يلي الحركة عل الي  

20222021

دينـار دينـار 

ي بداية السنة
ن
12,530,50312,389,957الرصيد ف

1,108,8971,212,858مرصوف الفوائد: يضاف

603,6842,209,520عقود جديدة خالل العام: يضاف

امات المسددة: يطرح ن 3,509,4023,281,832االلي 

ي نهاية السنة
ن
10,733,68212,530,503الرصيد كما ف

:التحليل  حسب االستحقاقات- ج 

 سنوات3أكير من  سنوات3سنة ال 

دينـار دينـار 

856,4859,667,575حق استخدام أصول مستاجرة

امات عقود أصول مستأجرة ن 601,80610,131,876الي 

إختار البنك إستخدام اإلعفاء المتاح بالمعيار بعدم إثبات حق اإلستخدام لألصول المستأجرة بموجب عقود تقل مدتها عن عام 

.ومبالغها غير مادية

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  (12)
 
موجودات غير ملموسة بالصاف

أنظمة حاسوب وبرامج

امات مقابلها (13) أصول مستأجرة وإلي  

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

33-20
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2021 كانون األول 202231 كانون األول 31

دينـار دينـار 

36,000,00130,698,981فوائد وإيرادات برسم القبض
ً
3,064,3352,034,183مرصوفات مدفوعة مقدما

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة 

ي
ن
بالصاف

125,328,002131,966,150

230,0861,157,017شيكات مقاصة

ي 
ن
4,165,7776,422,079*مدينون بالصاف

7,353,4196,698,181أخرى

176,141,619178,976,591المجمـوع                                  

عقارات مستملكة
موجــــــــودات 

*مستملكة  أخرى 
المجموع

دينـار دينـار دينـار 

2022 كانون األول 31

ي - الرصيد بداية السنة 
 
130,925,8751,040,275131,966,150بالصاف

11,097,748-11,097,748إضافات 

(13,109,973)-(13,109,973)إستبعادات

(4,625,923)-(4,625,923)مخصص عقارات مستملكة

ي نهاية السنة 
 
124,287,7261,040,275125,328,002 الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي - الرصيد بداية السنة 
 
133,538,182-133,538,182بالصاف

15,793,8421,040,27516,834,117إضافات 

(14,013,762)-(14,013,762)إستبعادات

د من مخصص بموجب تعليمات البنك  المسي 

ي
المركزي األردنن

896,846-896,846

ي
(5,289,233)-(5,289,233)خسارة التدنن

ي نهاية السنة 
 
130,925,8751,040,275131,966,150 الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

  ي أحد البنوك العربية تم إستمالكها من أحد العمالء خالل العام
ن
. لقاء ديون مستحقة2021يمثل هذا البند أسهم ف

ي بموجب تعميم رقم  - 
ين األول 10 تاريــــخ 16234/3/10قام البنك المركزي األردنن ي 2022 تشر

 بإلغاء العمل بكافة التعاميم السابقة الت 

ي بإقتطاع مخصصات مقابل العقارات المستملكة المخالفة ألحكام قانون البنوك مع االبقاء عىل المخصصات المرصودة مقابل 
تقضن

.العقارات ليتم تحريرها عند التخلص منها

ن من تاريــــخ  -  ة اقصاها سنتير ي آلت ملكيتها للبنك خالل في 
ي التخلص من العقارات واألسهم الت 

تتطلب تعليمات البنك المركزي األردنن

ن كحد أقض ن متتاليي  ي حاالت إستثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتير
ن
.تملكها ، وللبنك المركزي ف

ي الت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة  - 
: فيما يىلي ملخص الحركة عىل الموجودات الت 

2022

 وقد ظهرت ضمن 2021 دينار للعام 2,319,793 مقابل 2022 دينار للعام 1,015,788بلغت خسائر بيع العقارات المستملكة  - 

.المصاريف األخرى

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

موجودات أخرى (14)

كـــات  -   ي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة والموجودات األخرى أرصـدة تخص الشر
تتضمن بنود المدينون والموجودات الت 

ي 6,245,421 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كمـــا فـــــي  7,815,284التابعة بمبلــغ 
ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

ي بعد طرح الخسائر االئتمانية المتوقعة والبالغة  * 
ن
ي 82,720يظهر بند المدينون بالصاف

ن
.2022 كانون األول 31 دينار كما ف
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:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

المجموع خارج المملكة داخل المملكة 

دينار دينار دينار 

       19,667,61019,667,610-حسابات جارية وتحت الطلب

       7,510,73280,006,65187,517,383*ودائع ألجل 

7,510,73299,674,261107,184,993المجموع 

المجموع خارج المملكة داخل المملكة 

دينار دينار دينار 

38,791,34038,791,340-حسابات جارية وتحت الطلب

46,085,00082,069,117128,154,117*ودائع ألجل 

46,085,000120,860,457166,945,457المجموع 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 ي ال يوجد
ن
ة تزيد عن ثالثة أشهر كما ف  مقابل 2022 كانون االول 31 ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل في 

ي 37,614,010
ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما  ف

2022 كانون األول 31

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية (15)

2021 كانون األول 31
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ىأفراد ة ومتوسطةكي  المجمـوعالحكومة والقطاع العامصغير

دينار دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

288,210,028162,371,673247,717,8662,175,776700,475,343حسابات جارية وتحت الطلب

171,645,049469,1625,798,4392,188,196180,100,846ودائع التوفير

822,552,800520,895,009126,249,55068,303,9601,538,001,319ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

95,450---95,450شهادات إيداع

1,282,503,327683,735,844379,765,85572,667,9322,418,672,958المجموع

2021 كانون األول 31

280,396,214118,948,896242,280,9682,246,868643,872,946حسابات جارية وتحت الطلب

179,887,171636,7663,147,2652,148,391185,819,593ودائع التوفير

716,137,590224,012,36397,043,39270,282,1071,107,475,452ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

131,479---131,479شهادات إيداع

1,176,552,454343,598,025342,471,62574,677,3661,937,299,470المجموع

ي % 3 دينار أي ما نسبته 72,667,932بلغت ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام داخل المملكة  - 
ن
 74,677,366) 2022 كانون األول 31من إجماىلي الودائع كما ف

ي %  3.9دينار أي ما نسبته 
ن
.(2021 كانون األول 31كما ف

ي ال تتقاصن فوائد   - 
ي % 26.4 دينار أي ما نسبته 636,469,781بلغـت الودائع الت 

ن
 دينار أي 586,779,824مقابل ) 2022 كانون األول 31من إجماىلي الودائع كما ف

ي % 30.3ما نسبته  
ن
.(2021 كانون األول 31كما ف

ي % 2.1 دينار أي ما نسبته 50,264,936" مقيدة السحب"بلغت الودائع المحجوزة  - 
ن
 دينار 29,375,093مقابل ) 2022 كانون األول 31من إجماىلي الودائع كما ف

ي % 1.5أي ما نسبته 
ن
.(2021 كانون األول 31كما ف

ي 45,448,398بلغت الودائع الجامدة   -   
ن
ي 51,847,094 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ودائع عمالء (16)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

كـات الرسر
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تأمينــات نقديـــة (17) 

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

ة 90,710,24562,744,733تأمينات مقابل تسهيالت مباشر

ة 27,216,32730,334,475تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشر

117,926,57293,079,208المجموع

ضة (18) أموال مقي 

ة/ثابتةسعر فائدة األقراضالضماناتدورية إستحقاق األقساطالمتبقيةعدد األقساط الكليةدينار/مبلغ القرض  متغير

2022 كانون األول 31

ي
ة%5.65-نصف سنوية2,000,0002010قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ثابتة%2.51-نصف سنوية690,000143قرض من خالل البنك المركزي االردنن

ي
ة%5.69-نصف سنوية3,497,6252015قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ثابتة%3.00-نصف سنوية5,401,7273434قرض من خالل البنك المركزي االردنن

ي
ة%3.42-نصف سنوية442,3083027قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ائح 333,33620سلف البنك المركزي االردنن ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب أشهر عىل سنة6كل - بموجب شر

ي
ائح 999,569245سلف البنك المركزي االردنن ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات5 أشهر عىل 6كل - بموجب شر

ي
ائح 1,560,2881810سلف البنك المركزي االردنن ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات6 أشهر عىل 9كل - بموجب شر

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلبشهرية عىل مدار سنة22-448-414,19824سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات5شهرية عىل مدار 73-993-11,807,0524سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات10شهرية عىل مدار 55-636-2,905,22224سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلبشهرية عىل مدار سنة23-442-543,76424سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلب سنوات5شهرية عىل مدار 60-861-8,876,2748سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلب سنوات10شهرية عىل مدار 106-11320-2,049,59020سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00-شهرية عىل مدار سنة18-431-2,144,01212كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00- سنوات3شهرية عىل مدار 41-537-15,008,04913كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00- سنوات5شهرية عىل مدار 50-5436-2,886,90742كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%5.60-2025يسدد دفعة واحدة خالل العام 20,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%5.60-2025يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%6.45-2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.90-2028يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.50-2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 9,000,00011قرض من خالل الشر

ي  ثابتة%1.79-فوائد نصف سنوية84,583,70099(EIB)قرض بنك اإلستثمار األورونر

ي  ثابتة%4.85-فوائد نصف سنوية44,930,7481616(EIB)قرض بنك اإلستثمار األورونر

ة%5.00- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 33-6,556,287367بنك القاهرة عمان متغير

ة%5.25- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 36-6,266,228362بنك  كابيتال األردن متغير

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري 10,000,00011قرض من خالل الشر
فوائد  - 2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 

-نصف سنوية
ثابتة4.85%

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري 5,000,00011قرض من خالل الشر
فوائد  - 2025يسدد دفعة واحدة خالل العام 

-نصف سنوية
ثابتة5.85%

ه%7.13-فوائد شهريا11,700,0004848البنك االستثماري  متغير

ه%8.00-فوائد نصف سنويا5,000,0001010بنك االتحاد متغير

ه%9.25-جاري مدين--17,944بنك االسكان للتجارة والتمويل متغير

ه%4.50-جاري مدين--1,983,240بنك كابيتال  متغير

296,598,068

ة والمتوسطة ، وذلك عىل النحو التاىلي  كات المتناهية الصغر والصغير ي تمويل الشر
ن
: تم الحصول عىل هذه األموال بموجب اإلتفاقيات الموقعة مع مؤسسات مالية مختلفة، بهدف إستخدامها ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

154من83



ة/ثابتةسعر فائدة األقراضالضماناتدورية إستحقاق األقساطالمتبقيةعدد األقساط الكليةدينار/مبلغ القرض  متغير

2021 كانون األول 31

ي
ة%1.96-نصف سنوية2,400,0002012قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ثابتة%2.51-نصف سنوية1,110,000145قرض من خالل البنك المركزي االردنن

ي
ة%2.00-نصف سنوية3,963,9752017قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ثابتة%3.00-نصف سنوية4,426,4003434قرض من خالل البنك المركزي االردنن

ي
ة%1.54-نصف سنوية480,7693029قرض من خالل البنك المركزي االردنن متغير

ي
ائح 666,66832سلف البنك المركزي االردنن ن6كل - بموجب شر ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب أشهرعىل سنتير

ي
ائح 999,2452720سلف البنك المركزي االردنن ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات10 أشهر عىل 6كل - بموجب شر

ي
ائح 994,0341711سلف البنك المركزي االردنن ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات10 أشهر عىل 9كل - بموجب شر

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلبشهرية عىل مدار سنة36-573-461,05036سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات5شهرية عىل مدار 38-641-2,675,6673سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%0.50كمبياالت غب الطلب سنوات10شهرية عىل مدار 82-1143-7,902,6316سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلبشهرية عىل مدار سنة27-681-749,4045سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلب سنوات5شهرية عىل مدار 50-601-4,764,7172سلف البنك المركزي االردنن

ي
ثابتة%1.00كمبياالت غب الطلب سنوات10شهرية عىل مدار 101-1019-4,313,97822سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00-شهرية عىل مدار سنة50-5414-549,44214كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00- سنوات3شهرية عىل مدار 13-271-21,704,8046كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

ي 
ثابتة%0.00- سنوات5شهرية عىل مدار 50-5410-5,310,08412كورونا- سلف البنك المركزي االردنن

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.23-2022يسدد دفعة واحدة خالل العام 20,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.23-2022يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%6.45-2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.90-2028يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.50-2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 9,000,00011قرض من خالل الشر

ي  ثابتة%1.79-فوائد نصف سنوية84,583,70099(EIB)قرض بنك اإلستثمار األورونر

ة%5.50-فائدة سنوية--36,322بنك االسكان متغير

ة%5.00- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 3,405,5353619بنك القاهرة متغير

ة%5.25- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 29-3,737,851367بنك  كابيتال متغير

ة%5.50- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 31-7,873,6753621بنك االسكان متغير

ال  ة%5.40- قسط من تاريــــخ استغالله36تسدد عىل 24-2,005,685362بنك سوسيتيه جينير متغير

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.85-فوائد نصف سنوية - 2024يسدد دفعة واحدة خالل العام 10,000,00011قرض من خالل الشر

كة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري ثابتة%4.78-فوائد نصف سنوية - 2022يسدد دفعة واحدة خالل العام 5,000,00011قرض من خالل الشر

239,115,636

اوح من  -  %.5 اىل 3تم إعادة االقراض بهامش يي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

154من84



ي بدايــة 
 
ي نهاية(المستخـدم/المدفوع)المضاف من خالل الدخل من خالل (المحرر)الرصيــد ف

 
الرصيد ف

السنــــــــــــةخــالل السنــة**للسنــــة*الدخل الشامل للسنــــةالسنــــــــــــة2022العــام 

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارديناردينــــــــــــــار

12,151,336(970,697)2,585,402(233,075)10,769,706مخصص تعويض نهاية الخدمة

2,303,637(4,888)600,000-1,708,525مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات المحتملة

14,454,973(975,585)3,185,402(233,075)12,478,231المجمـــوع

ي بدايــة 
 
ي نهاية(المستخـدم/المدفوع)المضاف من خالل الدخل من خالل (المحرر)الرصيــد ف

 
الرصيد ف

السنــــــــــــةخــالل السنــة**للسنــــة*الدخل الشامل للسنــــةالسنــــــــــــة2021العــــام 

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــارديناردينــــــــــــــار

10,769,706(2,043,855)2,342,268(2,373,223)12,844,516مخصص تعويض نهاية الخدمة

1,708,525(350,572)600,000-1,459,097مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات المحتملة

12,478,231(2,394,427)2,942,268(2,373,223)14,303,613المجمـــوع

أسناد قرض (20)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كة إجارة للتأجير التمويىلي 15/10/2020تم بتاريــــخ 
كة تابعة للبنك) اصدار أسناد قرض من شر علما بأن . 15/10/2023تستحق السندات دفعة واحدة بتاريــــخ .  مليون دينار 11بقيمة إجمالية  (شر

ي السوق الماىلي
ن
ي . سنويا% 5بلغ معدل الفائدة . تلك السندات غير مدرجة ف

ن
.15/10 و15/4تدفع كل ستة أشهر وذلك ف

مخصصات متنوعة (19)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

يبية المؤجلة ويبلغ االحتياطي الموجب  *  ة بعد طرح الموجودات الرصن ي 1,050,169يظهر التغير نتيجة الفرضيات االكتوارية بحقوق الملكية مباشر
ن
 مقابل 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

ي 558,921
ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

ن محددة642,226 دينار مقابل 796,958يشمل المضاف من خالل الدخل مبلغ  **  امات منافع موظفير ن . دينار تظهر ضمن الفوائد المدينة  لقاء إلي 

154من85



يبة الدخل (21) ض 

يبة الدخل- أ  مخصص ض 

20222021

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

9,745,6452,176,841رصيد بداية السنة

يبة الدخل المستحقة 19,838,4489,638,474ضن

يبة الدخل المدفوعة (2,069,670)(10,799,674)ضن

ي نهاية السنة
 
18,784,4199,745,645الرصيد ف

يبة الدخل- ب  مرصوف ض 

ي قائمة الدخل ما يىلي 
ن
يبة الدخل الظاهرة ف :تمثل ضن

20222021

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

يبة الدخل المستحقة  19,838,4489,638,474ضن

يبية المؤجلة للسنة  (5,270,611)(11,228,284)أثر الرصن

8,610,1644,367,863المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

يبة الدخل خالل السنة هي كما يىلي  : إن الحركة عىل مخصص ضن

154من86



ي-  ج يت 
الوضع الرص 

كات/ الفروع  الرسر
تقديم كشف التقدير 

ي حت  نهاية العام
 
الذان

مخالصة نهائية 

حت  نهاية العام
يبة سنوات مختلف عليهاالدفعة لدائرة الرص 

ائب المستحقة20212018فروع األردن ال يوجدتم تسديد الرصن

ص ائب المستحقة20212021فرع قير ال يوجدتم تسديد الرصن

كة إجارة للتأجير التمويىلي
ائب المستحقة20202019شر ال يوجدتم تسديد الرصن

كة المتحدة لالستثمارات المالية  ائب المستحقة20202018الشر ال يوجدتم تسديد الرصن

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كات التابعة  ي لفروع البنك والشر يتر
:فيما يىلي الوضع الرصن

154من87



:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

يبية مؤجلة (أ  موجودات ض 

ي نهاية السنةالمضافالمحرررصيد بداية السنة
 
يبة المؤجلةالرصيد ف الرص 

دينارديناردينارديناردينار

2022 كانون األول 31

12,230,452970,1852,585,40213,845,6695,261,354مخصص تعويض نهاية الخدمة

26,054,16184,9314,321,76030,290,99011,510,576مخصصات عقارات مستملكة

1,708,5254,889600,0002,303,636875,382مخصص قضايا مقامة عىل البنك

ة 63,235,06219,325,03640,508,83784,418,86332,079,168مخصص تسهيالت إئتمانية مباشر

ة 5,374,2732,539,6276,646,5649,481,2103,602,860مخصص تسهيالت إئتمانية غير مباشر

ي 
ن
3,500,0003,500,0001,330,000--أدوات ملكية- مخصص إضاف

935,000935,000355,300--مخصص لقاء األقساط المؤجلة

241,193241,193164,532164,53262,522مخصص إستثمارات

1,4251,425541-مخصص ودائع لدى البنوك

620,763235,890-2,713,0992,092,336خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

كات تابعة- مخصص عقود تأجير تمويىلي  100,00028,000--100,000شر

كات تابعة- مخصص ذمم مدينة وإيرادات مستحقة القبض  3,419,525957,467-3,813,207393,682شر

