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البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ (غير مدققة)

معلومات عامة(١)

-

-

-

إن البنك االستثماري هو شركة مساهمة عامة وأسهمه مدرجة في سوق عمان المالي.-

-

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة(٢)

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة٢-١

-

-

•

ركزي األردني ك الم ات البن ب تعليم ه بموج م تعديل إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما ت

تتمثل في ما يلي:

ار ق المعي م (٢٠١٨/١٣) "تطبي ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفق ة المتوقع ائر اإلئتماني ات الخس وين مخصص م تك يت

ا ك  أيهم ا البن ل فيه تي يعم دان ال ي البل ة ف زيران ٢٠١٨ ووفقاً لتعليمات السلطات الرقابي اريخ ٦ ح ة (٩)" ت ارير المالي دولي للتق ال

أشد، أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

ة م معالج ث تت ة، بحي ة متوقع ائر إئتماني ن إحتساب مخصص خس تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها م

التعرضات االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها دون إحتساب خسائر ائتمانية متوقعة.

٧

ك) هو شركة مساهمة عامة أردنية محدودة تأسست تحت رقم (١٧٣) بتاريخ ١٢ آب ١٩٨٢ بموجب قانون ك االستثماري (البن البن

دارها مية مق ة إس هم بقيم ى ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ س وزع عل ار م داره ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ دين ال مق رأس م نة ١٩٦٤ ب م (١٢) لس ركات رق الش

د. تمت زيادة رأس مال البنك عدة مرات حتى بلغ ٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠ دينار / سهم كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٠، هم الواح دينار للس

دفوع ٨٥٫٢٥٠٫٠٠٠ دينار / سهم. كذلك ه والم ب ب ام ٢٠١١ ليصبح رأس المال المكتت الل الع ك خ ال البن ادة رأس م ت زي ا تم كم

دفوع ان ٢٠١٢ ليصبح رأس مال البنك المكتتب به والم اريخ ١٠ نيس ار بت غ ١٤٫٧٥٠٫٠٠٠ دين ك بمبل ال للبن ادة راس الم تمت زي

١٠٠ مليون دينار/ سهم.

اتف ٥٠٠١٥٠٠ ص.ب. ٩٥٠٦٠١ د شرف ه يقع المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمــان في منطقة الشميساني، شارع عبد الحمي

عمان ١١١٩٥  المملكة األردنية الهاشمية.

نى عشر ددها إث ة وع ل المملك ه داخ الل مركزه وفروع اطه من خ ة بنش يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلق

فرعاً ومن خالل الشركات التابعة له.

ة (معاً "المجموعة") وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ركاته التابع ك وش ة المختصرة للبن دة المرحلي ة الموح وائم المالي داد الق تم إع

(٣٤) ("القوائم المالية المرحلية") المعدل بموجب تعليمات البنك المركزي األردني.

م (٢٠٢١/٠٤) والمنعقدة بتاريخ ٢٨ ته رق ي جلس س اإلدارة ف تـــم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة مـن قبـل مجلـ

تموز ٢٠٢١.



•

•

•

تسهيالت ائتمانية متدنية المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:أ -

(١

(٢

(٣

تسهيالت ائتمانية مقبولة المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:ب -

مراكز مالية قوية وتدفقات نقدية كافية.١)

موثقة بعقود ومغطاة بضمانات مقبولة حسب األُصول.٢)

وجود مصادر جيدة للسداد.٣)

حركة حساب نشطة وانتظام السداد ألصل المبلغ والفوائد٤)

إدارة كفؤة للعميل.٥)

تسهيالت ائتمانية تحت المراقبة (تتطلب عناية خاصة) ويتم احتساب مخصصات تدني عليها بنسبة تتراوح من (١٫٥٪ - ١٥٪):جـ -

وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من ما يلي:

وجود مستحقات لفترة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم ألصل التسهيالت االئتمانية و/أو فوائدها.١)

تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف المقرر بنسبة (١٠٪) فأكثر ولفترة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم.٢)

(٣

التسهيالت االئتمانية مقبولة المخاطر والتي تمت هيكلتها مرتين خالل سنة.٤)

التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة تزيد عن (٦٠) يوم وتقل عن (٩٠) يوم ولم ُتجدد.٥)

هذا باالضافة الى شروط اخرى مذكورة بشكل تفصيلي بالتعليمات.

ة ير العامل ة غ هيالت االئتماني ار التس ن إط ة وأُخرجت م ير عامل ة غ هيالت ائتماني نفت كتس التسهيالت االئتمانية التي سبق وأن ُص

بموجب جدولة أُصولية.

٨

م (٩) ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال عند احتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعي

انون األول ٢٠٠٩  لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج األشد ويتم اريخ ١٠ ك م (٢٠٠٩/٤٧) ت ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ع تعليم م

تصنيفها وفقًا لمتطلبات البنك المركزي األردني بهذا الخصوص.

م (٢٠٠٩/٤٧) الصادرة دني رق ص الت ة واحتساب مخص هيالت االئتماني ة بتصنيف التس ي الخاص ك المركزي األردن ات البن اً لتعليم وفق

بتاريخ ١٠ كانون االول ٢٠٠٩ ، تم تصنيف التسهيالت االئتمانية إلى الفئات التالية:

ذه ون ه ى أن تك ا عل روع فيه ة ف وك األُردني د للبن تي يوج دان ال ات البل ذلك لحكوم ا، وك ة وبكفالته ة األُردني ة للحكوم الممنوح

التسهيالت ممنوحة بنفس عملة البلد الُمضيف.

المضمونة بتأمينات نقدية بنسبة (١٠٠٪) من الرصيد القائم بأي وقت من األوقات.

المكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة (١٠٠٪).

ركزي ك الم ات البن اً لتعيلم الء وفق ة للعم ة الممنوح ة الثالث يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية والمصنفة ضمن المرحل
األردني.



د)

وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من الصفات التالية:

(١

نسبة المخصص للسنة األولىعدد أيام التجاوزالتصنيف

من (٩٠) يوم إلى (١٧٩) يومالتسهيالت االئتمانية دون المستوى

من (١٨٠) يوم إلى (٣٥٩) يومالتسهيالت االئتمانية المشكوك في تحصيلها

من (٣٦٠) يوم فأكثرالتسهيالت االئتمانية الهالكة

الجاري مدين المتجاوز للسقف الممنوح بنسبة (١٠٪) فأكثر ولمدة (٩٠) يوم فأكثر.٢)

التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة (٩٠) يوم فأكثر ولم تجدد.٣)

التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي شركة تم إعالن وضعها تحت التصفية.٤)

التسهيالت االئتمانية التي تمت هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.٥)

الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة لمدة (٩٠) يوم فأكثر.٦)

قيمة الكفاالت المدفوعة نيابة عن العمالء ولم ُتقيّد على حساباتهم ومضى على دفعها (٩٠) يوم فأكثر.٧)

ك أو- ا للبن ت ملكيته تي آل ة ال ك بالقيم ودات أخرى وذل تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن موج

ربح ة ال ي قائم ارة ف ا كخس ي قيمته دني ف ة ت د أي القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل إفرادي، ويتم قي

ة اوز قيم ذي ال يتج ى الحد ال أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إل

تي ون وال اء دي ام ٢٠١٥ احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لق ة الع ن بداي اراً م م إعتب ا ت ابقاً، كم م تسجيله س ذي ت دني ال الت

م اريخ ٢٧ آذار ٢٠١٤ ورق م ٤٠٧٦/١/١٥ ت ي رق ركزي األردن ك الم م البن تناداً لتعمي نوات اس ن ٤ س د ع ترة تزي تمالكها ف ى إس ى عل مض

رين اول اريخ ٢٥ تش م ١٣٩٦٧/١/١٠ بت م رق در تعمي د أص ي ق ركزي األردن ك الم أن البن اً ب باط ٢٠١٧. علم اريخ ١٤ ش ٢٥١٠/١/١٠ ت

تى ص ح اب المخص ل إحتس ه تأجي انون األول ٢٠١٧، حيث أكد في اريخ ١٧ ك م ١٦٦٠٧/١/١٠ بت التعميم رق ل ب د العم ه تمدي ر في ٢٠١٨ اق

اع تكمال اقتط م إس اني ٢٠١٩ يت رين الث اريخ ٢١ تش م ١٦٢٣٩/١/١٠ بت ركزي رق ك الم م البن ب تعمي ذا وبموج ام ٢٠١٩. ه ة الع نهاي

ارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها) ع (٥٪) من مجموع القيم الدفترية لتلك العق تملكة وبواق ارات المس ل العق ة مقاب ات المطلوب المخصص

وذلك اعتبارا من العام ٢٠٢١ وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة (٥٠٪) من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.

