
قائمــــــــــة (أ)

20172016
دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار الموجــــــودات

224,259,331279,155,436نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
317,656,834212,859,226أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6,246,21014,166,627إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
1,562,286,9111,446,910,964تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

66,673,66969,705,520موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
29,240,71127,306,153موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

395,100,921479,195,403موجودات مالية بالكلفة المطفأة
29,388,55528,779,027ممتلكات ومعدات بالصافي

5,095,6107,003,148موجودات غير الملموسة بالصافي
11,299,45610,128,723موجودات ضريبية مؤجلة

180,796,785164,775,189موجودات أخرى
                    -4,162,033موجودات محتفظ بها بهدف البيع بالصافي

2,832,207,0262,739,985,416     مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

306,217,195384,284,349ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
1,808,308,9341,703,401,315ودائع عمالء
96,179,69687,959,874تأمينات نقدية

80,137,97333,636,542أموال مقترضة
10,921,12912,105,531مخصصات متنوعة

12,210,71314,567,302مخصص ضريبة الدخل
3,791,2582,937,750مطلوبات ضريبية مؤجلة

45,367,01235,917,912مطلوبات أخرى
                    -661,794مطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع

2,363,795,7042,274,810,575     مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
حقوق مساهمي البنك :

100,000,000100,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع
86,034,40181,803,089اإلحتياطي القانوني

160,466,574152,003,949اإلحتياطي اإلختياري
227,597227,597احتياطي تقلبات دورية

14,288,87513,525,686احتياطي مخاطر مصرفية عامة
8,135,9306,133,272صافي احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد الضريبة

                    -              (17,829)حقوق ملكية مرتبطة مباشرة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
99,275,774105,999,129األرباح المدورة

468,411,322459,692,722مجموع حقوق مساهمي البنك
5,482,119                     -حقوق غير المسيطرين

468,411,322465,174,841     مجموع حقوق الملكية
2,832,207,0262,739,985,416     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

31 كانـــــــــــــــــون األول 

البنك األردني الكويتي
(شركة مساهمة عامة محدودة)

عمان - المملكة األردنية الهاشمية
قائمة المركز المالي الموحدة



قائمــــــــــة (ب)

2016 (معاد اظهارها)2017
     دينــــــــــــار           دينــــــــــــار      

138,865,522127,452,480الفوائد الدائنة      
44,281,15637,617,749ينزل : الفوائد المدينة

94,584,36689,834,731     صافي إيرادات الفوائد
11,301,77912,277,308صافي إيرادات العموالت

105,886,145102,112,039    صافي إيرادات الفوائد والعموالت
4,896,5185,428,627أرباح عمالت أجنبية

                  (773,402)           620,346أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
866,0461,096,853توزيعات أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

11,142,15410,980,463إيرادات أخرى
123,411,209118,844,580      إجمالي الدخل

26,548,03924,834,174نفقات الموظفين
6,502,2255,512,403استهالكات وإطفاءات

15,720,45619,530,246مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية المباشرة
1,287,7772,250,699مخصصات متنوعة

31,039,58923,855,772مصاريف أخرى
81,098,08675,983,294     إجمالي المصاريف

42,313,12342,861,286الربح للسنة قبل ضريبة الدخل - قائمة (هـ)
14,128,27213,375,283ينزل : مصروف ضريبة الدخل للسنة

28,184,85129,486,003     الربح للسنة من العمليات المستمرة - قائمة (هـ)
519,807       (1,229,058)     صافي (الخسارة) الربح من العمليات غير المستمرة - قائمة (هـ)

26,955,79330,005,810     الربح للسنة - قائمة (ج) و(د)

يعود إلى :
29,747,029      26,955,793   مساهمي البنك

258,781                   -   حقوق غير المسيطرين

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك
297/- 270/-   أساسي ومخفض

حصة السهم من الربح من العمليات المستمرة للسنة العائد لمساهمي البنك
295/- 282/-   أساسي ومخفض

حصة السهم من (الخسارة) الربح من العمليات غير المستمرة للسنة العائد لمساهمي البنك
005/- (012/- )  أساسي ومخفض

البنك األردني الكويتي

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان - المملكة األردنية الهاشمية
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