115,469,97225,651,87959,263,520149,081,61256,299,061المجموع

2021 كانون األول 31

12,844,5162,956,3322,342,26812,230,4524,647,572مخصص تعويض نهاية الخدمة

21,661,774896,8465,289,23326,054,1619,900,581مخصصات عقارات مستملكة

1,459,097350,572600,0001,708,525649,240مخصص قضايا مقامة عىل البنك

ة 42,467,08413,884,80434,652,78263,235,06224,029,324مخصص تسهيالت إئتمانية مباشر

ة 6,845,5915,486,9074,015,5895,374,2732,042,224مخصص تسهيالت إئتمانية غير مباشر

75,05523,268189,406241,19391,653مخصص إستثمارات

2,713,0991,030,978-3,704,811991,712خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

كات تابعة- مخصص عقود تأجير تمويىلي  100,00028,000-187,67187,671شر

كات تابعة- مخصص ذمم مدينة وإيرادات مستحقة القبض  3,813,2073,813,2071,067,698--شر

يبية للسنة ---7,431,7257,431,725الخسارة الرصن

96,677,32432,109,83750,902,486115,469,97243,487,269المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

يبية مؤجلة/ موجودات - د  مطلوبات ض 
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يبية مؤجلة (ب  مطلوبات ض 

ي نهاية السنةالمضافالمبلغ المحرررصيد بداية السنة
 
يبة المؤجلةالرصيد ف الرص 

دينارديناردينارديناردينار

2022 كانون األول 31

106,012106,0124,273,1384,273,1381,623,792أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,373,223912,477233,0751,693,821643,652خسائر اكتوارية- تعويض نهاية الخدمة 

3,926,84113,665,9445,193,059-9,739,103 إحتياطي تقييم موجودات مالية * 

12,218,3381,018,4898,433,05419,632,9037,460,503 المجموع

2021 كانون األول 31

106,012106,01240,285--أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

2,373,2232,373,223901,825--خسائر اكتوارية- تعويض نهاية الخدمة 

3,015,0619,739,1033,700,859-6,724,042 إحتياطي تقييم موجودات مالية * 

5,494,29612,218,3384,642,968-6,724,042 المجموع

مطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــوداتمطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــودات

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

43,487,2694,642,96936,718,6162,555,136

22,520,1373,204,56018,961,6242,087,833

9,708,346387,02612,192,971-

56,299,0607,460,50343,487,2694,642,969

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

يبية *  يبية المؤجلة الناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر ضمن إحتياطي تقييم موجودات مالية والمطلوبات الرصن تظهر المطلوبات الرصن

ن المحددة  بحقوق الملكية الموحدة  ي تخص الخسائر واالرباح اإلكتوارية الناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع الموظفير
.المؤجلة الت 

ي بداية السنة
 
الرصيد ف

المضاف خالل السنة

المستبعد خالل السنة

ي نهاية السنة
 
الرصيد ف

يبة الدخل بنسب ترواحت من  -  يبية المؤجلة وفقا لقانون ضن  من أول %38اىل % 28تم إحتساب الموجودات والمطلوبات الرصن
ً
يبة الدخل المعدل والساري المفعول إعتبارا ، وفقا لقانون ضن

ي 
.2019كانون الثانن

يبية المؤجلة  كما يىلي/ إن الحركة عىل حساب الموجودات 
:المطلوبات الرصن

20222021
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ي للسنة  يت 
ي مع الربــح الرص  :فيما يلي بيان لتسوية الربــح المحاست 

20222021

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

ي  27,344,53912,072,700(ب)قائمة - الربــح المحاستر

يبة (22,106,704)(29,038,737)أرباح غير خاضعة للرصن

يبيا 63,064,67352,923,459مرصوفات غير مقبولة ضن

ي يت 
61,370,47542,889,455الربــح الرص 

يبة الدخل القانونية :نسبة ض 

ي االردن 
ن
%38%38فروع البنك ف

ص  ي قير
ن
%12.5%12.5فروع البنك ف

كات التابعة %28.0%28.0الشر

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

16,518,97510,069,169فوائد برسم الدفع

2,937,6492,670,405حواالت واردة

4,117,2262,356,210ذمم دائنة 

1,073,540988,903مصاريف مستحقة غير مدفوعة 

4,069,2371,568,069(أ)  أمانات مؤقتة

5,190,8223,316,385عمالء- أمانات مؤقتة 

ن  3,990,4774,122,701(ب)أمانات مساهمير

8,221,3106,301,930شيكات مقبولة ومصدقة

531,734511,986تأمينات صناديق حديدية

75,14079,741(ب)أمانات اكتتابات 

ة  9,680,0985,576,858(45إيضاح )- خسائر ائتمانية متوقعة مقابل التسهيالت غير المباشر

-3,500,000أدوات ملكية- مخصصات إضافية 

-935,000أقساط مؤجلة- مخصصات إضافية 

5,726,76313,063,167مطلوبات أخرى

66,567,97150,625,524المجموع

كات مساهمة عامة قيد التأسيس   (ب) ي شر
ن
.يمثل هذا المبلغ حصيلة رديات اإلكتتابات ف

ي - ه  يت 
ي مع الربــح الرص  :ملخص تسوية الربــح المحاست 

مطلوبات أخرى (22)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كات التابعة بمبلغ  -  ي 4,802,572تتضمن المطلوبات األخرى أرصدة تعود للشر
ن
 مقابل 2022 كانون االول 31 دينار كما ف

ي 4,467,265
ن
.2021 كانون االول 31 دينار كما ف

كات مساهمة عامة وأخرى   (أ) .                                                                                                          يمثل هذا البند أمانات مؤقتة الدفع لشر
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طبيعة التقييد2021 كانون األول 202231 كانون األول 31اســم االحتياطــي

دينــــــــاردينــــــــار

ي 
99,983,47997,254,251اإلحتياطي القانونن

مقيد الترصف به وفقا 

ي 
كات االردنن لقانون الشر

ولقانون البنوك

:فيما يىلي الحركة عىل االحتياطي االختياري

20222021

ديناردينار

ي بداية العام 
 
133,444,584131,023,362الرصيد ف

2,421,222-المحول اىل االحتياطي 

-(10,500,000)توزيعات أرباح نقدية

122,944,584133,444,584الرصيد لنهاية العام

ائب  ي هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية بموجب القوائم المالية قبل الرصن
ن
 تمثــل المبالغ المتجمعة ف

ن % 10بنسبة  كات وهو غير قابل للتوزيــــع عىل المساهمير ي البنوك والشر
 لقانونن

ً
.خالل السنة والسنوات السابقـــة وفقا

:اإلحتياطي اإلختياري - ب 

ائب بنسبة ال تزيد عن  ي هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية قبل الرصن
ن
خالل % 20تمثل المبالغ المتجمعة ف

ي يقررها مجلس االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه 
ي األغراض الت 

ن
السنوات السابقة، يستخدم اإلحتياطي اإلختياري ف

ن .بالكامل أو أي جــــزء منـــه كأرباح عىل المساهمير

: إن اإلحتياطيات المقيد الترصف بها هي كما يىلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي- أ 
 
:اإلحتياطي القانون

اإلحتياطيات (24)

رأس المال المرصح به والمكتتب به والمدفوع (23)

ي / مليون سهم150يبلغ رأس مال البنك المرصح به والمكتتب به والمدفوع 
ن
.2021 و2022 كانون األول 31دينار كما ف

ي 
ن
: هي كما يىلي2021 و 2022 كانون االول 31إن تفاصيل اإلحتياطيات كما ف
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20222021

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

ي بداية السنة
 
7,044,5594,571,425الرصيد ف

1,852,8732,790,629أرباح غير متحققة

د) 434,430(596,676)خسائر إئتمانية متوقعة مقابل أدوات الدين (المسي 

79,357393,798خسائر متحققة

يبية المؤجلة (1,145,723)(1,492,200)المضاف اىل المطلوبات الرصن

ي نهاية السنة 
 
6,887,9137,044,559*الرصيد ف

20222021

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

ي بداية السنة
 
79,094,03375,381,421الرصيد ف

(393,798)(79,357)متحققة من موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر (خسائر)

18,682,1157,738,243(ب)قائمة - الربــح للسنة 

(3,631,833)(2,729,228)المحول اىل االحتياطيات

ي نهاية السنة
 
94,967,56379,094,033الرصيد ف

ي 56,299,061يتضمن األرباح المدورة  - 
ن
 مقيد الترصف به بموجب طلب البنك المركزي 2022 كانون األول 31 دينار كما ف

يبية مؤجلة مقابل  ي  لقاء موجودات ضن
ي 43,487,269االردنن

ن
.2021 كانون األول 31 دينار كما ف

 31 دينـــار كمـــا فـــي 3,009,704) مقابل 2022 كانـــــون األول 31 دينار كما فــي 188,212يتضمن رصيد األرباح المدورة مبلغ  - 

 لتعليمات هيئة األوراق المالية أثر التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولية  (2021كانون األول 
ً
ال يمكن الترصف به وفقا

 من خالل عمليات البيع، والذي يمثل فروقات إعادة التقييم للموجودات المالية(9)رقــم 
ً
.، وإال بمقدار ما يتحقق منه فعال

يبة (25) ي إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الرص 
 
صاف

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

.يحظر الترصف بالرصيد الدائن الحتياطي تقيم الموجودات المالية اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي - 

األرباح المدورة (26)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

يبية المؤجلة البالغة *  ي بعد طرح المطلوبات الرصن
ن
 5,193,059يظهر إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة  بالصاف

ي 
ن
ي 3,700,859 مقابل 2022 كانون األول 31دينار كما ف

ن
 وهو غير قابل للتحويل إىل قائمة 2021 كانون األول 31 دينار كما ف

.الدخل الموحدة

:إن الحركة الحاصلة عىل هذا البند خالل السنة هي كما يىلي
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الفوائد الدائنة (28)

ة :تسهيالت ائتمانية مباشر

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

(التجزئة)لألفراد 

127,16934,594حسابات جارية مدينة

22,391,52514,980,273قروض وكمبياالت

1,739,2251,426,219بطاقات االئتمان

16,539,69515,766,268القروض العقارية

كات الرسر

ى كات الكي  الرسر

7,227,6478,097,478حسابات جارية مدينة

60,903,47849,295,288قروض وكمبياالت

ة والمتوسطة المؤسسات الصغير

1,561,8871,193,416حسابات جارية مدينة

10,996,5326,514,124قروض وكمبياالت

10,978,5407,610,884الحكومة والقطاع العام 

8,320,2843,075,534أرصدة لدى بنوك مركزية

663,81625,890أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

23,120,80317,293,456موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

1,606,8201,850,147موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

166,177,421127,163,571المجمـــوع

ي إجتماعها المنعقد بتاريــــخ 
ن
 عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيــــع 2022 نيسان 27تم الموافقة من قبل الهيئة العامة للبنك ف

 مليون دينار من حساب اإلحتياطي 10.5سهم أي ما يعادل / مليون دينار150من رأس المال البالغ % 7أرباح نقدية بنسبة 

ن خالل العام  ن لم يتم توزيــــع أرباح عىل المساهمير ي حير
ن
.2021اإلختياري، ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ح توزيعها (27) األرباح الموزعة والمقي 

ن بنسبة  من رأس المال وذلك من االحتياطي اإلختياري، أي ما % 8أوص مجلس اإلدارة بتوزيــــع أرباح نقدية عىل المساهمير

ن12يعادل  ي والهيئة العامة للمساهمير
. مليون دينار، وهذه النسبة خاضعة لموافقة البنك المركزي األردنن
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الفوائد المدينة (29)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

4,467,2142,046,461ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

:ودائع عمالء

419,169156,139حسابات جارية وتحت الطلب 

1,100,910569,242ودائع توفير

46,139,13328,730,061ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

2,9692,516شهادات إيداع

1,969,6651,515,571تأمينات نقدية

ضة 6,630,9935,585,795أموال مقي 

2,423,6322,362,639رسوم مؤسسة ضمان الودائع

امات أصول مستاجرة 1,108,8971,212,858فائدة مدفوعة إلي  

امات منافع موظفير  محددة 796,958642,226فوائد لقاء إلي  

65,059,54042,823,508المجمـــوع

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

ة 2,897,4952,326,251عموالت تسهيالت مباشر

ة 4,769,6084,782,100عموالت تسهيالت غير مباشر

خرى 
ُ
2,584,7732,554,345عموالت أ

10,251,8769,662,696المجموع

أرباح عمالت أجنبية (31)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

3,736,8452,728,574التعامل/ ناتجة عن التداول 

(5,854)(22,076)ناتجة عن التقييم (خسائر)

3,714,7692,722,720المجموع

ي إيرادات العموالت (30)
 
صاف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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إيرادات أخرى   (32)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

208,127202,964ايجار الصناديق الحديدية

49,81029,636ايرادات طوابع

6,083,7435,607,614إيرادات بطاقات االئتمان

دة  1,320,587885,926ديون معدومة مسي 

101,00493,258ايرادات إتصاالت 

1,279,6741,160,154ايرادات حواالت

اء بالقيمة العادلة -4,800,000أرباح إستحقاق قرض مع حق إعادة الشر

ي موجودات محتفظ بها بهدف البيع
د من خسائر تدنن 1,529,842-المسي 

3,946,2182,846,516أخرى

17,789,16412,355,910المجمـــــوع

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

ن 27,591,79224,497,761رواتب ومنافع وعالوات الموظفير

ي الضمان االجتماعي
ن
2,944,0372,886,336مساهمة البنك ف

2,007,5891,980,882نفقات طبية
ن 186,612177,157تدريب الموظفير

386,524259,001مياومات سفر
ن ن عىل حياة الموظفير 203,19791,098نفقات التأمير

33,319,75129,892,235المجمـــــوع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

نفقات الموظفير  (33)
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20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

75,49560,870

528,723585,459

1,746,8841,319,939

1,329,117645,915

2,333,1691,536,708

5,883,7254,723,033

1,891,8341,499,578

270,288190,205

723,647642,794

1,334,0401,344,303

236,655307,307

4,259,4234,378,826

266,157251,213

390,407373,019

533,881529,310

1,047,839545,770

144,066123,263

90,00090,000

4,625,9234,392,387

1,015,7882,319,793

3,500,000-

935,000-

82,720-

2,924,1932,712,528

2,992,7084,033,413

39,161,68132,605,633

عـــات والمسؤولية االجتماعية التير

ضيافة

إطفاء حق إستخدام أصول مستأجرة

اخرى 

المجمـــــوع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مخصصات عقارات وفاء لديون مستحقة

خسائر بيع موجودات مستملكة 

أدوات ملكية- مخصصات إضافية 

أقساط مؤجلة- مخصصات إضافية 

مدينون- مخصص خسائر إئتمانية متوقعة 

أتعاب مهنية

مصاريف خدمات البطاقات

مصاريف نقل و مواصالت

مصاريف خدمات البنوك المراسلة

خدمات األمن والحماية

صيانة وتصليحات
ن مصاريف تأمير

أتعاب ومصاريف قضائية

كهرباء ومياه وتدفئة

ائب وطوابع رسوم وضن

إيجارات

قرطاسية

دعاية واعالن

اكات إشي 

مصاريف إتصاالت

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

مصاريف أخرى (34)

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي 
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يىلي

20222021

ديناردينار

18,682,1157,738,243الربــح للسنة العائد لمساهمي البنك

سهمسهم

150,000,000150,000,000المتوسط لمرجح لعدد األسهم

سهم/ دينارسهم/ دينار

:(أساسي ومخفض)حصة السهم من الربــح للسنة 

0.1250.052الربــح  للسنة

ي حكمه (36)
 
النقد وما ف

20222021

دينــــــــــــار دينــــــــــــار 

480,714,381317,205,145نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

123,435,953142,138,455أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل ثالثة أشهر: يضاف

ل ن ي تستحق خالل ثالثة أشهر: يين
107,184,993129,331,447ودائع البنوك والمؤسسات المرصفية الت 

2,304,8062,543,992(5إيضاح )أرصدة مقيدة السحب 

494,660,535327,468,161

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

(أساسي ومخفض)حصة السهم من الربــح للسنة العائد لمساهمي البنك  (35)
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كات شقيقة 2022 كانون األول 31 كات تابعةشر المجموع**أخـــــــــــــــرى المدراء التنفيذين*أعضاء مجلس اإلدارة شر

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار:بنود داخل قائمة المركز المالي 

ة 43,286,375-38,215,1001,296,846763,8443,010,585*تسهيالت ائتمانية مباشر

53,884,000----53,884,000ودائع البنوك والمؤسسات المرصفية 

10,216,26167,919,2661,848,571357,35480,341,452-ودائع عمالء

1,013,0622,646,506---1,633,444ودائع لدى البنوك والمؤسسات المرصفية

151,69716,375168,072---التأمينات النقدية 

36,333,46756,981,288-559,015-20,088,806موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

289,242--289,242--حق إستخدام أصول مستأجرة

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة ن 265,953--265,953--إلي 

5,000,000---5,000,000-أسناد قرض

:بنود خارج قائمة المركز المالي 

1,072,4495,398,407-3,833,600491,3581,000كفاالت

4,254,0004,254,000----إعتمادات

:بنود قائمة الدخل 

3,062,908-430,7932,600,5753,31228,228***فوائد وعموالت دائنة 

2,026,000-1,555,86333,395295,074141,668****فوائد وعموالت مدينة 

444,4151,234,675---790,260توزيعات أرباح موجودات مالية 

41,655---41,655-إطفاء حق إستخدام أصول مستأجرة

امات أصول مستأجرة ن 27,984---27,984-فوائد لقاء إلي 

الطرف ذو العــالقة

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

المعامالت مع اطراف ذات عالقة (37)

:فيما يىلي ملخص المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة  - 

ن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات اإلعتيادية للبنك وبإستخدام أسعار الفوائد والعموالت  كات الشقيقة وكبار المساهمير كات التابعة والشر ي معامالت مع الشر
ن
قام البنك بالدخول ف

.إن جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتير عاملة ولم تؤخذ لها أية مخصصات كما بتاريــــخ القوائم المالية الموحدة.  التجارية
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كات شقيقة 2021 كانون األول 31 كات تابعةشر المجموع**أخـــــــــــــــرى المدراء التنفيذين*أعضاء مجلس اإلدارة شر

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار:بنود داخل قائمة المركز المالي 