٩

ات ٢٠٠٩/٤٧  لهذه الفئة من التسهيالت وفقا للنسب أعاله ولمبلغ ا  لتعليم ة وفق هيالت االئتماني ى التس دني عل م احتساب مخصص ت يت

ى ، بينما يتم استكمال احتساب المخصص للمبلغ المغطى بنسة ٢٥٪ وعلى نة األول التسهيالت غير المغطى بضمانات مقبولة خالل الس

مدار أربعة سنوات.

التسهيالت االئتمانية غير العاملة:

دين غ و/أو الفوائد أو جمود حساب الجاري م ل المبل داد ألص اطها أو عدم انتظام الس ى استحقاقها أو استحقاق أحد أقس مضى عل
المدد التالية:

٪٢٥

٪٥٠

٪١٠٠



-

-

-

-

إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.-

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢-٢

السياسات المحاسبية المطبقة:أ-

-

-

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:ب-

-

التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠:

-

اورة  ان دول المج ض ال ي بع ك ف ة للبن تثمارات الخارجي ض اإلس ل بع ة الموحدة مقاب وائم المالي يتم إحتساب مخصصات إضافية في الق

وجدت، وبناءا على طلب البنك المركزي األردني.

ك ات البن ا لتعليم حب وفق دة الس دة مقي ل أرص ذي يمث دي وال اطي النق ات االحتي د متطلب يتضمن بند نقد وأرصدة لدى البنك المركزي، بن

المركزي ووفقا لتعليمات السلطة الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.

ربح أو ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ودات المالي تثناء الموج ة، باس ة التاريخي دأ التكلف اً لمب دة وفق ة الموح وائم المالي داد الق م إع ت

دة، ة الموح وائم المالي اريخ الق ة بت ة العادل ر بالقيم تي تظه ر ال دخل الشامل اآلخ الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال

كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.

ي ن ف و مبي ا ه ا كم بة عنه م المحاس دة ويت ة الموح وائم المالي ذه الق راض ه ة ألغ ة بالتكلف ركات التابع ي الش تثمارات ف ر االس ذلك تظه ك

إيضاح (٢-٣).

١٠

م ١٦) تعديل معيار ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ا (تعديالت على المعيار ال يروس الكورون ة بف ار المتعلق ازات اإليج امتي
أسعار الفائدة – المرحلة الثانية.

ة م ٣٩، والمعيار الدولي للتقارير المالي دولي رق بة ال ار المحاس م ٩، ومعي ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ى المعي ديالت عل تع
رقم ٧، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٤، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦.

إن اتباع المعايير المعدلة أعاله لم يؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالية المنفصلة المرحلية المختصرة.

ا م تطبيقه م يت د، ول ول بع ارية المفع بح س م تص ا ل لقد صدر عدد من المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات ولكنه
عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وهي كما يلي:

ول ن الحص تي يمك ة االقتصادية ال ن المنفع ى م د أعل اء بالعق ة للوف ود الخاسرة (عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوب العق
عليها منه)  - تكلفة تنفيذ العقد (تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم ٣٧).

ار ى معي ديالت عل دات (تع ات والمع ن الممتلك ود م وب أو المقص تخدام المطل ل االس ل قب دات: المتحص ات والمع الممتلك
المحاسبة الدولي رقم ١٦).

م تي ت بية ال ات المحاس ع السياس إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة متماثلة م

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ باستثناء تطبيق المعايير الجديدة ة ف نة المنتهي ة للس دة للمجموع ة موح وائم مالي ر ق داد آخ اتباعها في إع

والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه.



-

-

-

-

-

-

ال تتوقع االدارة بأن يكون هنالك أثر جوهري عند تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت.

أسس توحيد القوائم المالية:(٢-٣)

القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها؛•

تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو له الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاته مع المنشأة المستثَمر بها؛•

وله القدرة على استعمال سلطته للتأثير على عوائد المنشأة المستثَمر بها.•

حجم حقوق تصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛•

حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛•

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و•

•

ترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم روع مش ة أو مش تثمر وشركة الحليف ن المس بيع أو منح األصول بي
١٠ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨).

ى يرات عل ويعيد البنك تقديراته بشأن ما إذا كان يسيطر على المنشآت المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغ

واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله.

ى درة عل ه الق ون ل ا ، فيك تثمر به ن المنشآت المس ي أي م وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت ف

د. ويأخذ ب واح ن جان لة م ة ذات الص أة التابع طة المنش ه أنش ى توجي درة عل ك الق السيطرة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح البن

ه ي لمنح ا تكف تثمر به أة المس ي المنش ويت ف وق تص ك حق ان للبن ا إذا ك دير م د تق ائق والظروف عن ع الحق البنك في االعتبار جمي

القدرة على السيطرة من عدمها. ومن بين تلك الحقائق والظروف:

١١

ة. أة التابع ى المنش يطرة عل ك الس د البن دما يفق ف عن ة وتتوق أة التابع ى المنش ك عل د سيطرة البن ة عن أة التابع يتم توحيد المنش

ربح أو ة ال ي قائم منة ف ام متض الل الع تبعادها خ م اس تي ت ا أو ال وبالتحديد، إن نتائج عمليات المنشآت التابعة المستحوذ عليه

الخسارة الموحدة من تاريخ تحقق السيطرة وحتى تاريخ فقدان السيطرة على المنشأة التابعة.

يطرته (الشركات التابعة له)، وتتحقق السيطرة عندما عة لس ك والشركات الخاض تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبن

يكون للبنك:

طة ذات ه األنش ة لتوجي ؤولية حالي ه، مس ب علي ك، أو ال يترت ب للبن ه يترت ى أن ير إل افية تش روف إض ائق وظ ة حق أي

الصلة.وقت اتخاذ القرارات المطلوبة، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة

المرجع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ٣).

تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١).

أمين" و التعديالت على المعيار الدولي للتقاريير المالية رقم ١٧ "عقود ود الت م ١٧ "عق ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال المعي
التأمين".

تعريف التقديرات المحاسبية – تعدبالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٨).

ارير م (١) وممارسة المعايير الدولية للتق دولي رق بة ال ار المحاس ى معي ديالت عل بية – تع اإلفصاح عن السياسات المحاس
المالية فقرة رقم (٢).



ة. يتم تعديل القيمة وق ملكي يتم المحاسبة عن التغيرات في حصص البنك في المنشآت التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت حق

ة. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ آت التابع ي المنش بية ف ها النس ي حصص يرات ف س التغ الحالية لحصص البنك وحصص غير المسيطرين لتعك

الكي ى م ب إل ة وينس وق الملكي ي حق تلم مباشرة ف دفوع أو المس الذي يتم من خالله تعديل حصص غير المسيطرين والقيمة العادلة للمقابل الم

البنك.

الفرق دة ب ارة الموح ربح أو الخس ة ال عندما يفقد البنك السيطرة على منشأة تابعة، يتم احتساب الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد في قائم

ك ي ذل ا ف ول (بم ابقة لألص ة الس ة الحالي ة و (٢) القيم ص متبقي ة ألي حص ة العادل تلم والقيم ل المس ة للمقاب ة العادل الي القيم ن (١) إجم بي

الشهرة)، مطروًحا منها مطلوبات المنشأة التابعة وأي حصص لغير المسيطرين.