ة 39,718,982-38,161,2001,149,64965,207342,927*تسهيالت ائتمانية مباشر

6,435,08429,521,681---23,086,597ودائع البنوك والمؤسسات المرصفية 

51,51471,876,1571,350,031885,25274,162,953-ودائع عمالء

230,979----230,979ودائع لدى البنوك والمؤسسات المرصفية

15,12519,125--4,000-التأمينات النقدية 

14,269,22032,588,362---18,319,142موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

346,545--346,545--حق إستخدام أصول مستأجرة

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة ن 294,297--294,297--إلي 

5,000,000---5,000,000-أسناد قرض

:بنود خارج قائمة المركز المالي 

1,0002,560,5857,586,043-3,833,6001,190,858كفاالت

4,254,0004,254,000----إعتمادات

:بنود قائمة الدخل 

2,075,549101,51082,36818,6479,6612,287,735***فوائد وعموالت دائنة 

1,664,48525,611302,1672,053,022-60,759****فوائد وعموالت مدينة 

297,628460,318---162,690توزيعات أرباح موجودات مالية 

29,999--29,999--إطفاء حق إستخدام أصول مستأجرة

امات أصول مستأجرة ن 40,035--40,035--فوائد لقاء إلي 

اوح أسعار الفوائد المدينة من  ****   % .(6.25)إىل % (1.25)تي 

كة إجارة للتأجير التمويىلي 
ي مجلس إدارة شر

ن
كة المتحدة لالستثمارات المالية وثالث أعضاء ف ي مجلس إدارة الشر

ن
. ينوب عن البنك أربعة ف

ن ومجلس اإلدارة مبلغ  *  ة الممنوحة للمدراء التنفيذيير كة إجارة للتأجير التمويىلي 670,351من ضمن التسهيالت اإلئتمانية المباشر
كة تابعة) دينار يخص إئتمان ممنوح ألعضاء مجلس إدارة شر و    (شر

ي 131,701
ن
كاتها التابعة كما ف كة المتحدة لإلستشارات المالية وشر .2022 كانون األول 31 دينار للشر

الطرف ذو العــالقة

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي مجالس إدارتها  **  
ن
كات يمتلك البنك حق التصويت ف .تمثل شر

اوح أسعار الفوائد الدائنة من  ***   % .%(9.648)% إىل (1.75)تي 

154من99



إدارة المخاطر (39)

ي إيراد الفائدة 
ن
ي صاف

ن
ي تؤثر عىل ربحية البنك بسبب التغير ف

ي معدالت أسعار الفائدة الت 
ن
 Net)هي التعرض للتحركات العكسية ف

Interest Income)  ي القيمة اإلقتصادية
ن
.للتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات( Economic Value)والتغير ف

ي، واألنظمة، أو عن أحداث خارجية، ويشمل ھذا  هي الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات الداخلية، والعنرص البشر

اتيجية ومخاطر السمعة .التعريف المخاطر القانونية وال يشمل المخاطر اإلسي 

ل، 
ّ
هي الخسارة الناتجة عن إستخدام المعلومات من قبل أشخاص غير مخول لهم ذلك، أو من أن تكشف للعلن، أو توزع، أو أن تعد

ي ملف . أو من أن تدمر أو تحذف
ن
هذا التعريف ينطبق عىل أي نوع من المعلومات سواء كانت المعلومة مكتوبة عىل ورق أو موجودة ف

ي من الكوارث
ن
نت، وتشمل إستمرارية األعمال والتعاف .ما عىل اإلني 

:Liquidity Riskمخاطر السيولة  - 

:Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة  - 

 :Operational Riskالمخاطر التشغيلية  - 

:Information Security & Business Continuity Managementمخاطر إدارة أمن المعلومات و إدارة إستمرارية العمل  - 

:Credit Risk Sectionمخاطر االئتمان  - 

ي المواعيد المحددة
ن
اماته ف ن وتعتير هذه المخاطر من أهم . هي الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم قدرة العميل أو رغبته بوفاء إلي 

ي تتعرض لها البنوك
.المخاطر الت 

ي قد يتعرض لها البنك نتيجة أي مراكز مالية 
ات  (Open Financial Position)هي الخسائر الت  انية جراء أي تغير ن داخل أو خارج المير

ي أسعار السوق
ن
.تحدث ف

:Market Riskمخاطر السوق  - 

اماته عند إستحقاقها  ن ي قد يتعرض لها البنك بسبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته أو لسداد إلي 
هي الخسائر الت 

ن  من إدارة الموجودات والمطلوبات ). بالوقت والكلفة المالئمتير
ً
 ويتم إعداد تقارير بهذا الخصوص من إدارة ALMوتعتير جزءا

.(المخاطر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كات التابعة من خالل - أ ي البنك كافة دوائر البنك وفروعه العاملة داخل المملكة وخارجها والشر
ن
يشمل عمل دائرة إدارة المخاطر ف

.التعرف وتحديد وقياس وإدارة المخاطر ضمن أفضل الممارسات الدولية وضمن حدود مهام ومسؤوليات وظيفة إدارة المخاطر

ي البنك عىل المجاالت التالية
ن
:يشمل عمل دائرة إدارة المخاطر ف

ي نهاية العام 
ن
ية و القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما ف ن القيمة الدفي  . 2021 و 2022ال يوجد فروقات جوهرية بير

.مستويات القيمة العادلة: (44)حيث تم اإلفصاح عنها ضمن إيضاح رقم 

رواتب ومكافآت االدراة التنفيذية

.2021 دينار للعام 3,366,416 مقابل 2022 دينار للعام 3,510,252بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك ما مجموعه  

ي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية (38)
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الت 
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لدى البنك سياسة للمخاطر السوقية مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة توضح كيفية التعرف وقياس ومراقبة وتخفيف  - 

وكذلك سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة تحدد أسس إدارة المحافظ والصناديق اإلستثمارية بما . المخاطر السوقية

ن  ي ذلك األسس التشغيلية واألدوات اإلستثمارية المرغوب فيها والضوابط المفعلة وكذلك سياسة توضح أسس التعامل بير
ن
ف

تعد دائرة إدارة المخاطر . البنك وعمالئه بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل والمعادن الثمينة الرئيسية عىل أساس الهامش

 ضمن Middle officeمن قبل ال  (يومية وشهرية)يتم رفع تقارير دورية . السياسات المذكورة وبالتعاون مع الدوائر المعنية

ام بالسياسات أعاله/مخاطر السوق ن .إدارة المخاطر حول مدى اإللي 

وقياس تحليل الحساسية، ومخاطر أسعار الفائدة، , VaRتقوم دائرة إدارة المخاطر بإعداد القيمة المعرضة للمخاطر  - 

.والسقوف، وتقارير أخرى واردة ضمن السياسات ذات العالقة المعتمدة

:Market Riskالمخاطر السوقية - 2 

يتم إبداء الرأي بالطلبات االئتمانية من قبل إدارة المخاطر وضمن الصالحيات االئتمانية المحددة من مجلس اإلدارة وبدون  - 

.مسؤولية مالية

ي الداخىلي بشكل مستقل عن دوائر تسويق االئتمان من خالل دائرة إدارة المخاطر  - 
يتم مراجعة وتقييم نظام التصنيف االئتمانن

ي توقع تعير العميل من 
ن
ن اإلعتبار أي عنرص قد يساهم ف حيث لدى البنك نظام موثق ومعتمد من مجلس اإلدارة وتم األخذ بعير

ي قياس وتصنيف مخاطر العمالء وبالتاىلي تسهيل عملية إتخاذ القرارات، وتسعير التسهيالت وتحديد ربحية 
ن
عدمه وبما يساعد ف

ي تسهل . العميل والمنتج، وإدارة االئتمان، ودراسة وتحليل المحفظة االئتمانية
ويساعد عىل االحتفاظ بالبيانات الالزمة الت 

ي آىلي لتدعيم ذلك (FIRB)تطبيق الطرق المتقدمة من مخاطر االئتمان 
. ضمن متطلبات بازل ويتم تطبيق نظام تصنيف ائتمانن

.Scoring Card Systemوضمن نفس اإلطار يتم إستخدام 

توصي دائرة المخاطر وبشكل مستقل عن دوائر تسويق االئتمان بوضع ضوابط وسقوف محددة وموثقة بسياسات وإجراءات  - 

ام بهذه السقوف، تراجع دوريا وتعدل إن لزم ن حيث يوجد سقوف محددة ومعتمدة من مجلس اإلدارة فيما . واضحة تضمن اإللي 

يخص التعامل مع البنوك، والبلدان وكذلك القطاعات اإلقتصادية المختلفة وكذلك من مهامها إعداد سقوف ألي تركز محتمل 

.بالضمانات أو المنتجات االئتمانية
تقوم دائرة إدارة المخاطر بإعداد تحليل للمحفظة االئتمانية، بحيث يتم تزويد مجلس اإلدارة بصورة واضحة عنها توضح  - 

ي ما أمكن، ومن ثم Benchmarkingجودتها وتصنيفاتها المختلفة وأي تركز بها وكذلك مقارنات 
ن
 تاريخية مع القطاع المرصف

.وضع التوصيات المالئمة لتخفيف المخاطر الموجودة

السياسة اإلستثمارية، حيث يقوم ممثىلي دوائر الخزينة، والمخاطر، بوضع ومراجعة هذه السياسة وتعديلها إن لزم بشكل  - 

.سنوي عىل األقل وعرضها عىل لجنة اإلستثمار ولجنة األصول والخصوم

لدى البنك سياسات وإجراءات محددة يتم من خاللها التعرف، وقياس، ومراقبة والسيطرة عىل المخاطر السوقية معتمدة من 

:مجلس اإلدارة ويتم مراجعتها دوريا ويراقب تطبيقها، و تتضمن هذه السياسات

كات،  -  تقوم دائرة إدارة المخاطر بمراجعة السياسة االئتمانية بشكل دوري وبالتنسيق مع ممثىلي دوائر تسهيالت الشر

ي توضيح درجة المخاطر االئتمانية . وتسهيالت األفراد
ن
تمثل السياسة المؤشر والدليل األساشي لمراكز العمل المختلفة ف

.المقبولة لدى هذه المراكز

المسؤوليات والمهام التفصيلية ألقسام إدارة المخاطر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:Credit Riskالمخاطر االئتمانية - 1 
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ة إلدارة المخاطر لتدعيم ذلك وبحيث Information Security Officerتم إفراد فريق أمن أنظمة المعلومات  -   ويتبع مباشر

ي رفع تقاريره عن مدير دائرة أنظمة المعلومات وضمن أفضل الممارسات العالمية  ومنها معايير 
ن
 ISO27001يكون مستقل ف

.PCIومتطلبات 

ي سوق  - 
ن
ي حال وجود نشاط أو منتج جديد عىل وشك اإلطالق ف

ن
ي إعداد تقييم مناسب للمخاطر ف

ن
تشارك إدارة المخاطر ف

ن .معير

:Interest Rate Riskمخاطر أسعار الفائدة  - 6

تقوم دائرة إدارة المخاطر بإعداد سياسة مخاطر أسعار فائده موثقة تحكم عملية التعرف، وقياس والسيطرة عىل مخاطر 

 ويتم إعتمادها من مجلس اإلدارة، وتقوم دائرة إدارة المخاطر ALCOأسعار الفائدة وضمن إطار إدارة األصول والخصوم للبنك 

. لدى البنكALCOبإعداد التقارير الالزمة وتعرض عىل لجنة 

ي يرأسها المدير العام وتضم رئيس إدارة المخاطر وتحكمها  - 
تتم مراقبة السيولة أيضا من قبل لجنة إدارة األصول والخصوم الت 

 وذلك من خالل تقارير دورية تعدها دوائر إدارة المخاطر ودائرة الخزينة ALCO Policyسياسة لجنة االصول والخصوم 

.ويعرضها ويتدارسها أعضاء اللجنة والذين بدورهم يضعوا التوصيات المالئمة بهذا الخصوص

 Liquidityتقوم دائرة ادارة المخاطر وبالتنسيق مع دائرة الخزينه بإعداد سياسة مكتوبة لخطة طوارئ للسيولة  - 

Contingency Plan لمعالجة أي مشاكل قد تطرأ عىل السيولة لدى البنك وبمستويات وسيناريوهات مختلفة ويتم إعتمادها 

.من مجلس إدارة البنك

 :Operational Riskالمخاطر التشغيلية  - 4

تعمل إدارة المخاطر عىل إعداد ومراجعة سياسة وإجراءات موثقة لعملية التعرف وتقييم وتخفيف والسيطرة عىل المخاطر  - 

لضمان التواؤم مع متطلبات بازل ولتدعيم كفاءة وفعالية البيئة الرقابية بالبنك يستخدم البنك نظام مخاطر . التشغيلية

ي 
 Key Risk وتحديد وتحليل Events Collection ونظام Self Assessmentتشغيلية آىلي يغىطي جوانب التقييم الذان 

Indicators( KRI )لمراكز عمل البنك .

ن إدارة المخاطر المختلفة عند وضع الضوابط واإلجراءات بحيث يتم التأكد من  -  يتم من قبل دائرة إدارة المخاطر المزج ما بير

كما أنه لدى البنك إجراءات . Enterprise Risk Managementأن كافة المخاطر قد تم تغطيتها وبما يحقق مفهوم 

اف دائرة Standard Operating Procedures(SOP's)عمل  موثقه تراجع وتعدل دوريا من قبل الدوائر المعنية وبإشر

تطوير العمليات، أي إجراءات يتم تعديلها أو يتم إستحداثها بما فيها أي منتجات جديدة يتم عرضها عىل دوائر التدقيق 

، واإلمتثال، والمخاطر لدراسة المخاطر الممكنة وكذلك كفاية الضوابط الرقابية الموجودة .الداخىلي

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:Information Security &Business Continuity Managementأمن المعلومات و إدارة إستمرارية العمل  - 5

ويتم عمل ,  واضحة وموثقة ومعتمدةBusiness Continuity Planتقوم دائرة إدارة المخاطر ببناء خطة إستمرارية عمل  - 

 Business Continuity Managementوتفاعال مع المفهوم الواسع إلدارة إستمرارية العمل , اإلختبارات الالزمة لها بإنتظام

ي إدارة إستمرارية العملDRSمدعمة بنظام آىلي 
ن
وبحيث تتواءم مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي ,  لمزيد من الكفاءة ف

ي وكذلك أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص
.األردنن

:Liquidity Riskمخاطر السيولة  - 3

تحديث سياسة مكتوبة إلدارة مخاطر السيولة ويتم إعتمادها /تقوم دائرة إدارة المخاطر وبالتعاون مع دائرة الخزينة بإعداد  - 

.من مجلس إدارة البنك

ي  - 
ي والسلطات الرقابية الت 

ام البنك بنسب السيولة المحددة من قبل البنك المركزي األردنن ن تراقب دائرة إدارة المخاطر إلي 

.تعمل ضمنها فروع البنك الخارجية، كما وتراقب السيولة لدى البنك بشكل يومي من قبل دائرة الخزينة
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2021 كانون األول 202231 كانون األول 31

دينــــــــــــــــار دينــــــــــــــــار 

419,143,482255,409,613

123,435,953142,138,456

282,659,417242,468,901

224,934,334221,765,313

1,041,508,278914,414,231

192,213,587131,235,593

181,324,821177,402,774

22,578,51029,660,562

617,988,602494,569,305

40,395,86438,278,077

232,559,084221,364,280

81,536,15344,167,815

46,679,98230,516,124

323,456,817356,998,821

3,830,414,8843,300,389,864

ة)سقوف تسهيالت غير مستغلة  ة وغير مباشر (مباشر

المجموع

الموجودات األخرى

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

كفاالت

إعتمادات 

قبوالت

ة والمتوسطة   (SMEs)المؤسسات الصغير

للحكومة والقطاع العام 

:سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

ة :التسهيالت االئتمانية المباشر

لألفراد

القروض العقارية

كات    للرسر

ى كات الكير الشر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2021 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

أرصدة لدى بنوك مركزية

اف عىل تطبيق متطلبات مقررات بازل المختلفة ومن ضمنها إحتساب نسب كفاية رأس المال حسب . تقوم الدائرة باإلشر

.Capital Budgetingبما فيها النسب المطلوبة للسيولة، وتقوم بالمساهمة بفعالية بالتخطيط لرأس المال 3مقررات بازل 

.تقوم الدائرة بإعداد اإلختبارات الضاغطة وتقييم رأس المال الداخىلي وإصدار تقارير تحليلية لرأس المال

ي جوانب محددة من خالل 
ن
باإلضافة اىل إصدار التحليالت المالية المختلفة للبنوك مع إعداد تحليالت جديدة متخصصة ف

.اإلستفادة من اإلفصاحات الصادرة من البنوك

:التواؤم مع مقررات بازل - 7

ي والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر االخرى)التعرضات لمخاطر االئتمان  - 
 :(بعد مخصص التدنن
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ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

-419,143,482-------419,143,482أرصدة لدى بنوك مركزية

119,532,9331,425-------123,435,953أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

ة :التسهيالت اإلئتمانية المباشر

84,181,03620,049,343339,453130,786,020178,431,26124,580,458-309,217,2813,125,90323,090,286األفراد

275,239,7001,944,002299,010341,520,54329,214,285-263,006,2747,832,3701,829,739القروض العقارية

ى كات الكير 1,148,312,01322,778,195141,652,16819,432,211329,993,7154,642,4021,937,440465,958,258682,353,75588,931,601الشر

ة والمتوسطة  202,590,86634,963,71025,444,440-97,955,86312,743,35922,132,754193,342,2799,248,5879,007,121(SME's)المؤسسات الصغير

181,960,741635,920-------181,960,741الحكومة والقطاع العام

----------:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل
22,578,510-------22,578,51011,264

14,271,072608,472,9984,755,468--6,886,154-7,384,918-622,744,070ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

4,248,49736,147,36782,720--4,248,497---40,395,864موجودات أخرى

3,333,385,05568,700,179199,401,55119,432,211798,504,96539,379,10524,708,6581,150,126,6692,257,869,635157,220,261المجموع 

238,788,50738,354,7338,860,251432,33964,934,0271,332,0562,559,921116,473,326122,315,1816,229,424الكفاالت المالية

1,997,00661,138112,2664,431,73077,485,737381,313--81,917,4672,261,320اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 60,314,3432,737,6785,260,27896,849,768276,356,3923,069,361-373,206,15925,299,8363,237,631اإللي 

693,912,13365,915,88912,097,882432,339127,245,3764,130,8727,932,465217,754,823476,157,3109,680,098المجموع

4,027,297,188134,616,068211,499,43319,864,551925,750,34143,509,97732,641,1231,367,881,4922,734,026,945166,900,358المجموع الكلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 إىل 
ً
ن ، أما رصيد التأميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة إستنــادا ن مرة واحدة عىل األقل خالل عامير اء مستقلير ي من قبل خير

ي يتم تقييمها بموجب متطلبات البنك المركزي االردنن
ة والت  فيما يىلي توزيــــع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية المباشر

ي أي حال من االحوال
ن
ي و يتم إحتسابها بشكل إفرادي عىل اال يتجاوز رصيد التأمينات النقدية رصيد التسهيالت االئتمانية ف

:أسعار الرصف الصــادرة عن البنك المــركــزي األردنن

ي التعرض بعد 
 
صاف

الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة

إجمالي قيمة 

الضمانات

كفاالت بنكية 

مقبولة
أخرىإجمالي قيمة التعرض أسهم متداولة

ي 
 
:2022 كانون األول 31 توزيــــع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية كما ف

القيمة العادلة للضمانات  

عقارية سيارات وآلياتتأمينات نقدية
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ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

-255,409,613-------255,409,613أرصدة لدى بنوك مركزية

148,254,8545,915,206-------148,254,854أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

ة :التسهيالت اإلئتمانية المباشر

59,083,74620,065,280267,68685,862,848177,344,54719,092,565-263,207,3952,190,5124,255,624األفراد

24,672,970-255,897,6994,135,4161,887,4437,655,349328,948,1631,884,609545,002345,055,982القروض العقارية

ى كات الكير 1,002,436,21813,323,813145,381,21513,297,943317,901,1784,230,9183,147,213497,282,279505,153,93972,245,589الشر

ة والمتوسطة  143,582,10418,892,51615,205,335-69,982,85313,100,94019,621,568136,803,2136,778,8919,697,676(SME's)المؤسسات الصغير

177,939,198536,424-------177,939,198الحكومة والقطاع العام

:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل
29,660,562-------29,660,562607,970

16,382,797480,832,9392,646,431--9,390,766-6,992,031-497,215,736ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

-37,927,061---1,325,639---39,252,700موجودات أخرى

2,812,856,08038,542,258173,721,64820,953,291786,632,34439,281,74823,581,4691,081,387,1181,819,301,606135,414,832المجموع 

223,681,98434,862,1938,734,717412,34564,393,4021,018,4051,960,974111,382,036112,299,9482,317,704الكفاالت المالية

2,412,49652,965125,4404,459,01640,019,698310,899--44,478,7141,868,116اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 65,813,7012,728,2054,700,240107,345,453283,117,7462,948,255-390,463,19923,689,36010,413,948اإللي 

658,623,89760,419,66919,148,665412,345132,619,5983,799,5756,786,653223,186,505435,437,3925,576,858المجموع

3,471,479,97798,961,926192,870,31221,365,636919,251,94243,081,32330,368,1221,304,573,6232,254,738,998140,991,689المجموع الكلي 

الخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 إىل 
ً
ن ، أما رصيد التأميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة إستنــادا ن مرة واحدة عىل األقل خالل عامير اء مستقلير ي من قبل خير

ي يتم تقييمها بموجب متطلبات البنك المركزي االردنن
ة والت  فيما يىلي توزيــــع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت اإلئتمانية المباشر

ي أي حال من االحوال 
ن
ي و يتم إحتسابها بشكل إفرادي عىل اال يتجاوز رصيد التأمينات النقدية رصيد التسهيالت االئتمانية ف

:أسعار الرصف الصــادرة عن البنك المــركــزي األردنن

ي 
 
:2021 كانون األول 31 توزيــــع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية كما ف

القيمة العادلة للضمانات  

أسهم متداولةتأمينات نقديةإجمالي قيمة التعرض
كفاالت بنكية 

مقبولة
أخرىسيارات وآلياتعقارية

إجمالي قيمة 

الضمانات

ي التعرض بعد 
 
صاف

الضمانات
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إجمالي قيمة 

التعرض
أسهم متداولةتأمينات نقدية

كفاالت بنكية 

مقبولة
أخرىسيارات وآلياتعقارية

إجمالي قيمة 

الضمانات

ي التعرض بعد 
 
صاف

الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

----------أرصدة لدى بنوك مركزية

----------أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

ة ----------:التسهيالت اإلئتمانية المباشر

2,360,3563,998,58211,83214,943,8172,927,02712,994,619-17,870,84414,3038,558,742األفراد

32,361,0366,311,23221,998,045-23,858,936179,522--38,672,26854القروض العقارية

ى كات الكير 14,893,55755,771,29342,959,829-19,675,18797,062-70,664,8493,343,832100,000الشر

ة والمتوسطة  10,449,40684,659845,638-5,994,6211,841,188906,2699,672,375777,0326,575,335(SME's)المؤسسات الصغير

----------:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل
----------

4,425,400-14,271,072-6,886,154-7,384,918-7,488,004ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

58,775,2546,116,354918,10186,141,85665,786,58488,953,227-145,145,3723,442,84816,889,299المجموع 

277,72949,76146,714466,4561,059,3611,251,985--1,525,81692,252الكفاالت المالية

----------اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 115,9738,0322,501133,24460,906157,714--194,1496,737اإللي 

393,70257,79349,215599,6991,120,2671,409,699--1,719,96598,989المجموع

59,168,9566,174,147967,31686,741,55566,906,85190,362,926-146,865,3373,541,83716,889,299المجموع الكلي 

القيمة العادلة للضمانات  

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2021 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:2022 توزيــــع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية للمرحلة الثالثة 
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إجمالي قيمة 

التعرض
أسهم متداولةتأمينات نقدية

كفاالت بنكية 

مقبولة
أخرىسيارات وآلياتعقارية

إجمالي قيمة 

الضمانات

ي التعرض بعد 
 
صاف

الضمانات

الخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

أرصدة لدى بنوك مركزية

6,116,3995,915,206-------6,116,399أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

ة :التسهيالت اإلئتمانية المباشر

7,453,5875,589,9589,404,206-1,842,4134,739,786-13,043,54520,452850,936األفراد

39,034,5684,977,78820,060,221-38,818,451190,806-44,012,35625,312القروض العقارية

ى كات الكير 29,197,65143,550,52141,137,938-25,590,51963,000-72,748,1723,109,353434,779الشر

ة والمتوسطة  17,519,314111,073934,915-11,727,9973,425,847545,15916,744,992774,3229,181,552(SME's)المؤسسات الصغير

:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل
691,275-------691,275412,876

2,418,022-16,382,797--9,390,766-8,720,0006,992,031ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

87,370,1468,419,439545,159108,813,59561,700,26188,530,021-162,851,0603,266,1909,212,661المجموع 

445,77958,958566582,638262,370527,059--845,00877,335الكفاالت المالية

----------اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 213,39424,228135,583-174,44114,645-237,62219,1555,153اإللي 

620,22073,603566796,032286,599662,642-1,082,63196,4895,153المجموع

87,990,3668,493,043545,726109,609,62761,986,86089,192,663-163,933,6903,362,6809,217,814المجموع الكلي 

القيمة العادلة للضمانات  

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:2021 توزيــــع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية للمرحلة الثالثة 
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مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل الشامل

ضمن الموجودات المالية 

بالكلفة المطفأة
المجموع 

2022دينـــــــــــار دينـــــــــــار 

B1Moody's-4,871,4574,871,457

B2Moody's-6,061,9916,061,991

B+Moody's-649,767649,767

Ba3Moody's559,015-559,015

Baa3Moody's711,666663,4241,375,090

CMoody's-3,062,6043,062,604

21,307,829602,679,358623,987,187حكومية 

---غير مصنف

22,578,510617,988,602640,567,112

مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل الشامل

ضمن الموجودات المالية 

بالكلفة المطفأة
المجموع 

2021دينـــــــــــار دينـــــــــــار 

CCFitch691,275-691,275
B1Moody's23,206,261-23,206,261

B2Moody's-6,245,5476,245,547

B3Moody's763,026-763,026

482,250,189482,250,189-حكومية 

5,000,0008,720,00013,720,000غير مصنف

29,660,562497,215,736526,876,298االجمالي

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

سندات وأسناد وأذونات

ي 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31يوضح الجدول التاىلي تصنيفات السندات واإلسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية كما ف

الديون المجدولة

ي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب جدولة 
هي تلك الديون الت 

 جدولة أصوليـة وتـــم 2022 دينار خالل العام 9,587,855أصولية وتم تصنيفها كديـون تحت المراقبــة ، وقد بلغ إجماىلي الديون المجدولة 

.2021 دينار خالل العام 42,258,899تصنيفهـا  كديون تحت المراقبــة ، وقد بلغ رصيد الديون المجدولة 

الديون المعاد هيكلتها

يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت اإلئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت اإلئتمانية أو تأجيل بعض 

ة السماح ، وقد بلغت الديون المعاد هيكلتها    دينار 17,402,034مقابل ) 2022  دينار خالل العام 376,904,269األقساط أو تمديد في 

.(2021للعام 
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إجماليأخرىخدماتحكومة وقطاع عامأفرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي2022 كانون األول 31

دينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

419,143,482--419,143,482-------أرصدة لدى بنوك مركزية

123,435,953----665,832----122,770,121أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 1,922,640,437-132,936,386366,753,329310,158,799231,494,38837,584,22510,309,500315,995,024181,324,821336,083,965التسهيالت االئتمانية المباشر

:سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
------22,019,495559,015-22,578,510

617,988,601-610,054,5454,871,452----3,062,604--ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

1,101,44340,395,864--230,086--3,064,335--36,000,001الموجودات األخرى

232,559,084-86,974,545-824,0241,624,5641,656,635-63,590,12039,184,07438,705,123الكفاالت المالية

81,536,153-6,114,757---376,718-4,252,32252,948,51717,843,839اإلعتمادات المستندية

مات األخرى ن 370,136,798-79,074,896-24,937,4111,304,34024,206,622-28,089,08893,406,332119,118,109اإللي 

3,830,414,885-387,638,038552,292,252488,888,475234,558,72263,722,37813,904,235342,088,3661,232,542,343513,678,632المجموع الكلي

المرحلة األول إفرادي
المرحلة األول 

تجميعي

المرحلة الثانية 

إفرادي

المرحلة الثانية 

تجميعي
المجموعالمرحلة الثالثة

ديناردينارديناردينارديناردينار

102,463387,638,038-715,458-386,820,117ماىلي

7,222,777552,292,252-47,756,657-497,312,818صناعي

8,220,676491,952,810-31,665,081-452,067,053تجارة

6,656,803231,494,387-21,581,917-203,255,667عقارات

1,18163,722,379-15,681,159-48,040,039زراعة 

13,904,235----13,904,235أسهم 

4,611,556342,088,367-16,267,054-321,209,757أفراد 

1,232,542,343----1,232,542,343حكومة وقطاع عام

1,488,088513,678,629-30,314,165-481,876,376خدمات

1,101,443----1,101,443أخرى

28,303,5443,830,414,885-163,981,491-3,638,129,847المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

التوزيــــع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية- أ 

IFRS 9توزيــــع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار - ب 
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إجماليأخرىخدماتحكومة وقطاع عامأفرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي2021 كانون األول 31

دينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

255,409,613--255,409,613-------أرصدة لدى بنوك مركزية

142,138,456----1,265,865----140,872,591أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 1,687,286,812-92,755,784340,867,832231,486,201220,846,74630,859,5383,794,998257,156,203177,402,768332,116,741التسهيالت االئتمانية المباشر

:سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
5,000,000------24,660,562--29,660,562

494,569,305--488,267,327----6,301,978--ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

38,278,077---1,325,639-----36,952,438الموجودات األخرى

221,364,280-101,471,873-1,387,1151,072,2401,403,699-42,416,02436,799,06536,814,263الكفاالت المالية

44,167,815-3,722,431---308,499-4,251,91710,630,35225,254,616اإلعتمادات المستندية

مات األخرى ن 387,514,945-96,170,765-14,187,861810,73226,503,929-15,108,388100,342,501134,390,768اإللي 

3,300,389,865-337,357,141488,639,750434,247,826220,846,74646,743,0146,943,835286,389,471945,740,271533,481,810المجموع الكلي

المرحلة األول إفرادي
المرحلة األول 

تجميعي

المرحلة الثانية 

إفرادي

المرحلة الثانية 

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

ديناردينارديناردينارديناردينار

49,071300,404,703-600,042-299,755,591ماىلي

9,481,303488,639,750-48,370,923-430,787,524صناعي

13,383,484434,247,826-30,965,832-389,898,510تجارة

12,597,340220,846,746-24,750,363-183,499,044عقارات

164,27546,743,014-11,944,423-34,634,316زراعة 

6,943,835----6,943,835أسهم 

8,367,044285,063,831-12,700,146-263,996,642أفراد 

691,275945,740,271--945,048,996حكومة وقطاع عام

3,293,101533,481,810-32,471,767-497,716,941خدمات

------أخرى

48,026,8933,262,111,787-161,803,496-3,052,281,398المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

IFRS 9توزيــــع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار 

التوزيــــع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية
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ة حسب تعليمات التصنيف رقم  ي  (9)والمعيار الدولي للتقارير المالية (47/2009)فيما يلي توزيــــع التسهيالت االئتمانية المباشر
 
:-2022 كانون األول 31كما ف

:(47/2009)تعليمات التصنيف رقم 

البند

1,795,922,33467,8241,796,191,585-

171,131,2741,858,685169,272,58933,016,368

138,033,56828,150,845109,882,72383,973,307

10,890,1366,43910,883,6973,597,573

7,879,493224,3247,655,1693,387,523

119,263,93827,920,08291,343,85676,988,212

2,105,087,17630,077,3542,075,009,821117,057,938

:(9)مقارنة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  (47/2009)تعليمات التصنيف رقم 

فوائد  معلقةECLإجماليفوائد  معلقةECLإجماليفوائد  معلقةECLإجمالي

1,775,575,13533,732,00613,10621,260,408918,22011,8561,560,902354,40718,686

---170,594,26633,191,3321,853,525199,93447,2295,159

------135,896,53184,126,19128,175,021

------10,649,2803,581,459223

------6,496,7293,342,306201,294

------118,750,52277,202,42627,973,505

1,775,575,13533,732,00613,106191,854,67334,096,5791,865,381137,657,36884,527,82728,198,867

دون المستوى

ي تحصيلها
ن
مشكوك ف

المجموع

هالكة

المجموع

Stage 1Stage 2

ي تحصيلها
ن
مشكوك ف

هالكة

Stage 3

ديون عاملة

ديون تحت المراقبة

ديون غير عاملة

دون المستوى

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ديون تحت المراقبة

ديون غير عاملة

مخصصأصلفوائد  معلقةإجمالي

ديون عاملة
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ة حسب تعليمات التصنيف رقم  ي  (9)والمعيار الدولي للتقارير المالية (47/2009)فيما يلي توزيــــع التسهيالت االئتمانية المباشر
 
:-2021 كانون األول 31كما ف

البند

مخصصأصلفوائد  معلقةإجمالي

1,543,974,60982,2391,543,892,370-

153,338,2742,586,103150,752,17020,704,847

145,749,73126,862,235118,887,49679,011,891

8,255,87273,0948,182,7781,465,545

9,375,463347,2929,028,1713,444,208

128,118,39626,441,849101,676,54874,102,137

1,843,062,61429,530,5771,813,532,03799,716,738

فوائد  معلقةECLإجماليفوائد  معلقةECLإجماليفوائد  معلقةECLإجمالي

1,511,901,05522,701,99032,76630,705,6061,533,4041,1792,121,026568,93418,812

---152,686,66822,225,9012,570,816910,076188,09715,288

105,932--339,96712-144,292,28479,026,88626,891,718

------6,083,8161,345,7791,668

------6,120,7223,095,902215,156

105,932--339,96712-132,087,74674,585,20526,674,893

1,512,006,98722,701,99032,766183,732,24123,759,3172,571,994147,323,38679,783,91726,925,818

دون المستوى

ي تحصيلها
ن
مشكوك ف

هالكة

المجموع

المجموع

Stage 1Stage 2

ي تحصيلها
ن
مشكوك ف

هالكة

Stage 3

ديون عاملة

ديون تحت المراقبة

ديون غير عاملة

دون المستوى

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ديون تحت المراقبة

ديون غير عاملة

ديون عاملة
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داخل المملكة
ق األوسط  دول الرسر

إجماليدول أخرىأمريكاأفريقياآسياأوروبااألخرى

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

419,143,482----3,669,301-415,474,181أرصدة لدى بنوك مركزية

5,914,8984,077,18419,107,5921,398,521104,50488,439,8534,393,402123,435,954أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

1,922,640,437----219,515,703-1,703,124,734التسهيالت االئتمانية

-:سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
21,307,8291,270,681-----22,578,510

617,988,601--6,061,991--610,613,4191,313,191ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

40,395,864------40,395,864الموجودات األخرى

2,796,830,9256,661,056242,292,5951,398,5216,166,49588,439,8534,393,4023,146,182,848للسنة الحالية/ اإلجمالي 

232,559,084----26,739,563-205,819,521الكفاالت المالية

81,536,153----10,854,226-70,681,928اإلعتمادات المستندية

مات األخرى ن 370,136,798----18,187,374-351,949,424اإللي 

3,425,281,7986,661,056298,073,7581,398,5216,166,49588,439,8534,393,4023,830,414,883المجموع الكلي

المرحلة األول إفرادي
المرحلة األول 

تجميعي

المرحلة الثانية 

إفرادي

المرحلة الثانية 

تجميعي
المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار دينـــــــــــار 

28,303,5443,425,272,990-162,463,524-3,234,505,922داخل المملكة

ق األوسط األخرى 6,661,056----6,661,056دول الشر

298,082,566--1,517,967-296,564,599أوروبا

1,398,521----1,398,521آسيا

6,166,495----6,166,495افريقيا

88,439,853----88,439,853أمريكا

4,393,401----4,393,401دول أخرى 

28,303,5443,830,414,883-163,981,491-3,638,129,847المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
 
ي كما ف

 
ي التعرضات االئتمانية حسب القطاع الجغراف

 
كز ف :2021 كانون األول 31الي 

:التوزيــــع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية- أ 

IFRS 9توزيــــع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار - ب 

صادي
 االقت

قطاع
ال

لبيان
ا

داخل المملكة
ق األوسط  دول الرسر

األخرى
إجمالــــــــــــيدول أخرىأمريكا* أفريقيا *آسيا أوروبا

دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــــار 

2,932,096,2055,551,810254,687,613705,0939,782,82888,382,7039,183,6123,300,389,864أرقام المقارنة/ االجماىلي 
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إجمالي قيمة التعرض
ي تم 