١٢

امل دخل الش ع ال م توزي يطرين، يت ير المس ة غ ي المنشأة وحص الكين ف ى الم دخل الشامل ال ود ال ن بن يتم توزيع األرباح والخسائر وكل بند م

ير ة غ ي رصيد حص للمنشآت التابعة الى المالكين في المنشأة وحصة غير المسيطرين حتى وان كان هذا التوزيع سيؤدي الى ظهور عجز ف

المسيطرين.

بية ات المحاس ع السياس تخدمة م اتها المحاسبية المس د الضرورة ، لتتماشى سياس يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للمنشآت التابعة ، عن
المتبعة في البنك.

آت ك والمنش ن البن ا بي دة فيم امالت واألرص ة بالمع اريف المتعلق دخل والمص ة وال وق الملكي ات وحق ول والمطلوب ع األص تبعاد جمي م اس ويت
التابعة عند التوحيد.

آت. إن حصص المساهمين غير ذه المنش ي ه ك ف ة البن وق ملكي يتم تحديد حصص غير المسيطرين في المنشآت التابعة بشكل منفصل عن حق

م قياسها في د يت د التصفية ق ودات عن الكيهم بحصة متناسبة من صافي الموج ة لم ودة حالياً بحقوق الملكية الممنوح م والموج يطر عليه المس

ة للصافي القابل للتعرف على الشراء. األصول. يطرين في القيمة العادل ير المس ص غ ة أو بالحصة التناسبية لحقوق حص ة بالقيمة العادل البداي

ة. بعد الحيازة، فإن القيمة الدفترية تحواذ. يتم قياس الحصص األخرى غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة العادل اس االس ى أس اس عل ار القي م اختي يت

ة يرات الالحق ن التغ ص غير المسيطرة م ى حصة الحص للحقوق غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعتراف المبدئي باإلضافة إل

ير ص غ يد حص ي رص ى وجود عجز ف ك إل و أدى ذل ص غير المسيطرين حتى ل ى حص ة. يعود إجمالي الدخل الشامل إل وق الملكي ي حق ف

المسيطرين.

التخلص ام مباشرة ب ك ق و أن البن ا ل ة كم  يتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة التابع
من الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بالمنشأة التابعة.

دئي تراف المب د اإلع ة عن ة عادل  تعتبر القيمة العادلة لالستثمار الذي يتم االحتفاظ به في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة كقيم

ة اإلعتراف ار، أو تكلف م (٩) األدوات المالية عندما تنطبق احكام المعي ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال ب المعي ة بموج للمحاسبة الالحق

المبدئي باإلستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.



رأس المال المدفوعاسم الشركة
نسبة ملكية 

تاريخ التملكمقر الشركةطبيعة نشاط الشركةالبنك

 (دينار أردني)

٢٠٠٦عمانوساطة مالية١٠٠٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة الموارد للوساطة المالية

٢٠٠٦عمانالتأجير التمويلي٩٧٫٥٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٩٤٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد
إدارة وتشغيل مستودعات 

البوندد
٢٠١٠عمان

٢٠١١عمانتخصيم ذمم١٠٠٪١٬٥٠٠٬٠٠٠الشركة األردنية للتخصيم

٢٠١٦عمانمنح القروض والتسهيالت٩٥٫٣٪١٦٬٥٠٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

٢٠١٦عمانالتأجير التمويلي٩٥٫٣٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهيالت٩٦٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

بيع األراضي والعقارات ٩٦٪٥٠٬٠٠٠شركة ربوع الشرق العقارية
المملوكة للشركة

٢٠١٧عمان

بيع األراضي والعقارات ٩٦٪٣٠٬٠٠٠شركة راكين العقارية
المملوكة للشركة

٢٠١٧عمان

٢٠١٧عمانالتأجير التمويلي٩٦٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجير التمويلي

في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة.

١٣

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة البنك وشركاته التابعة التالية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١:

شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي

ك. وفي حال كانت ل البن ن قب س السياسات المحاسبية المستخدمة م تخدام نف ك باس ة للبن ترة المالي س الف يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنف

ع ق م ة لتتواف ركات التابع ة للش وائم المالي ى الق ة عل ديالت الالزم راء التع م إج ة يت ة مختلف ركات التابع ل الش ن قب ة م بية المتبع ات المحاس السياس

السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل البنك.

ال السيطرة ا انتق ه فعليً ري في ذي يج يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من تاريخ تملكها، وهو التاريخ ال

للبنك على الشركات التابعة ويتم التوقف عن توحيدها عندما يفقد البنك هذه السيطرة.

ة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل البنك ير المملوك تمثل حقوق غير المسيطرين الحصة في صافي الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غ

كل الي الموحدة بش ركز الم ة الم ي قائم ة ف وق الملكي دة. وكذلك ضمن حق ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم ا ف م إظهاره ة، ويت ركات التابع ي الش ف

منفصل عن الحقوق العائدة لمساهمي البنك.



استخدام التقديرات(٣)

أثر جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - ١٩ )

القيمة العادلة

-

-

 •

 •

مدخالت المستوى (٣): وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.• 

ة ة منظم من معامل ات ض ن المطلوب ل أي م تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحوي

ان ا إذا ك ة مباشرة أو م ه بطريق ن تحقيق عر يمك ان الس ا إذا ك ن م ض النظر ع اس، بغ بين المتشاركين في السوق في تاريخ القي

د ار عن ن االعتب ك بعي ذ البن ات، يأخ ودات أوالمطلوب ن الموج ة ألي م ة العادل ر. وعند تقدير القيم م أخ لوب تقيي ل أس دراً بفض مق

ي ار ف ن االعتب ل بعي ك العوام ذ تل وق أخ اركين بالس ى المتش ن عل ان يتعي ا إذا ك تحديد سعر أي من الموجودات أو المطلوبات م

ك س، وذل ك األس ق تل ة وف اس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالي راض القي أن أغ ة بش ة العادل د القيم م تحدي اس. يت اريخ القي ت

و ا ه ة كم ة العادل ل القيم ة مث ة عادل يت قيم ة ولس ة العادل راءات القيم ع إج ابه م تي تتش اس ال إجراءات القي ق ب ا يتعل تثناء م باس

مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم (٣٦).

توى (١) أو (٢) أو (٣) بناًء على ى المس ة، إل ر المالي داد التقاريـ راض إع ة، ألغ ة العادل ات القيم نف قياس إضافة إلى ذلك، تُص

ددة ي مح ل، وه ة بالكام ة العادل ات القيم بة لقياس دخالت بالنس ة الم ة وأهمي مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادل

كما يـلي:

ة) لموجودات أو مطلوبات ة (غيـر المعدّل عار المدرج ن األس تنبطة م دخالت المس ي الم توى (١): وه دخالت المس م

مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.

توى ي المس تخدمة ف توى (٢): وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المس دخالت المس م

١ والمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة.

١٤

ال ل األعم ى تعطي ا أدى إل الم، مم توى الع ى مس ة عل ة مختلف اطق جغرافي بر من د ١٩) ع ا (كوفي يروس كورون ة ف رت جائح انتش

ة لطات المالي ت الس المي. وأعلن عيد الع ى الص كوك عل ي ش د ١٩) ف ا (كوفي يروس كورون ة ف ببت جائح ادية. وتس طة االقتص واألنش

ي ه ف ث أن ة، حي لبية المحتمل ار الس ة اآلث والنقدية، المحلية والدولية على السواء، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجه

ب يولة وتقل م الس ي حج ال، ف بيل المث ى س ى، عل الوقت الحالي هناك زيادة كبيرة من عدم التيقن في تحديد االثر االقتصادي الذي يتجل

ي ة ف ادة الجوهري م الزي ل وتقيي أسعار الموجودات وأسعار صرف العمالت االجنبية وانخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة الطويلة األج

ت د قام ب وق ن كث ع ع ة الوض ة بمراقب ت إدارة المجموع ك قام ى ذل اًء عل ي، وبن اد الكل ل االقتص المخاطر اإلئتمانية وإختالف عوام

ي ا تفش بب فيه د يتس تي ق ة وال طرابات محتمل ة إض رى إلدارة أي اطر االخ ات إدارة المخ بتفعيل خطتها الستمرارية األعمال وممارس

فيروس كورونا (كوفيد-١٩) على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي.