التعرضات الت 

تعديل تصنيفها
إجمالي قيمة 

التعرض

ي تم 
التعرضات الت 

تعديل تصنيفها
ي تم 

نسبة التعرضات الت 

تعديل تصنيفها

%دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 2022 كانون األول 31

أرصدة لدى بنوك مركزية

%0.00-----أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

%0.00-----:التسهيالت اإلئتمانية

%10,877,6383,711,85517,870,844546,9414,258,79614.81األفراد

%27,439,4017,663,99438,672,2681,362,7339,026,72713.65القروض العقارية

ى كات الكير %125,182,9377,424,26470,664,8493,253,48710,677,7515.45الشر

ة والمتوسطة  28,354,6972,773,66610,449,4062,583,1225,356,78913.80%(SME's)المؤسسات الصغير

:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل األخرى
-----0.00%

%0.00--7,488,004--ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

%191,854,67321,573,779145,145,3727,746,28329,320,0638.70المجموع 

%6,651,478559,9461,525,816254,120814,0669.96الكفاالت المالية

%0.00-----اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن %2,781,622257,343194,14957,119314,46210.57اإللي 

%9,433,100817,2891,719,965311,2391,128,52810.12المجموع

%201,287,77322,391,068146,865,3378,057,52230,448,5908.75المجموع الكلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي 
اجمالي التعرضات الت 

تم تعديل تصنيفها

3المرحلة 2المرحلة 

ي تم تعديل تصنيفها- أ 
إجمالي التعرضات  الت 
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إجمالي قيمة التعرض
ي تم 

التعرضات الت 

تعديل تصنيفها
إجمالي قيمة التعرض

ي تم 
التعرضات الت 

تعديل تصنيفها
ي تم 

نسبة التعرضات الت 

تعديل تصنيفها

%دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 2021 كانون األول 31

%0.00-----أرصدة لدى بنوك مركزية

%0.00--6,116,399--أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية

:التسهيالت اإلئتمانية

%9,458,8493,126,67913,043,5451,486,8154,613,49420.50األفراد

%32,037,2516,362,25544,012,3565,331,13211,693,38815.38القروض العقارية

ى كات الكير %126,638,57115,588,84872,748,17215,588,8487.82الشر

ة والمتوسطة  15,597,5716,290,86817,519,314860,9507,151,81821.60%(SME's)المؤسسات الصغير

:سندات وإسناد وإذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل الشامل األخرى
---691,275-0.00%

%0.00-8,720,000---ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

%183,732,24131,368,651153,439,78517,090,17239,047,54811.58المجموع 

%3,569,5882,636,010845,00819,1502,655,16060.15الكفاالت المالية

%17,5770.00--17,577-اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن %1,063,531628,472237,622151,267779,73959.93اإللي 

%4,633,1193,282,0601,082,631170,4173,452,47760.40المجموع

%188,365,36034,650,711154,522,41517,260,58942,500,02512.06المجموع الكلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

3المرحلة 

ي 
اجمالي التعرضات الت 

تم تعديل تصنيفها

2المرحلة 
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2022 كانون األول 31

ي 
إجمالي التعرضات الت 

تم تعديل تصنيفها من 

Stage2

ي 
إجمالي التعرضات الت 

تم تعديل تصنيفها من 

Stage3

إجمالي التعرضات 

ي تم تعديل 
الت 

تصنيفها

المرحلة الثانية 

افرادي

المرحلة الثانية 

تجميعي

المرحلة الثالثة 

افرادي

المرحلة الثالثة 

تجميعي
المجموع

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

:التسهيالت اإلئتمانية

1,550,437-80,342-3,711,855546,9414,258,7961,470,095األفراد

275,510-15,080-7,663,9941,362,7339,026,727260,430القروض العقارية

ى كات الكير 2,663,669-349,452-7,424,2643,253,48710,677,7512,314,217الشر

ة  المؤسسات الصغير

(SME's)والمتوسطة 
2,773,6662,583,1225,356,789616,319-31,244-647,563

--------

5,137,179-476,118-21,573,7797,746,28329,320,0634,661,061المجموع 

309,876-1,949-559,946254,120814,066307,927الكفاالت المالية

--------اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 15,680-1,449-257,34357,119314,46214,232اإللي 

325,556-3,397-817,289311,2391,128,528322,159المجموع

5,462,735-479,514-22,391,0688,057,52230,448,5904,983,220المجموع الكلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي تم تعديل تصنيفها
ي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات الت 

الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات الت 

ي تم تعديل تصنيفها- ب 
الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات الت 
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2021 كانون األول 31

ي 
إجمالي التعرضات الت 

تم تعديل تصنيفها من 

Stage2

ي تم 
إجمالي التعرضات الت 

تعديل تصنيفها من 

Stage3

إجمالي التعرضات 

ي تم تعديل 
الت 

تصنيفها

المرحلة الثانية 

افرادي

المرحلة الثانية 

تجميعي

المرحلة الثالثة 

افرادي

المرحلة الثالثة 

تجميعي
المجموع

دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار دينــــــــــــــار 

:التسهيالت اإلئتمانية

790,658-173,685-3,126,6791,486,8154,613,494616,973األفراد

407,515-71,526-6,362,2555,331,13211,693,388335,989القروض العقارية

ى كات الكير 4,618,373---15,588,8484,618,373-15,588,848الشر

ة  المؤسسات الصغير

(SME's)والمتوسطة 
6,290,868860,9507,151,8181,702,436-3,744-1,706,179

7,522,725-248,954-31,368,6517,678,89739,047,5487,273,770المجموع 

103,922-48-2,636,01019,1502,655,160103,874الكفاالت المالية

77---17,57777-17,577اإلعتمادات المستندية

امات األخرى ن 94,371-22,940-628,472151,267779,73971,431اإللي 

198,369-22,988-3,282,060170,4173,452,477175,382المجموع

7,721,094-271,942-34,650,7117,849,31442,500,0257,449,152المجموع الكلي 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي تم تعديل تصنيفها
ي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات الت 

الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات الت 
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درجة التصنيف الداخلي 

لدى البنك

فئة التصنيف حسب 

(47/2009)تعليمات 

إجمالي قيمة 

التعرض

الخسائر اإلئتمانية 

(ECL)المتوقعة 

مستوى إحتمالية التعير 

(PD)

التصنيف وفق مؤسسات 

ي التصنيف الخارج 

التعرض عند التعير 

(EAD) بالمليون دينار

متوسط الخسارة عند التعير 

(LGD)% 

STAGE 1

Normal868,716,49812,218,6660.265 TO 83.606%450,968,2120.000 TO 53.493%

Normal60,774,3044,8470.160%225,770,16148.280%

Normal22,955,5462-

Normal107,0102+

Normal4,245,7182900.371 TO 0.520%3156,34648.431 TO 50.841%

Normal6,865,2751,3600.481 TO 0.755%3-4,388,81347.062 TO 50.867%

Normal41,864,6957860.296 TO 0.539%3+601,23343.030 TO 50.995%

Normal2,000,0007650.851%42,000,00048.350%

Normal95,8970.265%4-3,5000.000%

Normal8,951,2941,9080.639 TO 0.862%4+6,335,65851.135 TO 57.266%

Normal653,4631,1971.956 TO 2.375%5587,54448.081 TO 50.240%

Normal1,751,28226,5183.407 TO 3.451%5-1,742,32551.360 TO 52.689%

Normal6,905,544188,9544.740 TO 6.969%66,905,54451.156 TO 52.689%

Normal908,49925,3567.155 TO 9.476%6-908,44948.964 TO 52.230%

Normal629,632,431128,9121.409 TO 4.984%6+87,456,64944.231 TO 53.493%

Normal3,669,3019.483%7+3,669,30157.818%

2+Normal708,616250.071%708,6169.791%

2Normal30,546,48712,6200.144%30,546,48739.874%

2-Normal27,389,27912,2380.118 TO 0.444%27,389,2790.000 TO 53.482%

3+Normal141,615,10610,444,4140.125 TO 0.645%141,615,1060.000 TO 53.648%

3Normal52,573,18246,2580.179 TO 0.697%52,573,1820.000 TO 53.688%

3-Normal106,041,459155,9810.256 TO 0.914%106,041,4590.000 TO 53.856%

4+Normal208,497,805502,6040.364 TO 1.133%208,761,3230.000 TO 53.846%

4Normal99,784,881293,0130.525 TO 1.493%99,784,8810.000 TO 53.777%

4-Normal312,558,4511,133,2480.701 TO 1.875%312,854,5180.000 TO 53.971%

5+Normal126,231,870503,1441.063 TO 2.584%126,231,5020.000 TO 55.779%

5Normal200,693,4151,647,0841.483 TO 3.334%200,693,4090.000 TO 54.348%

5-Normal279,324,9672,140,0842.215 TO 4.278%288,297,6280.000 TO 54.484%

6+Normal154,532,0017,562,8513.101 TO 4.899%154,531,5430.000 TO 52.689%

6Normal220,503,3063,132,5543.867 TO 7.011%223,478,8210.000 TO 54.137%

6-Normal573,1629,3747.285 TO 9.821%573,1620.000 TO 52.792%

7+Normal7,953,563395,0827.754 TO 13.392%7,953,5630.001 TO 55.673%

7Normal5,220,886423,6819.904 TO 14.333%5,220,8864.407 TO 45.458%

توزيــــع التعرضات االتمانية

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

154من118



درجة التصنيف الداخلي 

لدى البنك

فئة التصنيف حسب 

(47/2009)تعليمات 
إجمالي قيمة التعرض

الخسائر اإلئتمانية 

(ECL)المتوقعة 

مستوى إحتمالية التعير 

(PD)

التصنيف وفق مؤسسات 

ي التصنيف الخارج 

 (EAD)التعرض عند التعير 

بالمليون دينار

متوسط الخسارة عند التعير 

(LGD)% 

STAGE 2

Normal4,454,667646,8490.265 TO 100.000%4,442,8390.000 TO 53.493%

4+Normal10,0060.366 TO 0.539%10,0060.000 TO 0.001%

5+Normal275,1353,9311.596 TO 1.677%275,13538.470 TO 51.517%

5Normal559,6464,0471.581 TO 2.484%559,6280.001 TO 54.089%

5-Normal10,940,31296,0612.215 TO 3.376%10,940,5257.658 TO 54.250%

6+Normal3,827,72950,0633.258 TO 5.004%3,827,7290.001 TO 54.688%

6Normal1,501,77840,4804.302 TO 7.052%1,501,7785.215 TO 51.783%

7+Normal41,91097211.777%41,91040.001%

7Normal3,798,639139,57713.857 TO 18.681%3,798,6397.862 TO 54.604%

7-Normal832,32392,26320.303 TO 28.205%832,32311.839 TO 43.541%

Watch3,987,155377,2520.265 TO 80.035%3,987,0200.000 TO 53.493%

4Watch9,986,6302,003,4120.845 TO 1.114%9,986,6309.820 TO 52.689%

4-Watch6,215,37444,5371.048 TO 1.445%6,215,3744.903 TO 12.435%

5+Watch16,372,6755,729,2731.035 TO 1.673%16,372,6752.820 TO 53.907%

5Watch9,607,1731,380,7661.596 TO 2.387%9,607,1737.881 TO 54.266%

5-Watch13,187,587227,8772.215 TO 3.615%13,177,8027.029 TO 54.447%

6+Watch10,203,8561,398,2103.173 TO 4.843%10,203,8567.200 TO 54.573%

6Watch13,530,9061,786,3453.867 TO 6.872%13,530,9060.001 TO 55.136%

6-Watch19,472,4953,995,9005.142%17,629,42536.612%

7+Watch6,814,6592,072,1997.765%6,814,6598.566%

7Watch40,174,58610,258,3938.013 TO 16.684%40,174,58610.000 TO 23.833%

7-Watch25,492,5315,092,49310.817 TO 28.159%25,816,2309.163 TO 29.679%

STAGE 3

Normal1,240,040259,997100.000%1,230,4760.000 TO 55.979%

Normal7,488,0044,425,400100.000%107,488,00410.000 TO 99.990%

10Normal662,579405,131100.000%659,4150.000 TO 99.990%

Watch82,08020,850100.000%78,5140.000 TO 40.800%

10Watch117,85426,379100.000%116,26010.000 TO 99.990%

Sub_Standard2,448,3361,020,588100.000%2,448,2370.000 TO 59.670%

10Sub_Standard8,541,1852,878,360100.000%8,541,0610.767 TO 99.990%

Doubtful3,851,1452,086,363100.000%3,754,7800.000 TO 100.000%

10Doubtful3,111,5731,630,364100.000%3,006,6440.000 TO 99.990%

Loss19,543,58914,165,630100.000%15,697,6680.000 TO 100.000%

10Loss99,778,95463,443,864100.000%75,670,5990.000 TO 99.990%

توزيــــع التعرضات االتمانية

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي اسعار الفائدة وبالتاىلي التاثير عىل التدفقات النقدية او القيمة العادلة 
ن
 تنتج مخــاطـر اسعار الفائـدة من  احتمـاليـة التغيــر ف

.لالداة المالية

ن الموجودات والمطلوبات، تتم مراقبة  يتعرض البنك لمخاطر اسعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية العادة التسعير بير

هذ الفجوات بشكل دوري من قبل لجنة االصول والخصوم وتستخدم احيانا االساليب المختلفة للتحوط للبقاء ضمن 

.حدود مقبولة لفجوة مخاطر اسعار الفائدة

مخاطر السوق- أ  (40)

:مخاطر أسعار الفائدة- ب  (40)

ي اسعار الفوائد، اسعار 
ن
ي اسعار السوق كالتغير ف

ن
 المخاطر السوقية عي عبارة عن الخسائر بالقيمة الناتجة عن التغير ف

ي وأسعار األدوات المالية وبالتاىلي تغير القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات المالية داخل وخارج قائمة  الرصف االجنتر

.المركز الماىلي

 لدى البنـك سياسات وإجراءات محددة يتم من خاللها التعرف، قياس، مراقبة والسيطرة عىل المخاطـر السـوقية  ويتم 

مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا، حيث  تقوم لجنة السياسة االستثمارية بدراستها  وتوصي بها بعد أن تتأكد من توافقها مع 

.تعليمات البنك المركزي األردنــي ، تطبيقهــــا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل  مجلس اإلدارة

ام بها و  ن تحدد سياسة المخاطر المقبولة ضمن عمليات الخزينة وتتضمن سقوف تحكم المخاطر السوقية، حيث يتم االلي 

التأكد من تطبيقها بشكـل دوري ومستمر من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة المخاطر وتقديم التقارير الدورية 

ي تعرض بدورها عىل لجنة االصول والخصوم  وكذلك مجلس االدارة
.المختلفة والت 

 Financial Assets Designated at Fair Value through)يحتفظ البنك بمحفظة أسهـم وسندات ألغراض المتاجرة 

Profit or Loss)   ويستعمل لها اسلوب تحليــل الحسـاسية ، حيث يتم قيــاس  المخاطر حاليـــا من خالل الطريقــة

.الحتساب الحد االدنن لرأس المال حسب توصيات لجنة بازل  (Standardised approach)المعياريـــة 
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:تحليل الحساسية  - 

 للعام2022

العملـــــــــــة
التغير زيادة بسعر الفائدة 

(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة 

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

ديناردينار%

(738,330)1476,318دوالر امريكي

-(68,258)1يورو

ي
ليتن -(39,529)1جنيه اسي 

ي
--1ين يابانن

-(14,708)1عمالت اخرى

العملــــــــــــة
نقطـــــة )بسعر الفائدة   (نقص)التغير 

(مئويــــــــة

حساسية ايراد الفائدة 

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

ديناردينار%

765,181(476,318)1دوالر امريكي

-168,258يورو

ي
ليتن -139,529جنيه اسي 

ي
--1ين يابانن

-114,708عمالت اخرى

 للعام2021

العملــــــــــــة
التغير زيادة  بسعر الفائدة 

(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة 

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

ديناردينار%

(433,592)1260,356دوالر امريكي

-(34,065)1يورو

ي
ليتن -(68,015)1جنيه اسي 

ي
--1ين يابانن

-(39,354)1عمالت اخرى

العملــــــــــــة
نقطـــة )بسعر الفائدة    (نقص)التغير 

(مئويــــــة

حساسية ايراد الفائدة

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق 

الملكيــــــــة

ديناردينار%

490,875(260,356)1دوالر امريكي

-134,065يورو

ي
ليتن -168,015جنيه اسي 

ي
--1ين يابانن

-139,354عمالت اخرى

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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ي سعر ضف العملةالعملة
 
األثر عل حقوق الملكيةاألثر عل األرباح والخسائرالتغير ف

ديناردينار%

-(1,121,926)5يورو

ي
ليتن -5276,115جنيه اسي 

ي
-51,147,234ين يابانن

-(346,411)5عمالت اخرى

ي سعر ضف العملةالعملة
 
األثر عل حقوق الملكيةاألثر عل األرباح والخسائرالتغير ف

ديناردينار%

-(24,113)5يورو

ي
ليتن -55,551جنيه اسي 

ي
-5384ين يابانن

-(80,637)5عمالت اخرى

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 للعام2021

 للعام2022

:مخاطر العمالت - 

ي يتعرض البنك لها  وأثر تغير محتمل ومعقول عىل أسعارها مقابــل الدينار علــــى 
يظهر الجدول أدناه العمالت الت 

قائمة الدخل الموحد ويتم مراقبة مراكز العمالت بشكل يومي والتأكد من بقائها ضمن السقوف المحددة وترفع 

امات وكذلك مجلس اإلدارة ن .التقارير بذلك إىل لجنة األصول واإللي 
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ي المؤشرالمؤشر
 
األثر عل حقوق الملكيةاألثر عل األرباح والخسائرالتغير ف

ديناردينار%

365,728-5مؤشر سوق عمان
ن 47,042-5مؤشر سوق فلسطير

--5مؤشر سوق الكويت

NASDAQ – USA5--

ي المؤشرالمؤشر
 
األثر عل حقوق الملكيةاألثر عل األرباح والخسائرالتغير ف

ديناردينار%

225,486-5مؤشر سوق عمان
ن 321,141-5مؤشر سوق فلسطير

65,825-5مؤشر سوق الكويت

NASDAQ – USA5--

:مخاطر التغير بأسعار األسهم  - 

ات األسهم وتغير قيمة  ي قيمة مؤشر
ن
وهو خطر إنخفاض القيمة العادلة للمحفظة اإلستثمارية لألسهم بسبب التغير ف