ديرات ام بتق ة القي ن إدارة المجموع ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس رة وتطبي ة المختص دة المرحلي ة الموح وائم المالي داد الق إن إع
ن اح ع ذلك االفص افي وك ة - بالص ودات المالي م الموج اطي تقيي ة واحتي ات المالي ودات والمطلوب الغ الموج ي مب ر ف ادات تؤث واجته
ي يرات ف ي التغ ذلك ف ات وك اريف والمخصص رادات والمص ي اإلي ر ف ة. كما أن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤث ات المحتمل االلتزام
ادات دة. وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة إصدار أحكام واجته امل الموح دخل الش ة ال من قائم ر ض تي تظه ة ال ة العادل القيم
ا ددة له ل متع ا. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوام تقبلية وأوقاته ة المس دفقات النقدي الغ الت دير مب ة لتق هام
اع ن أوض ة ع يرات الناجم ة التغ ك نتيج ديرات وذل ن التق ف ع د تختل ة ق ائج الفعلي ن وإن النت دم التيق دير وع ن التق ة م ات متفاوت درج

وظروف تلك التقديرات في المستقبل.



نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني(٤)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في الخزينة

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:

حسابات جارية وتحت الطلب ومتطلبات االحتياطي النقدي

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

المجموع

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي اإللزامي كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ال يوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية(٥)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

(٩٤)(١٬٠٥٨)

المجموع

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

١٤٬٠٨٩٬٣٢٧١٣٬٣٩٦٬٧٣١

٤٦٬٤٨٠٬٨٢٣

د ٢٦٫١٣١٫٤٨٧ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ ُمقابل ى فوائ تي ال تتقاض رفية ال ات المص وك والمؤسس دى البن بلغت األرصدة ل

٣٢٫١٢٥٫٥٠٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٢٢٬٥٣٢٬٨٢٨١٧٬٨٨١٬٠٩٩

٤٢٬٦٦١٬٦٤٣٥٣٬٠٦١٬٣٩٥

يطرح: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

٤١٬٢٧٧٬٩١٠

١٥

٨٤٬٨٦٧٬٢٣٧٩٠٬٣٧٧٬٥٥٤

٢٩٬٥٠٠٬٠٠٠

ي ٣٠ حزيران ا ف ي كم ركزي األردن ك الم دى البن ى األرصدة ل ة عل ة متوقع لم يقم البنك باحتساب وتسجيل مخصص خسائر ائتماني

ا زيران ٢٠١٨ فيم اريخ ٦ ح م ٢٠١٨/١٣ بت ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ك وفقً انون األول ٢٠٢٠، وذل ٢٠٢١ و ٣١ ك

يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٣٠٬٥٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٦٥٬١٩٤٬٣٧٧٧٠٬٩٤١٬٤٣٦



الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤             -             -٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٤٨٬٥٥١٬٨٢٧             -             -٤٨٬٥٥١٬٨٢٧األرصدة الجديدة خالل الفترة

(Repaid/ derecognized) (٥٤٬٢٩٩٬٨٥٠)             -             -(٥٤٬٢٩٩٬٨٥٠)األرصدة المسددة

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -             -             -                   -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -             -             -                   -األرصدة المعدومة

                   -             -             -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٥٬١٩٤٬٤٧١             -             -٦٥٬١٩٤٬٤٧١

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩             -             -٥٧٬٨٢٩٬٤٨٩إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٦٬٩٨٠٬٥٤٧             -             -٥٦٬٩٨٠٬٥٤٧األرصدة الجديدة خالل السنة

(Repaid/ derecognized) (٤٣٬٨٦٧٬٥٤٢)             -             -(٤٣٬٨٦٧٬٥٤٢)األرصدة المسددة

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -             -             -                   -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                   -             -             -                   -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -             -             -                   -األرصدة المعدومة

                   -             -             -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤             -             -٧٠٬٩٤٢٬٤٩٤

١٦

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

١٬٠٥٨             -             -١٬٠٥٨

٩٤             -             -٩٤

(١٬٠٥٨)-             -             (١٬٠٥٨)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٩٤             -             -٩٤إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٦٥٬٣٠٠             -             -٦٥٬٣٠٠

١٬٠٥٨             -             -١٬٠٥٨

(٦٥٬٣٠٠)-             -             (٦٥٬٣٠٠)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٬٠٥٨             -             -١٬٠٥٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

١٧

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

رصيد بداية الفترة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية



إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية(٦)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣٠ حزيران
٢٠٢١

٣١ كانون األول
٢٠٢٠ 

٣٠ حزيران
٢٠٢١

٣١ كانون األول
٢٠٢٠ 

٣٠ حزيران
٢٠٢١

٣١ كانون األول
٢٠٢٠ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة)

-               ٤٠٠٬٠٠٠                -                -                -٤٠٠٬٠٠٠
(٥١)                -                -                -(٥١)               -مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

٣٩٩٬٩٤٩                -                -                -٣٩٩٬٩٤٩               -المجموع

الحركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٤٠٠٬٠٠٠                -                -٤٠٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

                -                -                -               -األرصدة الجديدة خالل الفترة

(٤٠٠٬٠٠٠)-                -                (٤٠٠٬٠٠٠)

                -                -                -               -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                -                -                -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -                -                -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                -                -                -               -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                -                -                -               -األرصدة المعدومة

                -                -                -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

                -                -                -               -إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

١٨

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

إيداعات تستحق خالل فترة تزيد 
عن ثالثة شهور

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة



للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٦٬٧٧٢٬٥٠٠               -               -٦٬٧٧٢٬٥٠٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٤٠٠٬٠٠٠               -               -٤٠٠٬٠٠٠األرصدة الجديدة خالل السنة

(Repaid/ derecognized) (٦٬٧٧٢٬٥٠٠)               -               -(٦٬٧٧٢٬٥٠٠)األرصدة المسددة

                 -               -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -               -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -               -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                 -               -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -               -               -                  -األرصدة المعدومة

                 -               -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٠٠٬٠٠٠             -             -٤٠٠٬٠٠٠

الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٥١             -             -٥١

-                 -             -             -                 

(٥١)-             -             (٥١)

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

                 -             -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -                 -األرصدة المعدومة

                 -             -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

                 -             -             -                 -إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

١٩

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

رصيد بداية الفترة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة



للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٩٬٥٧٦             -             -١٩٬٥٧٦

٥١             -             -٥١

(١٩٬٥٧٦)-             -             (١٩٬٥٧٦)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥١             -             -٥١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

٢٠

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة



موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة(٧)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أسهم شركات

الصناديق االستثمارية

المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(٨)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أسهم متوفرة لها أسعار سوقية

أسهم غير متوفرة لها أسعار سوقية *

المجموع

*

٥٬٩٦١ ٧٬٤٤٣

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٢٬٩٤٠٬٠٠٠

(مدققــة)

٣٢٬٤٥٠٬٩٩٥

(غير مدققــة)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

(مدققــة)(غير مدققــة)

٧٬٤٤٢

١

٥٬٩٦٠

١

٢١

ر ١٢٧٫٣٩٧ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ امل اآلخ دخل الش بلغت قيمة األرباح المتحققة من بيع موجودات بالقيمة العادلة من خالل ال

اح من األرب رة ض دها مباش م قي زيران ٢٠٢٠ ت ي ٣٠ ح ة ف ترة المنتهي ار للف ة ١٫٢٦٩٫٢٦٨ دين ائر بقيم ل خس زيران ٢٠٢١ مقاب ح

المدورة في حقوق الملكية.

ل زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ة ف ترة المنتهي ار للف اله ٧٣٠٫٠٣٨ دين ة أع ودات المالي ى الموج ة عل اح النقدي ات األرب ت توزيع بلغ

٣٫٠٤٣٫٩٥٨ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠.

٦٬٧٩٢٬٦١٥

٣٩٬٢٤٣٬٦١٠ ٣٩٬٣٠٥٬١٢٧

٦٬٣٦٥٬١٢٧

ة ة الدفتري تخدام القيم ك باس ة وذل ة العادل د القيم تويات تحدي ن مس ث م توى الثال تم تحديد القيمة العادلة لألسهم غير المدرجة وفقاً للمس

والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات.



تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي(٩)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

األفراد (التجزئة) 

٧٬٢٦١٬٨٢٥٦٬٧٤٤٬٥٣٥جاري مدين 

١٩٤٬١٥٦٬٣٢١١٧٦٬٥٠٢٬٩٧٨قروض وكمبياالت *

٤٦٬٨٤٧٬٤٢٥٣٦٬٤٥١٬٣٧٠بطاقات االئتمان

١٤٣٬٧٥٨٬٥٣٠١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧القروض العقارية

الشركات

الشركات الكبرى

٧٩٬٠٤٣٬٣٣٧٨٣٬١٧٧٬٣٠٨جاري مدين 

٢٣٠٬٣٣٦٬٤٩٥٢٤٧٬١٧٧٬٦٠١قروض وكمبياالت*

شركات صغيرة ومتوسطة

٦٬٩٥٦٬٨٦٩٦٬٣٨٣٬٠٧٦جاري مدين 

٣٦٬٠٦٩٬٦٦٤٤٥٬٢٨٩٬٨٣٤قروض وكمبياالت *

٤٩٬٠٥٤٬٦٦٢٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠الحكومة والقطاع العام 

٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩المجموع

ينزل: 

٤٠٬٨٨٨٬٦١٢٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

١٢٬٢٤٦٬٠٢٣١٠٬٤٧١٬٢٠٢فوائد معلقة **

٧٤٠٬٣٥٠٬٤٩٣٧٣١٬٩٣٢٬٠٠٧صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

*

**

-

-

٢٢

ة ٣٤٫٧٣٧٫٠٨٩ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ دماً البالغ ة مق والت المقبوض د والعم يظهر الرصيد بالصافي بعد تنزيل الفوائ

مقابل ٣٣٫٣٨٨٫٧٦٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ي ٣١ كانون ا ف غ ٤٢٨٫٨٩٥ دينار كم ل مبل زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم غ ١٫٣٥٩٫٣٨٣ دين ة مبل د المعلق من الفوائ تتض

األول ٢٠٢٠ يمثل فوائد معلقة مقابل بعض الحسابات العاملة المصنفة ضمن المرحلة الثانية والثالثة.

ي ٤٦٫٩٨٣٫٦٩٤ دينار أي ما نسبته ٥٫٩٪ ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفقً ر العاملــ ة غيــ الت االئتمانيــ بلغــت التسهيــ

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابـــل ٤٣٫٩٠٦٫٦٨٦ دينار أي ما نسبته ٥٫٦٪ ا ف رة كم ة المباش هيالت االئتماني يد التس من إجمالي رص

من إجمالي رصيــد التسهيــالت االئتمانيــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ا نسبته ٤٫٦٪ من رصيد ة ٣٦٫٠٩٧٫٠٥٤ دينــار أي م د المعلق ل الفوائ د تنزي ة بعــ ر العاملــ ة غيــ الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغـ

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٣٣٫٨٦٤٫٣٧٩ دينار أي ما ا ف ة كمـ د المعلقـ ل الفوائــ د تنزيــ رة بعــ ة المباشــ هيالت االئتمانيـ التس

نسبته ٤٫٤٪ من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠



-

-

-

-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت ائتمانية مباشرة بشكل إجمالي:أ -

فيما يلي الحركة اإلجمالية على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة:

اإلجماليالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

للفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢١  (غير مدققة)

١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠الرصيد في بداية الفترة

(١٬٣٠٩٬٣٨٦)١٬١٥٧٬٠٢١(٤٬٦٤٠٬٧٧٧)٢٬٠٨٢٬٩٧٢٩١٬٣٩٨

(٢٩٬١١٨)-                   (١٣٧٬٤١٥)(١٨٬٤٤٩)(١٨٤٬٩٨٢)

١٢٬٨٠٣٬٥٥٦٤٬٥٥٢٬٨٥٦١٥٬١٢١٬٢٢٥٨٬٤١٠٬٩٧٥٤٠٬٨٨٨٬٦١٢الرصيد في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ (مدققة)
١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣الرصيد في بداية السنة

(٢٬٥٠٨٬١٤٤)٢٬٥٠٤٬٦٣٨١٣٬٩٥٤٬٦٥١١٬٦٨٢٬١١٠١٥٬٦٣٣٬٢٥٥

(١٢٠٬٤٦٢)(٧٢٬٣٢٣)(١٠٬٦٠١٬١١٧)(٣٥٬٠٩٦)(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)

١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠الرصيد في نهاية السنة

الحركة على إجمالي التسهيالت اإلئتمانية حسب المرحلة:ب -

إفراديعلى مستوى المحفظةإفرادي
على مستوى 

المحفظة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٣٧٬٩٨٨٬٠٨٩٢٦١٬٢١٤٬٨٦٩٨٦٬٨٧٧٬٢٦٥٢١٬٥٥٥٬٨٧٨٧٧٬١٥٠٬٠٨٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٨٨٬٣٥٠٬٨٢٥١٢٬٣٩٧٬٤٧٨٨٬٣٩١٬١٨٧٥٥٢٬٥١٦٣٬١٧٠٬٥١٥١١٢٬٨٦٢٬٥٢١

(٣٧٬٣٩٥٬٢٤٧)(٢٩٬٩١٦٬٩٩٣)(٣٬٤٣٣٬٧٩٠)(٢٬٢٤٢٬٥٩١)(٥٬٧٩٠٬٨٨٧)(٧٨٬٧٧٩٬٥٠٨)

                    -(٤٬٩٦٦٬٢٠٨)(١٬٨٥٠٬٢١٩)(٩٬٨٦٦٬١٣٦)                   -١٦٬٦٨٢٬٥٦٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(١٬٣٣٠٬١٣٥)                  -٢٨٬١٧٦٬١٧٤(١٥٬٨٤١٬٢٤٦)(١١٬٠٠٤٬٧٩٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١٠٬١٩٩٬٠٥٦(٢٬٠٠٨٬٩٩٠)(١٬٥٩٩٬٣٨١)(٢٬٩٦٨٬٧٣٢)(٣٬٦٢١٬٩٥٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٥٬٠٨٥٬٨٠٠)(٩٩٣٬٢٢٥)(١٦٬٠٠٦٬٥٩٤)٧٬٨٣٠٬٩٦٦(٢٢٤٬٨٨٥٬٣٧٦)٢٠٨٬٩٦٨٬٤٢٩التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٩٨٬٢٧٤)(٢٩٨٬٢٧٤)                  -                   -                   -                 -األرصدة المعدومة

                    -                    -                  -                   -                   -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٧٬١٤٠٬٩٣٠٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨                  -١١٦٬٣٧٦٬٢٨٥                   -٥٩٩٬٩٦٧٬٩١٣إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

٢٣

المجموع

األرصدة الجديدة خالل الفترة / االضافات

 Repaid) األرصدة المسددة خالل الفترة
(derecognized/

للفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢١

(غير مدققة)

المرحلة الثالثة

المستخدم من المخصص خالل الفترة (الديون 
المشطوبة)

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات خالل السنة

المستخدم من المخصص خالل السنة (الديون 
المشطوبة)

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات خالل الفترة

الي ن إجم بته ٢٫٥٪ م ا نس زيران ٢٠٢١ أي م ي ٣٠ ح ا ف ار ١٩٫٤٨١٫٣٣٣ كمـ ا  دين ة و/ أو بكفالته ة األردني ة للحكوم ة الممنوح الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغ

ل ١٩٫٤٩٠٫٨٣٣ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ أي ما نسبته ٢٫٥٪ من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة أة مقاب ة المطف رة بالتكلف ة المباش التسهيالت االئتماني

بالتكلفة المطفأة.

زيران ٢٠٢١ ي ٣٠ ح ا ف ار كم ا ١٫٣٢٢٫٢١٦ دين ة وقيمته ة األردني هيالت التجاري ركة التس ي ش ي ف أجير التمويل ود الت يط وعق م التقس مانات ذم ن ض زًءا م إن ج

(شيكات وكمبياالت) مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة مقابل مبلغ ١٫٢٥٣٫٣٠٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ام ٢٠٢١ مقابل ١١٫٠٢٠٫٨٠١ دينار خالل ن الع ار خالل النصف األول م ة صفر دين تم تحويل ديون غير عاملة إلى بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة بقيم
عام ٢٠٢٠.

بلغت قيمة الديون غير العاملة المحولة إلى بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة ٦٠٫٢٨٣٫١١١ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

الشركات



إفرادي
على مستوى
إفرادي المحفظة

على مستوى 
المحفظة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٨٥٬٨٨٤٬١٨٣٣١٣٬٥٣١٬٥٠٩١٣٢٬٨٩٢٬٢٨٥١٩٬٣٩٩٬١٨٨٦٨٬٣٨٥٬٨٩٧٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٧٤٬٠٠٧٬٨٤٦٨٢٬٢٤٦٬٤٢٧١١٬٧٣٢٬٤٦١٢٬٨٨٦٬٢٨٩١٥٬٦٤٥٬٦٣١١٨٦٬٥١٨٬٦٥٤

(٢٣٬٥٦٣٬٦٢٥)(٢٥٬٧٥٧٬٨٧٠)(٢٣٬٨٥١٬٢٥٢)(٢٬٣٦٠٬٥٧٩)(٤٬٦٨٥٬٤٠٤)(٨٠٬٢١٨٬٧٣٠)

                 -(٢٬٢٩٧٬٧٦٩)(١٬٣٤٧٬٤١١)(١٣٬٨١٩٬٣٢٤)١٤٬٥٢٨٬٤٨١٢٬٩٣٦٬٠٢٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -(٤٬٢٤٩٬٩٦٥)٧٬٥٨٤٬٧١٩٤٬٤٢٤٬٩٣٧(٢٬٨٨٧٬٥٢٠)(٤٬٨٧٢٬١٧١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -١٧٬٦١٢٬٥٨٦(١٬٢٨٩٬٩٠٨)(١٤٬٩٨٢٬١٨٤)(١٬٣٣٣٬٠٧٨)(٧٬٤١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٩٬٨٢٤٬٣٤٩)(١٬٤٧٨٬٤٤٠)(١٥٦٬٦٣٨)(١٢٬٦٧٩٬٤٤٠)(١٠٧٬٥٢٠٬٦٢٢)٩٢٬٠١٠٬٧٩١التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١١٬٧٨٢٬٤٤٨)(١١٬٧٨٢٬٤٤٨)                -                  -                   -                   -األرصدة المعدومة

                 -                  -                -                  -                   -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٣٧٬٩٨٨٬٠٨٩٢٦١٬٢١٤٬٨٦٩٨٦٬٨٧٧٬٢٦٥٢١٬٥٥٥٬٨٧٨٧٧٬١٥٠٬٠٨٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

جـ - الحركة اإلجمالية على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية حسب القطاع:

المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠                  -١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣رصيد بداية الفترة

٧٬١٥٣٬٥٦٩                  -٣٬٤٠٥٬٧٢٦٩٠٣٬٥٤٥١٬٥١٣٬٩١٢١٬٣٣٠٬٣٨٦

(١٬٣٩١٬٥٣١)(٨٧٤٬٨٢١)(٥٬١٧٤٬٧٤٤)(٤٢٤٬٩١٦)-                  (٧٬٨٦٦٬٠١٢)

٢٣٠٬٥٦٠                  -(٢١٬٦٩٧)(٥٬٣٥٣)(١٬٤٠٧)٢٥٩٬٠١٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

١٥٬٢٤١                  -(١٠٬١٨٨)(٩٧٬٨٩١)١٠٩٬٩٤٦١٣٬٣٧٤ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(٢٤٥٬٨٠١)                  -١٠٣٬٢٤٤٣١٬٨٨٥(١١٬٩٦٧)(٣٦٨٬٩٦٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                   -                   -                  -                -                  -                 

(٥٩٦٬٩٤٣)                  -٢٥١٬٥٥١(٩٧٩٬٩٤٥)٦٨٬٧٧٧٦٢٬٦٧٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٨٤٬٩٨٢)                  -(١٨٬٤٤٩)(١٣٧٬٤١٥)                   -(٢٩٬١١٨)األرصدة المعدومة

                 -                  -                -                  -                   -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٠٬٨٨٨٬٦١٢                  -١٢٬٨٠٣٬٥٥٦٤٬٥٥٢٬٨٥٦١٥٬١٢١٬٢٢٥٨٬٤١٠٬٩٧٥إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

األثر على المخصص - كما في نهاية 
الفترة - نتيجة تغيير التصنيف بين 

المراحل الثالث خالل الفترة

٢٤

للفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢١

(غير مدققة)

المجموع

األرصدة الجديدة خالل السنة / 
اإلضافات

الشركات

خسارة التدني على األرصدة الجديدة 
خالل الفترة / اإلضافات

األرصدة المسددة خالل الفترة 
(Repaid /derecognized)

 Repaid) األرصدة المسددة خالل السنة
(derecognized/

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٠

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفرادللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣                  -١٣٬٣٧٨٬٣٠٨٢٬٠٢٩٬١٤٣١٦٬٥٤٥٬٨٨٣٥٬٦٢٥٬٣٨٩رصيد بداية السنة

٢٣٬٧٠٦٬٦٩٦                -٢٬١٦٧٬٢١١٢٬٥١٦٬٤٩٠١٦٬٦٤٣٬٨٠٢٢٬٣٧٩٬١٩٣

(٣٬١٥٤٬٩٣٦)(٥٤٣٬٣٤٩)(٢٬١٦٢٬٣١٨)(١٬٦٠١٬٦٢٥)-                (٧٬٤٦٢٬٢٢٨)

٥١٦٬١٩٦                -٢٣٧٬٥٩٧٣٦٬٤٩١٢٣١٬٥١٢١٠٬٥٩٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

(٤٥٦٬٦٣٣)                -(١٩٬١٢٨)(٤٦٨٬٣١٣)٢٬٢٩٨٢٨٬٥١٠ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(٥٩٬٥٦٣)                -٢٣٦٬٨٠١٨٬٥٣٢(٦٥٬٠٠١)(٢٣٩٬٨٩٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                 -               -                   -                -                -                 

(٦١١٬٢١٣)                -٩٠٤٬٥٤٢(٥٢٦٬٨٣٣)٥٣١٬٤٩٧(١٬٥٢٠٬٤١٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)                -(٣٥٬٠٩٦)(١٠٬٦٠١٬١١٧)(٧٢٬٣٢٣)(١٢٠٬٤٦٢)األرصدة المعدومة

                 -                -                -                   -               -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠                -١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الفوائد المعلقةد -

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفرادللفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢١ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٬٤٢٧٬٢٨٤١٬١٢٢٬٨٠٧٣٬٧٤٣٬٦٧٨٢٬١٧٧٬٤٣٣١٠٬٤٧١٬٢٠٢الرصيد كما في بداية الفترة

٥٥٣٬٧٨٧١١٣٬٩٩٢١٬٦٦٤٬٣٤٠٦٠٨٬٢٧٧٢٬٩٤٠٬٣٩٦الفوائد المعلقة خالل الفترة

(١٬٠٥٢٬٢٨٣)(٢٠١٬٦٤١)(٤٧٠٬٥٠٧)(١٥٦٬٩٨٧)(٢٢٣٬١٤٨)الفوائد المحولة لاليرادات 

(١١٣٬٢٩٢)(٢٧٬٠٣٦)(٧٢)(٨٬٧٣٤)(٧٧٬٤٥٠)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٣٬٦٨٠٬٤٧٣١٬٠٧١٬٠٧٨٤٬٩٣٧٬٤٣٩٢٬٥٥٧٬٠٣٣١٢٬٢٤٦٬٠٢٣الرصيد في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

(مدققة)