.األسهم منفردة

 للعام2022

 للعام2021

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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عناصـــــرمن سنـة الـى أشهر 6مـن  أشهر إل 3من من شهر إل2022 كانون االول 31

المجمـوعبدون فائدة سنوات أو أكير 3 سنوات 3إلـى سنـــة اشهر 6 أشهر 3أقل من شهر

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار:الموجودات 

480,714,381480,714,381------نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

1,42524,857,683123,435,953---90,557,2798,019,566أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 693,411,228243,967,557202,411,902455,900,867173,541,985128,476,22524,930,6731,922,640,437تسهيالت ائتمانية مباشر

20,958,09420,958,094------موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

10,866,0886,705,9284,447,47972,406,08294,984,593--559,015موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

617,988,602-45,000,02659,953,15169,564,068117,340,523161,440,932164,689,901موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ي- ممتلكات ومعدات 
ن
36,013,56036,013,560------بالصاف

ي- موجودات غير ملموسة 
ن
7,239,0087,239,008------بالصاف

يبية مؤجلة 56,299,06156,299,061------موجودات ضن

10,524,060-856,4859,667,575----حق إستخدام أصول مستأجرة

9,793,7285,320,5106,486,0808,980,8785,846,09610,440,476129,273,850176,141,619الموجودات األخرى 

839,321,276317,260,784278,462,050593,088,356348,391,426317,723,081852,692,3933,546,939,367إجمالي الموجودات

:المطلوبات 

2,737,995107,184,993---80,006,651-24,440,347ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

636,469,7822,418,672,958-962,971,103360,207,718183,535,253274,830,793658,309ودائع عمالء

27,216,328117,926,572-32,445,92519,526,02111,917,12726,151,228669,943تأمينات نقدية

ضة 296,598,068-2,725,4412,051,4282,742,1166,457,265101,492,797181,129,021أموال مقي 

2,303,63714,454,973-----12,151,336مخصصات متنوعة

11,000,000---11,000,000---اسناد قرض 

يبة الدخل 18,784,41918,784,419------مخصص ضن

يبية مؤجلة 7,460,5037,460,503------مطلوبات ضن

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة ن 10,733,682-601,80610,131,876----إلي 

66,567,971-22,367,2499,235,7087,328,6788,497,6859,611,0399,527,612مطلوبات أخرى

1,057,101,401391,020,875285,529,825326,936,971113,033,894200,788,509694,972,6643,069,384,139إجماىلي المطلوبات

1,721,5201,721,520------حقوق غير المسيطرين 

266,151,385235,357,532116,934,572159,441,249479,276,748(7,067,775)(73,760,091)(217,780,125)فجوة اعادة تسعير الفائدة 

فجوة إعادة تسعير الفائــدة

ات إعادة تسعير الفائدة أو اإلستحقاق أيهما أقرب .يتم التصنيف عىل أساس في 

:إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يىلي

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:فجوة إعادة تسعير الفائدة 

ي 
ن
ي مبالغ الموجودات والمطلوبات وموائمة اإلستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تقسيم الموجودات والمطلوبات لفئات اآلجال الزمنية المتعددة أو إستحقاقات إعادة مراجعة أسعار الفوائد أيهما أقل لتقليل المخاطر ف

ن
يتبع البنك سياسة التوافق ف

ي أسعار الفائدة المرتبطة بها و إستخدام سياسات التحوط بإستخدام األدوات المتطورة كالمشتقات 
ن
.أسعار الفائدة ودراسة الفجوات ف
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عناصـــــرمن سنـة الـى أشهر 6مـن  أشهر إل 3من من شهر إل2021 كانون االول 31

المجمـوعبدون فائدة سنوات أو أكير 3 سنوات 3إلـى سنـــة اشهر 6 أشهر 3أقل من شهر

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار:الموجودات 

317,205,145317,205,145------نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

54,445,850142,138,455----79,075,3648,617,241أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 1,687,286,812-537,107,136150,538,222135,315,255693,490,68693,029,23877,806,275تسهيالت ائتمانية مباشر

اء بالقيمة العادلة 10,000,00010,000,000------قرض مع حق إعادة الشر

4,133,5484,133,548------موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

9,349,89220,310,67045,318,54574,979,107----موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

494,569,305-35,509,98331,618,06074,603,783265,301,78587,535,694-موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ي- ممتلكات ومعدات 
ن
33,850,91433,850,914------بالصاف

ي- موجودات غير ملموسة 
ن
5,664,9865,664,986------بالصاف

يبية مؤجلة 43,487,26943,487,269------موجودات ضن

12,844,569-51,1522,654,3455,195,9944,943,078--حق إستخدام أصول مستأجرة

9,337,5595,188,2285,941,3358,978,3965,163,2429,183,200135,184,631178,976,591الموجودات األخرى 

625,520,059199,853,674172,925,802779,727,210378,040,151199,778,917649,290,8883,005,136,701إجمالي الموجودات

:المطلوبات 

2,351,413166,945,457--58,635,10723,434,008-82,524,929ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

586,779,8241,937,299,470-340,837,049635,851,391200,072,789173,631,769126,648ودائع عمالء

29,582,64332,742,06611,336,96418,823,304507,9435,00081,28893,079,208تأمينات نقدية

ضة 239,115,636-40,740303,85830,445,6756,005,94670,664,986131,654,431أموال مقي 

12,478,23112,478,231------مخصصات متنوعة

11,000,000--11,000,000----اسناد قرض 

يبة الدخل 9,745,6459,745,645------مخصص ضن

يبية مؤجلة 4,642,9694,642,969------مطلوبات ضن

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة ن 12,530,503-49,5922,654,3455,195,9944,630,572--إلي 

6,783,75550,625,524-19,442,3646,323,6695,346,5295,976,5366,752,671مطلوبات أخرى

472,427,725675,220,984305,886,656230,525,90894,248,242136,290,003622,863,1252,537,462,643إجماىلي المطلوبات

277,710277,710------حقوق غير المسيطرين 

549,201,302283,791,90963,488,91426,705,473467,951,768(132,960,854)(475,367,310)153,092,334فجوة اعادة تسعير الفائدة 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

فجوة إعادة تسعير الفائــدة
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ي مخاطر العمالت االجنبية
 
كز ف الي 

ييورودوالر أمريكي2022 كانون االول 31
ليت  يجنيه إسي 

 
إجماليأخرىين يابان

ديناردينارديناردينارديناردينار

:الموجودات 

979,30165,131,504-56,309,2176,930,381912,605نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

88,062,08810,403,92516,766,3371,388,868717,685117,338,904أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 505,288,515-460,775,04918,583,4112,987,23022,942,826تسهيالت ائتمانية مباشر

1,469,194--1,469,194--موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

54,535,787---54,480,60255,185موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

152,296,674----152,296,674موجودات مالية بالكلفة المطفأة

938,688----938,688معدات وممتلكات

2,264----2,264موجودات غير ملموسة

9,232,011-8,790,258326,485102,89512,374موجودات أخرى 

821,654,83836,299,38822,238,26024,344,0681,696,986906,233,541المجموع

:المطلوبات 

420,732105,409,282--104,945,48243,068ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

475,325,80655,365,94816,530,8221,396,9737,178,645555,798,195ودائع عمالء

28,193,9552,612,739165,8032,413992,86231,967,772تأمينات نقدية

ضة 129,514,448----129,514,448أموال مقي 

يبة الدخل 379,105---379,105-مخصص ضن

32,9597,087,991-6,710,450325,25319,330مطلوبات أخرى

744,690,14158,726,11316,715,9541,399,3878,625,198830,156,793إجمالي المطلوبات

كز داخل قائمة المركز الماىلي الموحدة للسنة الحالية
ي الي 

ن
76,076,747(6,928,213)5,522,30622,944,682(22,426,726)76,964,697صاف

مات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة للسنة الحالية 192,123,91010,749,982105,16762,1483,203,063206,244,269إلي  

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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ي مخاطر العمالت االجنبية
 
كز ف الي 

ييورودوالر أمريكي2021 كانون االول 31
ليت  يجنيه إسي 

 
إجماليأخرىين يابان

ديناردينارديناردينارديناردينار

:الموجودات 

751,27259,977,059-51,502,8856,828,178894,724نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

89,595,12531,008,59811,442,026510,3399,398,819141,954,907أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 407,811,979--403,691,3812,019,3912,101,207تسهيالت ائتمانية مباشر

1,186,03854,934,026--53,701,49046,498موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

3,603,561112,905,958---109,302,397موجودات مالية بالكلفة المطفأة

931,005----931,005معدات وممتلكات

6,766----6,766موجودات غير ملموسة

29,1577,992,012-6,172,3281,599,743190,784موجودات أخرى 

714,903,37741,502,40814,628,741510,33914,968,847786,513,712المجموع

:المطلوبات 

3,983,539141,406,119--136,801,655620,925ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

400,152,56840,167,75114,251,493502,66311,980,534467,055,009ودائع عمالء

1,025,29428,744,579-27,083,512380,008255,765تأمينات نقدية

ضة 84,583,70084,583,700أموال مقي 

يبة الدخل 354,100---354,100-مخصص ضن

3,1626,438,188-5,992,872431,69410,460مطلوبات أخرى

654,614,30741,954,47814,517,718502,66316,992,529728,581,695إجمالي المطلوبات

كز داخل قائمة المركز الماىلي الموحدة للسنة الحالية
ي الي 

ن
57,932,017(2,023,682)111,0237,676(452,070)60,289,070صاف

مات محتملة خارج قائمة المركز المالي الموحدة للسنة الحالية 3,337,531136,688,182-122,692,33310,478,123180,195إلي  

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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عناصـــــرمن سنـة إلـى أشهر 6مـن  أشهر إل 3من من شهر إل2022 كانون االول 31

المجمـوعبــدون استحقـاق سنوات 3أكير من  سنوات 3إلـى سنـــة أشهر 6 أشهر 3أقل من شهر

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

:المطلوبات 

107,184,993----80,006,651-27,178,342ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

706,159,6832,418,672,958-893,281,202360,207,718183,535,253274,830,793658,309ودائع عمالء

117,926,572--59,662,25419,526,02111,917,12726,151,228669,942تأمينات نقدية

ضة 724,2572,051,4282,742,1166,457,265101,492,797181,129,0212,001,184296,598,068أموال مقي 

امات مقابل حق استخدام  ن الي 

اصول مستاجرة
----601,80610,131,876-10,733,682

11,000,000---11,000,000---أسناد قرض

14,454,97314,454,973------مخصصات متنوعة

يبة الدخل 18,784,419----18,784,419--مخصص ضن

يبية مؤجلة 7,460,5037,460,503------مطلوبات ضن

66,567,971-22,367,2499,235,7087,328,6788,497,6859,611,0399,527,612مطلوبات أخرى

1,003,213,304391,020,875304,314,244326,936,971113,033,893200,788,509730,076,3433,069,384,139المجموع 

925,947,166132,419,301273,900,238288,228,491560,738,0181,043,516,499322,189,6553,546,939,367مجموع الموجودات

ي وتراقب السيولة لدى البنك بشكل يومي
م البنك بنسب السيولة المحددة من قبل البنك المركزي االردنن ن .  يلي 

ي يرأسها المدير العام التنفيذي من خالل تقارير دورية
.  تتم مراقبة السيولة أيضا من قبل لجنة إدارة األصول والخصوم الت 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

مخاطر السيولة

ً
ة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريــــخ البيانات المالية  (غير مخصومة)يلخص الجدول أدناه توزيــــع المطلوبات : أوال :عل أساس الفي 

ن اماته عند استحقاقها بالوقت والكلفة المالئمتير ن ي قد يتعرض لها البنك بسبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته أو لسداد الي 
وتعتير جزءا من إدارة الموجودات ).تعرف مخاطر السيولة بأنها الخسائر الت 

(ALMوالمطلوبات 
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عناصـــــرمن سنـة إلـى أشهر 6مـن  أشهر إل 3من من شهر إل2021 كانون االول 31

المجمـوعبــدون استحقـاق سنوات 3أكير من  سنوات 3إلـى سنـــة أشهر 6 أشهر 3أقل من شهر

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

:المطلوبات 

166,945,457---84,876,34244,455,10514,180,00023,434,010ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

586,779,8241,937,299,470-283,743,927692,944,513200,072,789173,631,769126,648ودائع عمالء

93,079,208-29,663,93132,742,06811,336,96418,823,302507,9435,000تأمينات نقدية

ضة 239,115,636-40,740303,85830,445,6756,005,94670,664,986131,654,431أموال مقي 

امات مقابل حق استخدام  ن الي 

اصول مستاجرة
--49,5922,654,3455,195,9944,630,572-12,530,503

11,000,000--11,000,000----أسناد قرض

12,478,23112,478,231------مخصصات متنوعة

يبة الدخل 9,745,6459,745,645------مخصص ضن

يبية مؤجلة 4,642,9694,642,969------مطلوبات ضن

50,625,524-19,408,9586,323,6695,346,5295,976,5366,752,6716,817,161مطلوبات أخرى

417,733,898776,769,213261,431,549230,525,90894,248,242143,107,164613,646,6692,537,462,643المجموع 

484,309,681345,025,251127,472,452199,679,955548,600,4491,022,409,018277,639,8953,005,136,701مجموع الموجودات

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف
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لغاية سنة
 5من سنة لغاية 

سنوات

 (5)أكير من 

سنوات
المجمـوع

ديناردينارديناردينار

112,265,69816,554,71387,665128,908,076اإلعتمادات والقبوالت

ة)السقوف غير المستغلة  ة وغير مباشر 292,116,44131,595,6372,503,472326,215,550(مباشر

217,353,32321,434,658527238,788,508الكفاالت

621,735,46269,585,0082,591,664693,912,134المجموع 

2021 كانون االول 31

لغاية سنة
 5من سنة لغاية 

سنوات

 (5)أكير من 

سنوات
المجمـوع

ديناردينارديناردينار

75,318,898--75,318,898اإلعتمادات والقبوالت

ة)السقوف غير المستغلة  ة وغير مباشر 317,600,01039,850,4452,172,560359,623,015(مباشر

189,858,19933,760,86062,925223,681,984الكفاالت

582,777,10773,611,3052,235,485658,623,897المجموع 

معلومات عن قطاعات اعمال البنك (41)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي يتم إستعمالها من - أ 
يتــم تنظيــم البنك ألغراض إدارية من خالل اربعة قطاعات أعمال رئيسية ويتم قياس القطاعات وفقا للتقارير الت 

ن وصانعو القرار الرئيسيون لدى البنك ن تختص بخدمات التأجير التمويىلي وأعمال . قبل المدراء التنفيذيير ن تابعتير كتير كما يمتلك البنك شر

كة تختص باالستشارات المالية وإدارة  ن تختص بأعمال الوساكة باالضافة اىل شر ن تابعتير كتير كة الوساطة شر الوساطة وتمتلك شر

:اإلصدارات كما بتاريــــخ القوائم المالية الموحدة

ً
:(باإلجمالي)بنود خارج المركز المالي : ثانيا

2022 كانون االول 31

ي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاله: األخرى - 
.يشمل هذا القطاع األنشطة الت 

ممارسة معظم خدمات : خدمات الوساطة المالية واإلستشارات المالية واإلصدارات - 

.الوساطة المالية وخدمات االستشارات المالية و إدارة اإلصدارات

.ممارسة خدمات التأجير التمويىلي ومشاريــــع تطوير العقارات: خدمات التأجير التمويىلي - 

.يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت اإلئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى : حسابات األفراد - 

.يشمل متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المرصفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات: حسابات المؤسسات - 

.يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك : الخزينة - 

154من130



المجموعأخرىالتأجير التمويليالوساطة الماليةالخزينــــــــــــة المؤسســــــــات األفـــــــــــــــراد 

دينارديناردينارديناردينار

2022 كانون األول 31

30,961,25466,167,44030,574,7781,792,7986,103,3173,944,228139,543,815(ب)قائمة - إجماىلي الدخل 

ل  ن 32,994,241-138,085566,618(583,218)10,420,41022,452,346خسائر ائتمانية متوقعة : يين

20,540,84443,715,09431,157,9961,654,7135,536,6993,944,228106,549,574نتائج أعمال القطاع 

ل  ن 1,532,2471,205,11676,925,89779,663,260---مصاريف غير موزعة عىل القطاعات : يين

يبة  26,886,314(72,981,669)20,540,84443,715,09431,157,996122,4664,331,583الربــح للسنة قبل الرصن

458,225--458,225---أرباح ناتجة أثر صفقة إستحواذ: يضاف

ل  ن يبة الدخل للسنة : يين 339,8661,404,7536,865,5458,610,164---ضن

ي الربــح للسنة 
ن
18,734,375(79,847,214)20,540,84443,715,09431,157,996240,8252,926,830(ب)قائمة - صاف

7,834,1387,834,138مصاريف رأسمالية 

4,793,3844,793,384اإلستهالكات و اإلطفاءات 

533,378,9851,415,046,6871,339,710,57530,634,12386,289,260141,879,7373,546,939,367موجودات القطاع 

1,282,503,3271,181,428,271421,243,56422,700,96343,279,742118,228,2723,069,384,139مطلوبات القطاع 

2021 كانون األول 31

111,888,757-17,780,85655,178,42932,855,83474,3695,999,269(ب)قائمة - إجماىلي الدخل 

ل  ن 30,547,676-1,113,302(5,564)5,156,35222,194,3712,089,215خسائر ائتمانية متوقعة : يين

81,341,081-12,624,50432,984,05830,766,61979,9334,885,967نتائج أعمال القطاع 

ل  ن 912,2981,127,44167,228,64269,268,381---مصاريف غير موزعة عىل القطاعات : يين

يبة  12,072,700(67,228,642)3,758,526(832,365)12,624,50432,984,05830,766,619الربــح للسنة قبل الرصن

ل  ن يبة الدخل للسنة : يين 83,2991,475,8122,808,7524,367,863---ضن

ي الربــح للسنة 
ن
7,704,837(70,037,394)2,282,714(915,664)12,624,50432,984,05830,766,619(ب)قائمة - صاف

10,326,92710,326,927مصاريف رأسمالية 

4,470,4714,470,471اإلستهالكات و اإلطفاءات 

484,105,0941,115,294,2671,033,023,02010,237,13887,650,312274,826,8703,005,136,701موجودات القطاع 

1,176,552,454878,673,588410,704,0627,612,05740,057,33263,920,4822,577,519,975مطلوبات القطاع 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة حسب األنشطة
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202220212022202120222021