٢٬٦٥٦٬٠٩١٩٣١٬٥٩٥٣٬١٠٠٬٩٣٩١٬٥٣٨٬٨٤٥٨٬٢٢٧٬٤٧٠الرصيد كما في بداية السنة

١٬١٠٨٬٨٢٠٢٣٩٬٨٣٩١٬٤٣٨٬٤٩٨٧٤٤٬٨٥٤٣٬٥٣٢٬٠١١الفوائد المعلقة خالل السنة

(٣٣٤٬٨٢٩)(٥٦٬٨٩٧)(١٦٬٣٨٦)(٤٤٬٠٦٢)(٢١٧٬٤٨٤)الفوائد المحولة لاليرادات 

(٩٥٣٬٤٥٠)(٤٩٬٣٦٩)(٧٧٩٬٣٧٣)(٤٬٥٦٥)(١٢٠٬١٤٣)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٣٬٤٢٧٬٢٨٤١٬١٢٢٬٨٠٧٣٬٧٤٣٬٦٧٨٢٬١٧٧٬٤٣٣١٠٬٤٧١٬٢٠٢الرصيد في نهاية السنة

غ* ة بمبل د معلق ص وفوائ ا مخص بناًءا على قرارات مجلس إدارة البنك وهيئات مديري الشركات التابعة تم شطب ديون غير عاملة باإلضافة إلى فوائدها والمعد مقابله

٢٩٨٫٢٧٤ دينار خالل الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل مبلغ ١١٫٧٨٢٫٤٤٨ دينار خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٢٥

الشركات

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة 
 / اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على االرصدة 
(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 

السنة

الشركات



هـ - توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)

٣٢٣٬٥٢٤٢٩٧٬٢٨٠٬٤٦٠٣٢٣٬٣٦٠٬٨٨٩               -٢٢٬٣٢٩٬٢٥٨             -٢٧٤٬٦٢٧٬٦٧٨(ـ١ الى ٥ )

٢٨٬٠٦٨٬٦١٣١٥٣٬٠٩٣٬٧٥٦١٤١٬٦٤٧٬٩٨٣               -٦١٬٩٠٤٬٠١٥             -٦٣٬١٢١٬١٢٨(ـ٦ الى ٧ )

١٧٬٥٢٣٬٦٣٦١٧٬٥٢٣٬٦٣٦١٤٬١٥٤٬٧٧٠               -                -             -                  -(ـ٨ الى ١٠ )

٣١٬٢٢٥٬١٥٨٣٢٥٬٥٨٧٬٢٧٦٣٠٥٬٦٢٢٬٥٤٧               -٣٢٬١٤٣٬٠١٢             -٢٦٢٬٢١٩٬١٠٦غير مصنف

٧٧٬١٤٠٬٩٣١٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩               -١١٦٬٣٧٦٬٢٨٥             -٥٩٩٬٩٦٧٬٩١٢المجموع

و -  الحركة اإلجمالية على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى 
افرادي

المرحلة األولى 
تجميعي

المرحلة الثانية 
افرادي

المرحلة الثانية 
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٦٧٬٦٥٧١٬٧٢٠٬٧٠٠١٬٢٠٠٬٤٧١٨٧٦٬٠٢٢٣٨٬٢١٨٬١٣٠٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠رصيد بداية الفترة

١٬٣٠٩٬٣١١١٬٨٨٨٬٠٢٦٢٦٦٬٤٤٩٥٦١٬٧١٣٣٬١٢٨٬٠٧٠٧٬١٥٣٬٥٦٩

(٥٢٬٢٢١)(٤٤٥٬٦٥٢)(٢٥٧٬٨٣٢)(٢٤٦٬٩٢٩)(٦٬٨٦٣٬٣٧٨)(٧٬٨٦٦٬٠١٢)

                 -(٣٤٨٬٧٤٧)(٧٧٬٥٦٨)(٢٩٬١٣٠)                -٤٥٥٬٤٤٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                 -(٢٩٧٬١١٥)                -٤٥٦٬٥١٣(١٥٦٬٢٧١)(٣٬١٢٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -٤٠٠٬٠١٢(١٠٨٬٦١٤)(٢٢٦٬٧١٢)(٤٦٬٨٢٨)(١٧٬٨٥٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

١٬٨١٦٬٨٠٩(١٬٠٠٨٬٠٠٤)١٬٥٢٥٬٢٢٩(٢٬٩٥٧٬١١٥)٦٢٣٬٠٨١-                 

(٥٩٦٬٩٤٣)(٨٢٨٬٨٣٧)٢١٤٬٤٩٠٣٬٣٨٠(٢٬٨٦٠)١٦٬٨٨٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٨٤٬٩٨٢)(١٨٤٬٩٨٢)                -               -                -             -األرصدة المعدومة

                 -                  -                -               -                -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٥٬٠٣٩٬٩٦٢٤٠٬٨٨٨٬٦١٢                -٣٬١٤٩٬٤٧٨                -٢٬٦٩٩٬١٧٢إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

٢٦

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة
٣٠ حزيران

٢٠٢١ 
٣١ كانون األول

٢٠٢٠ 

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
الفترة / اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على االرصدة 
(Repaid /derecognized) المسددة

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة 
- نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث



المرحلة األولى 
افرادي

المرحلة األولى 
تجميعي

المرحلة الثانية 
افرادي

المرحلة الثانية 
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٬٨٢١٬٢٠٥١٬٧٢٨٬٠٨٢١٬٤٦٦٬٤٤٤١٬٢٤٦٬٨٧٠٣١٬٣١٦٬١٢٢٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣رصيد بداية السنة

١٦٩٬٩٦٨١٬٠٨٥٬٧٩٠٣٬٠٨٣٬٠٢٦٥٥٨٬١٢١١٨٬٨٠٩٬٧٩١٢٣٬٧٠٦٬٦٩٦

(١٬٥٠٣٬٦١٥)(٣٩٠٬٤٠٩)(٥٠٧٬٦٥٧)(٤١٤٬١٣٩)(٤٬٦٤٦٬٤٠٨)(٧٬٤٦٢٬٢٢٨)

                    -(١٨٩٬١٣٤)(١٤٧٬٥٤٤)(٢٢٩٬٧٩٠)٢٢٩٬٧٩٠٣٣٦٬٦٧٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                    -(٢٠٦٬١٩٥)٤٬١٤٣٢٦٨٬٦٦٤(٦٢٬٤٦٩)(٤٬١٤٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -٣٩٩٬٢٧٠(١٢٠٬٩٨١)(٢٣٦٬٧٢٨)(٤١٬٤٨٨)(٧٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٦٦٬٨٦٥)(٦١٣٬٧٠٧)(٢٬٣٨٠٬١٥١)(٢٥٤٬٤٩٩)٣٬٥١٥٬٢٢٢-                    

(٦١١٬٢١٣)٤٨٬٤٦٠(٢٦٠٬٤٧٠)١٬١٨٤(٣٢١٬٧٧٧)(٧٨٬٦١٠)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)(١٠٬٨٢٨٬٩٩٨)                  -                 -                -                  -األرصدة المعدومة

                    -                    -                  -                 -                -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٦٧٬٦٥٧١٬٧٢٠٬٧٠٠١٬٢٠٠٬٤٧١٨٧٦٬٠٢٢٣٨٬٢١٨٬١٣٠٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

  تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب القطاع اإلقتصادي كما يلي، علماً بأن كافة هذه التسهيالت ممنوحة لجهات داخل المملكة:ز -

مالي 

صناعة وتعدين

تجارة 

عقارات

انشاءات 

زراعة

سياحة ومطاعم ومرافق عامة

أسهم

حكومة وقطاع عام

أفراد

المجموع

٢٧

٢٣٣٬٩٦٤٬٦٩٢٢٠٧٬٩١٦٬٣٤٧

٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨٧٨٤٬٧٨٦٬١٨٩

٩٣٬٧٨٨٬٨٩٠٩٩٬٣٤٠٬٤٧٣

٨٬٠٣٢٬٦٤٧٧٬٦٢٣٬٩٩٢

٤٩٬٠٥٤٬٦٦٢٣٨٬٥٨٥٬٢٩٠

١٤٣٬٧٥٨٬٥٣٠١٤٤٬٤٧٤٬١٩٧

٤٨٬٤٤٥٬٦٤٨٥٠٬٧٨٩٬٠٦٠

٤٠٣٬١٥٧٢٨٩٬١٠٧

١٠٬٤٢١٬٦٦٢١٦٬٤٠٤٬٧٤٥

٩٠٬٣٢٩٬١٦١٩٥٬٩٢١٬٩١٤

١١٥٬٢٨٦٬٠٧٩١٢٣٬٤٤١٬٠٦٤

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

خسارة التدني على األرصدة الجديدة 
خالل السنة / اإلضافات

المسترد من خسارة التدني على 
 Repaid) االرصدة المسددة

(derecognized/

األثر على المخصص - كما في نهاية 
السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين 