ديناردينارديناردينارديناردينار

128,541,324102,732,66411,002,4919,156,093139,543,815111,888,757(ب)قائمة - إجماىلي الدخل 

7,834,13810,326,927--7,834,13810,326,927المرصوفات الرأسمالية

202220212022202120222021

ديناردينارديناردينارديناردينار

3,121,021,7302,578,368,766425,917,637426,767,9353,546,939,3673,005,136,701مجموع الموجودات

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي- ب 
 
معلومات التوزيــــع الجغراف

 كانون األول31 كانون األول31 كانون األول31

داخل المملكة

ي 
 
 كانون األول31للسنة المنتهية ف

خارج المملكة

ي 
 
 كانون األول31للسنة المنتهية ف

المجموع

ي 
 
 كانون األول31للسنة المنتهية ف

ي
ن
: فيما يىلي توزيــــع إجماىلي الدخل وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغراف
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.كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال-  ج 

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

إدارة رأس المال (42)

وصف لما يتم إعتباره كرأس مال- أ 

، ويعرف رأس المال التنظيمي حسب قانون البنوك  يصنف رأس المال إىل عدة تصنيفات كرأس مال مدفوع، رأسمال إقتصادي ورأس مال تنظيمي

ي يحددها البنك المركزي ألغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال المقررة بموجب تعليمات يصدرها البنك 
إجماىلي قيمة البنود الت 

ن األول يسم رأس المال األساشي . المركزي ويتكون من رأس المال المدفوع، اإلحتياطيات المعلنة  (Tier 1)ويتكون رأس المال التنظيمي من جزئير

، اإلختياري، عالوة اإلصدار وعالوة إصدار أسهم الخزينة) ي
، األرباح المدورة بعد إستثناء أى مبالغ تخضع ألي قيود (تتضمن اإلحتياطـي القانونن

اء أسهم الخزينة، المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي والشهرة  ة، تكلفة شر أمـــا الجـزء . وحقوق غير المسيطـريـــن ويطــرح منهــا خسائر الفي 

ي 
ن
كة  (Tier 2)الثانــي رأس المـــال اإلضاف فيتكون من فروقات ترجمة العمالت األجنبية، إحتياطي مخاطر مرصفية عامة، األدوات ذات الصفات المشي 

من إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إذا كان % 45بيـن رأس المال والدين، الديون المساندة و
ً
 و يطرح بالكامل إذا كان سالبا

ً
.موجبا

ي حال إنخفضت نسبة كفاية رأس المال عن  (Tier 3)وهناك جزء ثالث 
ن
ن مخاطر السوق لنسبة كفاية % 12قد يتم اللجوء لتكوينه ف نتيجة لتضمير

كات مالية تابعة . رأس المال ي بنوك وشر
ن
ي رؤوس أموال البنوك  (إذا لم يتم دمج قوائمها المالية)ويطــــرح اإلستثمارات ف

ن
وكذلك يطرح اإلستثمارات ف

كات المالية األخرى ن والشر كات التأمير .وشر

.متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية اإليفاء بهذه المتطلبات- ب 

ن إىل الموجودات عن 100تتطلــب تعليمــات البنك المركزي أن ال يقل رأس المال المدفوع عن   مليون دينار، و أن ال تنخفض نسبة حقوق المساهمير

نسبة ) ، أما رأس المال التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك المركزي أن ال تنخفض نسبته إىل الموجودات المرجحة بالمخاطر ومخاطر السوق 6%

ام بها% 14عن  (كفاية رأس المال ن .ويراعي البنك اإللي 

م البنك بالمادة  ن ي ما نسبته  (62)يلي 
 لحساب اإلحتياطي القانونن

ً
ي  (%10)من قانون البنوك  بأنه عىل البنك أن يقتطع سنويا

ن
من أرباحه الصافية ف

ي اإلقتطاع حت  يبلغ هذا اإلحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب به، ويقابل هذا اإلقتطاع اإلحتياطي اإلجباري المنصوص 
ن
المملكة وأن يستمر ف

كات ي  قانــون الشر
ن
.عليه ف

ي اإلستثمارات عىل نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بشكل دوري حيث يتم إحتساب نسبة كفاية 
ن
ات لدى الدخول ف يتم أخذ التاثير

 بشكل ربــع سنوي
ً
ي تراقــــــب بشكل . رأس المال عىل مستوى المجموعة وكذلك البنك منفردا

وذلك إضافة إىل الرقابة المستمرة لنسب رأس المال والت 

 لودائع العمالء، نسبة النمو الداخىلي لرأس المال، المخصصــات : شهري، منها نسب الرفع الماىلي
ن ن للموجودات، حقوق المساهمير حقوق المساهمير

ن وبحيث ال  (Financial Leverage)ورأس المــال الحــــــر، وبما يحقق الرفع الماىلي  المالئم  وبالتاىلي تحقيق العائد المستهدف عىل حقوق المساهمير

اتيجية البنك% 10يقل عن  .حسبما تنص عليه إسي 

ن من عناض رأس المال التنظيمي إذا كان من شأن هذا التوزيــــع أن يؤدي إىل عدم التقيد بالحد األدنن المطلوب  ال يتم توزيــــع أي أرباح عىل المساهمير

ويمكن اللجوء إىل اإلكتتاب العام لتلبية التوسعات والخطــــط  (internal generation)يركز البنك عىل النمو الداخىلي لرأس المال . لرأس المال

.المستقبليـــة أو متطلبــــات السلطات الرقابية وفق دراسات محددة

م البنك بالمادة  ن ي يقررها البنك المركزي والمتعلقة بما يىلي (41)يلي 
ي تتطلب أن يتم التقيد بالحدود الت 

:من قانون البنوك والت 

.نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناض رأس المال وباإلحتياطيات وبالحسابات النظامية - 1

.نسبة إجماىلي القروض إىل رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي الصلة - 2

ة أشخاص من عمالء البنك إىل المبلغ اإلجماىلي للقروض الممنوحة من البنك - 3 .نسبة إجماىلي القروض الممنوحة ألكير عشر

يعات والتعليمات النافذة  ي يتعرض لها البنك، وبما ال يتناقض مع التشر
يراعــي البنـــك تالؤم حجم رأس المال مع حجم  وطبيعة وتعقيد المخاطر الت 

اتيجية وكذلك موازناته التقديرية السنوية  للظروف المحيطة والدورات . وينعكس ذلك فــــي خططه اإلسي 
ً
ومن أجل مزيد من التحفظ تحوطا

اتيجية البنك أن ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن  %.14اإلقتصادية فقد قرر مجلس اإلدارة ضمن إسي 
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20222021

ألف دينارألف دينار

463,834456,896(CET 1)إجماىلي رأس المال األساشي لحملة األسهم العادية 

(55,513)(67,779)(الطروحات من رأس المال األساشي لحملة األسهم العادية)التعديالت الرقابية 

يحة الثانية من رأس المال 27,06427,809الشر

423,119429,192رأس المال التنظيمي

2,490,9702,266,033الموجودات المرجحة بالمخاطر

15.90%17.71%  (CET 1)نسبة كفاية رأس مال حملة األسهم العادية 

يحة األوىل   %17.71%15.90نسبة كفاية رأس مال الشر

%18.94%16.99نسبة كفاية رأس المال التنظيمي

كة مالية تابعة*  ي بنوك وشر
ن
.تم إحتساب رأس المال األساشي بعد طرح إستثمارات ف

20222021:(LCR)نسبة تغطية السيولة 

1,045,366775,920إجماىلي األصول السائلة عالية الجودة

1,045,366775,920إجماىلي األصول السائلة عالية الجودة بعد االقتطاع وطرح تعديالت الحد األقض

ي التدفقات النقدية الخارجة
ن
453,200380,591صاف

%203.90%230.70نسبة تغطية السيولة

%165.30%199.24نسبة تغطية السيولة حسب متوسط نهاية كل شهر

 كانون األول31

 كانون األول31

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كفاية رأس المال

ي بتاريــــخ 
ي 31قام البنك المركزي األردنن

ين الثانن  لمعيار بازل 2016 تشر
ً
 وإلغاء العمل III بإصدار تعليمات كفاية رأس المال وفقا

 لمعيار بازل 
ً
 .IIبتعليمات كفاية رأس المال التنظيمي وفقا

يقوم البنك بإدارة رأس المال بشكل يضمن إستمرارية عملياتها التشغيلية وتحقيق أعىل عائد ممكن عىل حقوق الملكية ، ويتكـــون 

ي الجدول التاىليIIIرأس المال كما عرفته إتفاقية بازل 
ن
ن ف : كما هو مبير

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
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المجموعأكير من سنةلغاية سنة2022 كانون األول 31

دينــــاردينــــاردينــــار:الموجودات

480,714,381-480,714,381نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

123,435,953-123,435,953أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 682,482,2181,240,158,2191,922,640,437تسهيالت ائتمانية مباشر

20,958,09420,958,094-موجودات مالية من خالل الدخل

11,425,10383,559,48994,984,592موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

291,857,769326,130,833617,988,602موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ي
ن
36,013,56036,013,560-ممتلكات و معدات بالصاف

ي
ن
7,239,0087,239,008-موجودات غير ملموسة بالصاف

10,524,06010,524,060-حق إستخدام أصول مستأجرة 

يبية مؤجلة 56,299,06156,299,061-موجودات ضن

30,581,196145,560,423176,141,619موجودات أخرى 

1,620,496,6201,926,442,7473,546,939,367مجموع الموجودات

:المطلوبات

107,184,993-107,184,993ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية  

1,711,854,966706,817,9922,418,672,958ودائع عمالء   

117,256,630669,942117,926,572تأمينات نقدية

ضة 11,975,066284,623,002296,598,068أموال مقي 

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة  ن 10,733,68210,733,682-إلي 

11,000,000-11,000,000أسناد قرض

14,454,97314,454,973-مخصصات متنوعة

يبة الدخل 18,784,419-18,784,419مخصص ضن

يبية مؤجلة 7,460,5037,460,503-مطلوبات ضن

47,429,32019,138,65166,567,971مطلوبات أخرى

2,025,485,3941,043,898,7453,069,384,139مجموع المطلوبات

ي الموجودات
 
882,544,002477,555,228(404,988,774)الصاف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (43)

دادها او تسويتها ة المتوقعة إلسي   الجدول التاىلي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفي 
ن :يبير
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المجموعأكير من سنةلغاية سنة2021 كانون األول 31

دينــــاردينــــاردينــــار:الموجودات

317,205,145-317,205,145نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

142,138,455-142,138,455أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ي
ن
ة بالصاف 529,309,9991,157,976,8131,687,286,812تسهيالت ائتمانية مباشر

اء بالقيمة العادلة 10,000,000-10,000,000قرض مع حق إعادة الشر

4,133,5484,133,548-موجودات مالية من خالل الدخل

74,979,10774,979,107-موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

141,731,825352,837,480494,569,305موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ي
ن
33,850,91433,850,914-ممتلكات و معدات بالصاف

ي
ن
5,664,9865,664,986-موجودات غير ملموسة بالصاف

2,705,49710,139,07212,844,569حق إستخدام أصول مستأجرة 

يبية مؤجلة 43,487,26943,487,269-موجودات ضن

29,445,518149,531,073178,976,591موجودات أخرى 

1,172,536,4401,832,600,2613,005,136,701مجموع الموجودات

:المطلوبات

166,945,457-166,945,457ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية  

1,937,172,822126,6481,937,299,470ودائع عمالء   

92,566,265512,94393,079,208تأمينات نقدية

ضة 36,796,219202,319,417239,115,636أموال مقي 

امات مقابل حق إستخدام أصول مستأجرة  ن 2,703,9379,826,56612,530,503إلي 

11,000,00011,000,000-أسناد قرض

12,478,23112,478,231-مخصصات متنوعة

يبة الدخل 9,745,645-9,745,645مخصص ضن

يبية مؤجلة 4,602,6844,602,684-مطلوبات ضن

37,089,09813,576,71150,665,809مطلوبات أخرى

2,277,876,482259,586,1612,537,462,643مجموع المطلوبات

ي الموجودات
 
1,573,014,100467,674,058(1,105,340,042)الصاف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

دادها او تسويتها ة المتوقعة السي   الجدول التاىلي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفي 
ن :يبير
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العالقة بير  المدخالت الهامةمدخالت هامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة القيمة العادلة القيمة العادلة 

غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــة2021 كانون االول 202231 كانون االول 31المطلوبات المالية/ الموجودات المالية 

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
ي االسواق المالية المستوى االول 20,958,0944,133,548

ن
ال ينطبقال ينطبقاالسعار المعلنة ف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
ي االسواق المالية المستوى االول 22,156,01419,114,012أسهم متوفر لها أسعار سوقية

ن
ال ينطبقال ينطبقاالسعار المعلنة ف

ي50,250,06826,204,532أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية
المستوى الثانن

ي االسواق المالية ومقارنتها 
ن
االسعار المعلنة ف

بالقيمة السوقية الداة مالية مشابهة
ال ينطبقال ينطبق

ي أسواق نشطة
ن
ي االسواق الماليةالمستوى االول 22,578,51024,660,562سندات مالية مدرجة ف

ن
ال ينطبقال ينطبقاالسعار المعلنة ف

ي أسواق نشطة
ن
ي5,000,000-سندات مالية غير مدرجة ف

ال ينطبقال ينطبقمقارنتها بالقيمة السوقية الداة مالية مشابهةالمستوى الثانن

115,942,68679,112,655إجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة 

ة مالية ، والجدول التاىلي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
ي نهاية كل في 

ن
طرق التقييم )إن بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة ف

 .(والمدخالت المستخدمة

ي خالل العام 
ن المستوى االول والمستوى الثانن .2021 و2022لم تكن هنالك أي تحويالت بير

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

مستويات القيمة العادلة (44)

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- أ 
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ية يةالقيمة العادلةالقيمة الدفي  مستوى القيمة العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفي 

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارموجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

ي419,143,482419,442,177255,409,613255,434,435أرصدة لدى بنوك مركزية 
المستوى الثانن

ي
ن
ي123,435,953124,661,598142,138,455142,138,455ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية بالصاف

المستوى الثانن

ي
ن
ة بالصاف ي1,922,640,4371,949,149,5331,687,286,8121,689,123,101تسهيالت ائتمانية مباشر

المستوى الثانن

ي
ن
ي617,988,602626,506,517494,569,305501,632,385موجودات مالية  بالتكلفة المطفاة بالصاف

المستوى األول والثانن

3,083,208,4743,119,759,8252,579,404,1852,588,328,376مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

ي107,184,993108,467,136166,945,457167,156,130ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
المستوى الثانن

ي2,418,672,9582,432,062,2711,937,299,4701,944,390,858ودائع عمالء
المستوى الثانن

ي117,926,572118,990,23893,079,20893,896,983تامينات نقدية
المستوى الثانن

ضة  ي296,598,068298,120,341239,115,636240,350,421أموال مقي 
المستوى الثانن

2,940,382,5912,957,639,9862,436,439,7712,445,794,392مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

ي 
ي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف الت 

 لنماذج تسعير متفق عليها و الت 
ً
ي والثالث وفقا

للبنود المبينة أعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثانن

.يتم التعامل معها 

2021 كانون األول 202231 كانون األول 31

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

ي القوائم المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن 
ن
ية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة ف ي الجدول أدناه إننا نعتقد أن القيمة الدفي 

ن
بإستثناء ما يرد ف

ها خالل العام  وذلك يعود أما إلستحقاقها قصير األجل أو أن أسعار الفائدة لها يعاد تسعير
ً
ية  للبنود المبينة أدناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا .القيمة الدفي 
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امات ائتمانية -  أ   : إرتباطات والي  

20222021

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

اإلعتمادات والكفاالت والقبوالت. أ

81,917,46644,478,714إعتمادات

كفاالت 

136,423,673136,955,343دفع

84,113,13562,481,131حسن تنفيذ

18,251,70024,245,510أخرى

46,990,61030,840,184قبوالت

367,696,584299,000,882المجموع

السقوف غير المستغلة. ب

20222021

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

ة غير مستغلة 236,959,189265,242,287سقوف تسهيالت إئتمانية مباشر

ة غير مستغلة 89,256,36194,380,728سقوف تسهيالت إئتمانية غير مباشر

326,215,550359,623,015المجموع

ة 693,912,133658,623,897مجموع التسهيالت غير المباشر

 كانون األول31

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

امات محتملة  (45) (خارج قائمة المركز المالي)إرتباطات وإلي  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

 كانون األول31

154من139



الخسائر االئتمانية المتوقعة. ج

20222021

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

381,313310,899إعتمادات

6,229,4242,317,704كفاالت 

310,628324,060قبوالت

ة غير مستغلة 1,864,9231,903,105سقوف تسهيالت إئتمانية مباشر

ة غير مستغلة 893,810721,089سقوف تسهيالت إئتمانية غير مباشر

9,680,0985,576,858مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

ة ي التسهيالت غير المباشر
 
684,232,035653,047,039صاف

امات تعاقدية - د  :(المصاريف الرأسمالية)إلي  

20222021

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

اء ممتلكات ومعدات 3,199,4362,084,739عقود شر

1,398,7902,966,582عقود مشاريــــع إنشائية

يات أخرى 3,235,9125,275,606عقود مشي 

7,834,13810,326,927المجموع

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

 كانون األول31

 كانون األول31
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المجموع تجميعيإفراديتجميعيإفرادي البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة 
ن
1,082,631658,623,897-4,633,119-652,908,147الرصيد ف

25,411229,742,528-4,910,426-224,806,691التسهيالت الجديدة خالل السنة

(194,454,292)(221,814)-(2,281,955)-(191,950,523)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(216,611)-(484,262)-700,873ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(122,520)-3,065,560-(2,943,040)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-1,172,868-(409,788)-(763,080)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ------التغير

------التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة 
 
1,719,965693,912,133-9,433,100-682,759,068الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة 
ن
2,548,573605,663,306-12,441,568-590,673,165الرصيد ف

28,917220,838,373-510,611-220,298,845التسهيالت الجديدة خالل السنة

(166,814,281)(727,337)-(5,060,758)-(161,026,186)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(44,527)-(3,852,267)-3,896,794ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(174,850)-913,042-(738,192)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-515,354-(319,076)-(196,278)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ------التغير

(1,063,500)(1,063,500)----التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة 
 
1,082,631658,623,897-4,633,119-652,908,147الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة بشكل تجميغي خالل السنة المنتهية ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد التسهيالت االئتمانية غير المباشر

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األول

154من141



المجموع تجميعيإفراديتجميعيإفرادي البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة 
ن
662,6425,576,858-230,553-4,683,663الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت 

الجديدة خالل السنة
4,055,762-1,232,461-939,6856,227,908

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل  المسي 

التسهيالت المسددة خالل السنة
(1,854,836)-(214,449)-(55,382)(2,124,667)

-(78,210)-(35,658)-113,869ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(84,841)-141,762-(56,922)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-25,805-(23,319)-(2,486)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ------التغير

------التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة 
 
1,409,6999,680,098-1,331,349-6,939,050الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة 
ن
2,031,6296,889,297-592,111-4,265,557الرصيد ف

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت 

الجديدة خالل السنة
2,420,692-99,046-200,4592,720,198

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل  المسي 

التسهيالت المسددة خالل السنة
(2,063,102)-(447,796)-(458,239)(2,969,137)

-(24,321)-(50,228)-74,550ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(93,696)-104,535-(10,839)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-70,310-(67,114)-(3,195)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت ------التغير

(1,063,500)(1,063,500)----التسهيالت المعدومة 

ي نهاية السنة 
 
662,6425,576,858-230,553-4,683,663الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

المرحلة الثانيةالمرحلة األول
المرحلة الثالثة

154من142



ي بناًء عىل النظام الداخىلي للبنك 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمانن

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

79,276,258--79,276,258(5)اىل  (1)من 

2,641,208--2,641,208(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

81,917,466--81,917,466المجموع 

2021 كانون األول 31

38,383,855--38,383,855(5)اىل  (1)من 

6,094,859--6,094,859(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

44,478,714--44,478,714المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
44,478,714--44,478,714الرصيد ف

54,093,527--54,093,527التسهيالت الجديدة خالل السنة

(16,654,775)--(16,654,774)التسهيالت المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
81,917,466--81,917,467الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
38,279,039-38,036,242242,797الرصيد ف

25,423,164-25,423,164التسهيالت الجديدة خالل السنة

(19,223,489)-(242,797)(18,980,692)التسهيالت المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
44,478,714--44,478,714الرصيد ف

ي  - 
ن
 :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي اإلعتمادات المستندية حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد اإلعتمادات المستندية خالل السنة المنتهية ف

154من143



المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
310,899--310,899الرصيد ف

282,253--282,253الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (211,839)--(211,839)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
381,313--381,313الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
176,236-176,100136الرصيد ف

270,388--270,388الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (135,724)-(136)(135,589)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
310,899--310,899الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لإلعتمادات المستندية خالل السنة المنتهية ف

154من144



ي بناًء عىل النظام الداخىلي للبنك 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمانن

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

187,887,247-184,600,4123,286,835(5)اىل  (1)من 

49,375,445-46,010,8023,364,643(7)اىل  (6)من 

1,525,8161,525,816-- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

230,611,2146,651,4781,525,816238,788,508المجموع 

2021 كانون األول 31

174,586,277-174,458,789127,488(5)اىل  (1)من 

48,250,698-44,808,5993,442,100(7)اىل  (6)من 

845,008845,008-- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

219,267,3883,569,588845,008223,681,984المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
219,267,3883,569,587845,008223,681,983الرصيد ف

58,174,134-55,090,6893,083,445التسهيالت الجديدة خالل السنة

(43,067,611)(88,009)(1,693,533)(41,286,069)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(153,100)(242,573)395,673ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(121,020)2,274,701(2,153,681)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-1,042,936(340,150)(702,786)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
230,611,2146,651,4781,525,816238,788,507الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
223,521,5466,323,4772,020,162231,865,185الرصيد ف

31,821,629-31,794,49327,136التسهيالت الجديدة خالل السنة

(38,941,330)(393,714)(328,921)(38,218,696)التسهيالت المسددة خالل السنة

--(2,480,742)2,480,742ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(19,150)252,347(233,197)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-301,210(223,710)(77,500)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
--(1,063,500)(1,063,500)

ي نهاية السنة
 
219,267,3883,569,587845,008223,681,984الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي الكفاالت حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد الكفاالت خالل السنة المنتهية ف

154من145



المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
1,655,495135,150527,0592,317,704الرصيد ف

2,525,2621,099,419859,8504,484,531الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (572,812)(26,860)(181,287)(364,665)المسي 

-(47,662)(1,376)49,038ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(84,001)133,902(49,901)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-23,600(21,537)(2,063)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
3,813,1671,164,2711,251,9856,229,424الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
 
1,481,351180,7581,749,9253,412,034الرصيد ف

608,62148,985130,548788,154الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (818,984)(294,684)(85,675)(438,625)المسي 

--(5,300)5,300ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(3,966)4,881(915)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-8,736(8,499)(237)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

(1,063,500)(1,063,500)--مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
1,655,495135,150527,0592,317,704الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للكفاالت خالل السنة المنتهية ف

154من146



ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

30,977,282--30,977,282(5)اىل  (1)من 

16,013,328-15,669,252344,076(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

46,990,610-46,646,534344,076المجموع 

2021 كانون األول 31

19,159,405--19,159,405(5)اىل  (1)من 

11,680,780-11,514,269166,511(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

30,840,184-30,673,673166,511المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
30,840,184-30,673,673166,511الرصيد ف

28,351,858-28,174,293177,565التسهيالت الجديدة خالل السنة

(12,201,433)--(12,201,433)التسهيالت المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
46,990,610-46,646,534344,076الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
15,917,115-15,866,10851,006الرصيد ف

22,432,461-22,265,950166,511التسهيالت الجديدة خالل السنة

(7,509,392)--(7,509,392)التسهيالت المسددة خالل السنة

--(51,006)51,006ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
30,840,184-30,673,673166,511الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي القبوالت حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف

ي   - 
ن
:2021 و2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد القبوالت خالل السنة المنتهية ف
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
324,059-323,892168الرصيد ف

272,959-260,68312,276الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (286,391)--(286,391)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
310,628-298,18412,444الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
101,539-100,957582الرصيد ف

290,688-290,520168الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (68,167)--(68,167)المسي 

--(582)582ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
324,060-323,892168الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
:2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للقبوالت خالل السنة المنتهية ف

154من148



ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

172,199,267-172,105,94693,321(5)اىل  (1)من 

16,357,424-15,419,050938,373(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

47,867,198341,151194,14948,402,498غير مصنف

235,392,1941,372,845194,149236,959,189المجموع 

2021 كانون األول 31

188,343,642-188,084,989258,653(5)اىل  (1)من 

27,171,777-27,087,04884,730(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

48,935,608553,637237,62249,726,867غير مصنف

264,107,645897,020237,622265,242,287المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
264,107,645897,020237,622265,242,287 الرصيد ف

69,590,237680,19525,41170,295,843التسهيالت الجديدة خالل السنة

(98,578,941)(133,805)(588,422)(97,856,715)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(63,511)(241,689)305,200ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(1,500)695,380(693,880)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-129,931(69,638)(60,293)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
235,392,1941,372,846194,149236,959,189الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
203,048,4992,983,658528,411206,560,567 الرصيد ف

124,664,143316,96428,917125,010,024التسهيالت الجديدة خالل السنة

(66,328,305)(333,623)(1,854,702)(64,139,980)التسهيالت المسددة خالل السنة

-(44,527)(1,114,228)1,158,755ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(155,700)660,694(504,995)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-214,144(95,366)(118,778)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
264,107,645897,020237,622265,242,287الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي السقوف الغير مستغلة للتسهيالت المباشر

ي  - 
ن
ة حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي السقوف الغير مستغلة للتسهيالت المباشر
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
1,672,28795,235135,5831,903,105الرصيد ف

654,50579,01879,834813,357الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (851,540)(28,522)(33,163)(789,856)المسي 

-(30,548)(34,283)64,831ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(840)7,377(6,538)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-2,205(1,783)(423)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

---مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
1,594,807112,402157,7141,864,923الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
1,695,606194,132281,7042,171,442الرصيد ف

963,57849,89369,9121,083,383الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (1,351,720)(163,555)(148,728)(1,039,437)المسي 

-(24,321)(41,101)65,422ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

-(89,730)99,655(9,925)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

-61,574(58,615)(2,959)ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
1,672,28795,235135,5831,903,105الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة خالل السنة المنتهية ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  للسقوف الغير مستغلة للتسهيالت المباشر
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ي بناًء عل النظام الداخلي للبنك 
 
المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديفئات التصنيف االئتمان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

77,246,558-76,236,5581,010,000(5)اىل  (1)من 

12,009,803-11,955,10354,700(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

89,256,361-88,191,6611,064,700المجموع 

2021 كانون األول 31

78,539,659--78,539,659(5)اىل  (1)من 

15,841,069--15,841,069(7)اىل  (6)من 

---- (10)اىل  (8)من 

----غير مصنف

94,380,728--94,380,728المجموع 

المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
94,380,728--94,380,728الرصيد ف

18,827,165-17,857,944969,221التسهيالت الجديدة خالل السنة

(23,951,533)--(23,951,533)التسهيالت المسددة خالل السنة

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

--95,479(95,479)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
89,256,361-88,191,6611,064,700الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
113,041,399-110,200,7702,840,629الرصيد ف

16,151,095--16,151,095التسهيالت الجديدة خالل السنة

(34,811,765)-(2,634,339)(32,177,426)التسهيالت المسددة خالل السنة

--(206,290)206,290ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز )التسهيالت المعدومة 

(الماىلي
----

ي نهاية السنة
 
94,380,728--94,380,728الرصيد ف

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة حسب فئات التصنيف الداخىلي للبنك كما ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح توزيــــع إجماىلي السقوف الغير مستغلة للتسهيالت غير المباشر

ي  - 
ن
ة خالل السنة المنتهية ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل رصيد السقوف الغير مستغلة للتسهيالت غير المباشر
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المجموع المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية إفراديالمرحلة األول إفراديالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينار دينار دينار دينار 

2022 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
721,089--721,089الرصيد ف

374,807-333,05941,748الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (202,086)--(202,086)المسي 

----ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

--483(483)ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
893,810-851,57942,231الرصيد ف

2021 كانون األول 31

ي بداية السنة
ن
1,028,046-811,543216,503الرصيد ف

287,586--287,586الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة

د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة  (594,542)-(213,258)(381,284)المسي 

--(3,245)3,245ما تم تحويله إىل المرحلة األوىل 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية 

----ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة 

ات الناتجة عن تعديالت  ----التغير

----مخصص التسهيالت المعدومة

ي نهاية السنة
 
721,089--721,089الرصيد ف

كة التابعة  ي 10,364,879 مقابل 2022 كانـــون األول 31 دينار كما فـي 7,657,679بلغت قيمة القضايا المقامة عىل البنك والشر
ن
، وبرأي األدارة 2021 كانون األول 31 دينــــار  كما ف

امات تفـوق المخصص المأخـوذ لهـــا والبالغ  ن تب عىل البنك إلي  ي للبنك فانــه لن يي 
 دينار كمــا فــي 1,708,525 مقابل 2022 كانــون األول 31 دينار كمـــا فــــي 2,303,637والمستشار القانونن

.2021 كانون األول 31

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

ي  - 
ن
ة خالل السنة المنتهية ف :2021 و 2022 كانون األول 31فيما يىلي إفصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للسقوف الغير مستغلة للتسهيالت غير المباشر

القضايا المقامة عل البنك (46)

154من152



كة المتحدة لالستثمارات المالية وكما يىلي2022تم خالل العام  ي وساطة مالية من قبل الشر
كت  : االستحواذ عىل شر

الموارد للوساطة المالية- أ 

20222021

ديناردينار

9,495,65814,263,621مجموع الموجودات

ي حقوق الملكية
ن
5,196,52313,318,876صاف

4,299,136944,745مجموع المطلوبات

638,738(312,318)الربــح الشامل للسنة (الخسارة)

اء :دراسة توزيــــع سعر الشر

كة اء مقارب للقيمة العادلة للشر ن بأن  سعر الشر اء من خالل مؤسسة مستقلة  وتبير .تم عمل دراسة توزيــــع توزيــــع سعر الشر

العربية لإلستثمارات المالية- ب

20222021

ديناردينار

10,060,9586,925,073مجموع الموجودات

ي حقوق الملكية
ن
8,158,2265,915,467صاف

1,902,7321,009,606مجموع المطلوبات

1,263,61153,061الربــح الشامل للسنة

اء :دراسة توزيــــع سعر الشر

 كانون األول31

كة العربية لإلستثمارات المالية، 20/12/2022تم بتاريــــخ  كة المتحدة لإلستثمارات المالية عىل الشر  االستحواذ من قبل الشر

كة العربية لإلستثمارات المالية  كة المتحدة لإلستثمارات المالية بتملك كامل حصص المكونة لرأس مال الشر بحيث قامت الشر

ي مقابل سعر تملك إجماىلي مقداره / حصة (4,800,000)والبالغة 
ي بموجب أحكام  المادة  (7,700,000)دينار أردنن

دينار أردنن

كات/222 .ب من قانون الشر

كة العربية  اء من خالل مؤسسة مستقلة وتحقيق أرباح من اإلستحواذ عىل الشر تم عمل دراسة توزيــــع توزيــــع سعر الشر

ي قائمة الدخل للسنة 458,225لإلستثمارات المالية بقيمة 
ن
. دينار  ناتجة بشكل رئيسي من الذمم النقدية والهامش وتم قيدها ف

كة باألول من حزيران  كة الموارد للوساطة المالية بقيمة 2022قامت الشر اء كامل أسهم شر  دينار من البنك 4,798,992 بشر

كة التابعة. االستثماري :فيما يىلي ملخص للقوائم المالية للشر

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

كات تابعة (47) االستحواذ عل شر

 كانون األول31

154من153



اء المدفوع كة مع سعر الشر ي موجودات الشر
ن
:فيما يىلي مقارنة للقيمة العادلة لصاف

2022

دينار

كة ية لموجودات الشر ي القيمة الدفي 
ن
6,900,170صاف

1,557,451مخصصات الذمم المدينة وحسابات تمويل الهامش انتفت الحاجة لديها

ي
ي القيمة العادلة لقطع األراصن

(299,396)مخصصات إضافية لقاء تدنن

كة ي موجودات الشر
ن
8,158,225القيمة العادلة لصاف

اء المدفوع مقابل االستحواذ 7,700,000سعر الشر

458,225أرباح عملية االستحواذ

ي مرصف بغداد - أ 
 
(العراق)اإلستحواذ عل حصة مؤثرة ف

ي إتش إم- ب كة ن 
ي شر
 
اإلستحواذ عل حصة مؤثرة ف

(Green Bonds) مليون دوالر 50تسجيل أسناد قرض بقيمة - ج 

، وتخضع لرقابة هيئة األوراق  ي الماىلي كة مساهمة خاصة مدرجة بسوق دنر
ي إتش إم كابيتال هي شر كة نر

علما بأن شر

كة منذ تأسيسها عام  كات 2006المالية والسلع بدولة اإلمارات المتحدة ، وتحتل الشر ن الشر  أعىل المراتب ما بير

ي  ي إمارة دنر
ن
كة ف ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتتواجد الشر

ن
ي أبو  (المقر الرئيسي)المالية ف

ن
باإلضافة اىل فروعها ف

ي التوسع، وتعزيز حصته 
ن
اتيجية البنك ف  السي 

ً
اء تعزيزا ي قرار الشر

، هذا ويأن  ن ، الشارقة، رأس الخيمة والعير ي ظتر

اء خالل  ي حول عملية الشر
 بأنه تم الحصول عىل موافقة البنك المركزي األردنن

ً
السوقية، وتنويــــع مصادر دخله، علما

.2023العام 

ي هيئة األوراق المالية رقم 
ي جلسته المنعقدة بتاريــــخ أول شباط 30/2023باإلشارة اىل قرار مجلس مفوصن

ن
، 2023 ف

 سنوات وذلك عن طريق 5 مليون دوالر أمريكي لمدة 50تم الموافقة عىل تسجيل أسناد قرض بقيمة اسمية اجمالية 

 – International Financial Corporation)العرض غير العام، وتخصيصها لصالح مؤسسة التمويل الدولية 

IFC)  وتهدف تلك السندات اىل التمويل األخرصن(Green Bonds.)

ي 
ي الكويت 

 
كة مساهمة عامة محدودة)البنك األردن (شر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

ي 
 
2022 كانون األول 31للسنة المنتهية ف

األحداث الالحقة الجوهرية (48)

ي جلسته المنعقدة بتاريــــخ 
ن
  الموافقة عىل السير بإجراءات االستحواذ 2022 كانون األول 21قرر  مجلس إدارة البنك ف

ي إتش إم كابيتال% 76.972عىل ما نسبته كة نر
.من رأس مال  شر

ي إجتماعه المنعقد بتاريــــخ 
ن
اء 2022 حزيران 26قرر مجلس إدارة البنك ف من أسهم % 51.79 السير بإجراءات شر

اء  ي عىل  شر
 
ي والبنك المركزي العراف

 بأنه قد تم الحصول عىل موافقة البنك المركزي األردنن
ً
رأسمال مرصف بغداد علما

ة ة قصير اء خالل في  ي . الحصة، ومن المتوقع تنفيذ عملية الشر
ن
إن مرصف بغداد من أكير المصارف التجارية الخاصة ف

ي العام 
ن
كة مساهمة خاصة عراقية تم تأسيسها ف  ومركزه الرئيسي بغداد ويبلغ رأسماله الحاىلي 1992العراق وهو شر

ي ويقوم المرصف بتقديم جميع األعمال المرصفية والمالية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 250
 
 مليار دينار عراف

ة داخل العراق وعددها  ي الجمهورية اللبنانية33المنتشر
ن
. فرعا باالضافة اىل فرعه ف

ي 
ي الكويت 

م البنك األردنن ن إصدار سندات رأس المال الشق األول – وبعد الحصول عىل الموافقات الرقابية –  هذا ويعي 

ي)
ن
، علما بأنه سيتم تصنيف تلك 85بحد أقض  (رأس المال اإلضاف ي أو ما يعادلها بالدوالر األمريكي

 مليون دينار أردنن

ي 
ن
اتيجية إدارة البنك بتعزيز األداء والمركز . AT1السندات ضمن رأس المال اإلضاف ي هذه الخطوة، تنفيذا إلسي 

وتأن 

، باإلضافة اىل التوسع إقليميا عىل نحو سيساهم بتنويــــع مصادر إيرادات البنك .الماىلي
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