المراحل الثالث

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٠



موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة(١٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية لها أسعار سوقية:

سندات وأذونات خزينة حكومية

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

سندات خزينة حكومية

سندات واسناد قرض شركات

المجموع

(٧١٩٬٦٠٠)(٧١٦٬٢٤٦)

-              

مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير

-

-

*

١١٣٬٥١٤٬٨٩٤

٩٥٬١٨٥٬٣١١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٢٤٬٥٣١٬٢٨٦

٤٩٬٦٢٠٬٠٠٠

٤٬٢٥١٬٢٨٥

٩٩٬٤٣٦٬٥٩٦

٣٠ حزيران ٢٠٢١

(غير مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

(مدققــة)

ة ١٧٫٧٩٩٫٠٠٠ دينار تحقاق بقيم اريخ االس ل ت أة قب ة المطف ة بالتكلف ام ٢٠٢١ ببيع موجودات مالي ن الع ف األول م الل النص ك خ ام البن ق

ة ٥٩٢٫٦٦٢ دينار مقابل صفر دينار خالل النصف اح بقيم ك أرب ام ٢٠٢٠ وقد نتج عن ذل ن ع ار خالل النصف األول م ل صفر دين مقاب

األول من عام ٢٠٢٠.

ك ات البن ا لتعليم ك وفقً ة وذل ة الحكومي ات الخزين ندات وأذون ى س ة عل ة متوقع ائر ائتماني ص خس جيل مخص اب وتس ك باحتس م البن م يق ل

المركزي األردني المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٧٢٬٢٩٦٬٢٩١٧٤٬١٥١٬٢٨٦

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

١١٤٬٩٢٠٬٧٠١

(٨٠٬٢٥٢)فوائد معلقة *

تمثل فوائد معلقة مقابل سندات وأسناد قرض شركات مصنفة ضمن المرحلة الثالثة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٢٨

١٠٩٬٩٦٩٬٨٩٤

٣٬٥٤٥٬٠٠٠

١٤٬٦٧٦٬٢٩١

٥٧٬٦٢٠٬٠٠٠

١٨٥٬٠١١٬٣٣٣١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦

١٨٥٬٠١١٬٣٣٣١٧٢٬٨٧١٬٦٣٦

٥٧٬٩٥٠٬٩٣٥

١٤٢٬١٤٦٬١٨٥

٤٢٬٨٦٥٬١٤٨



الحركة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢                -١٦٨٬٤٦٧٬٨٨٢٥٬١٢٠٬٠٠٠القيمة كما في بداية الفترة

٧٣٬٥١٣٬٣٣٠                -               -٧٣٬٥١٣٬٣٣٠االستثمارات الجديدة خالل الفترة

(Matured/ derecognized) (٦١٬٢٩٠٬٠٢٧)                -               -(٦١٬٢٩٠٬٠٢٧)االستثمارات المستحقة

                  -                -               -                  -التغير في القيمة العادلة

                  -                -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -                -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -٥٬١٢٠٬٠٠٠(٥٬١٢٠٬٠٠٠)                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -                -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -                -               -                  -األرصدة المعدومة

                  -                -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٬١٢٠٬٠٠٠١٨٥٬٨١١٬١٨٥               -١٨٠٬٦٩١٬١٨٥

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٦٩٬١٨٣٬٧٣٨                -١٦٤٬٠٦٣٬٧٣٨٥٬١٢٠٬٠٠٠القيمة كما في بداية السنة

٣٥٬٩٢١٬٥٧٠                -               -٣٥٬٩٢١٬٥٧٠االستثمارات الجديدة خالل السنة

(Matured/ derecognized) (٣١٬٥١٧٬٤٢٦)                -               -(٣١٬٥١٧٬٤٢٦)االستثمارات المستحقة

                  -                -               -                  -التغير في القيمة العادلة

                  -                -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -                -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -                -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                  -                -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -                -               -                  -األرصدة المعدومة

                  -                -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٧٣٬٥٨٧٬٨٨٢                -١٦٨٬٤٦٧٬٨٨٢٥٬١٢٠٬٠٠٠

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

٢٩

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٧١٦٬٢٤٦             -٣٦٬٢٤٦٦٨٠٬٠٠٠

٧٬٩٢٧             -               -٧٬٩٢٧

(٤٬٥٧٣)-               -             (٤٬٥٧٣)

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             (٦٨٠٬٠٠٠)٦٨٠٬٠٠٠-             

-             -               -             -             

             -             -               -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -               -             -األرصدة المعدومة

             -             -               -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٨٠٬٠٠٠٧١٩٬٦٠٠               -٣٩٬٦٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٤٩٬١٤٦             -٤٤٬٤٦٤١٠٤٬٦٨٢

٥٧٥٬٦٤٤             -٣٢٦٥٧٥٬٣١٨

(٨٬٥٤٤)-               -             (٨٬٥٤٤)

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             -               -             
-             

             -             -               -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -               -             -األرصدة المعدومة

             -             -               -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧١٦٬٢٤٦             -٣٦٬٢٤٦٦٨٠٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

رصيد بداية الفترة

خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل الفترة

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة 
(Matured /derecognized)

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٣٠

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة 
(Matured /derecognized)



موجودات أخرى(١١)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٢٬٩٩١٬٣٥٧٢٬٩٢٦٬٥٨٤فوائد وإيرادات برسم القبض

 ً ٢٬٣٨٣٬٥٨٧١٬٣٩٥٬٠٧٨مصروفات مدفوعة مقدما

٤٣٬٧٢٢٬٨٥٢٤٣٬٤٠٥٬٦٧٣موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة  *

٩٣٥٬١٨٦٩٥٥٬٠٥٩تأمينات مستردة

٥٣٩٬٣٧٥٥٤٬٠١٨شيكات مقاصة

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠أرصدة عائدة لعمليات غير نظامية - بالصافي **

٢٬١٦٤٬٠٢١٩٬١٩٥٬٩٢٤سحوبات مشتراة

٧٬٣٥٩٬٩٨٣٥٬٦٩٨٬٨٨٧أخرى

٦١٬١٣٥٬٥٦١٦٤٬٦٧٠٬٤٢٣المجموع

*

يمثل هذا البند صافي الرصيد العائد لعمليات غير نظامية، بعد أن تم طرح المخصص المعد مقابلها كما يلي:**

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

١٢٬٩٧٤٬٧٠٠١٢٬٩٧٤٬٧٠٠الرصيد العائد لعمليات غير نظامية

١٠٬٤٣٥٬٥٠٠١٠٬٤٣٥٬٥٠٠ينزل: المخصص المعد مقابل هذا الرصيد

١٬٥٠٠٬٠٠٠١٬٥٠٠٬٠٠٠ينزل: المتحصل من شركة التأمين

١٬٠٣٩٬٢٠٠١٬٠٣٩٬٢٠٠الرصيد في نهاية الفترة / السنة

دان ى فق رفية أخرى أدت إل ات مص ام ٢٠١٢ لعمليات تالعب في حسابات النقد العائدة للبنك لدى بنوك ومؤسس الل ع ك خ رض البن تع

ي ١٢٫٩ مليون دينار تعود بشكل أساسي إلى احتمالية وجود تواطؤ بين بعض موظفي البنك بتحايلهم على إجراءات درت بحوال الغ ق مب

داخلي. تم أخذ االجراءات القانونية الالزمة من قبل إدارة البنك وتم رصد مخصص بمبلغ ١٠٫٤ مليون دينار كما في بط ال الرقابة والض

الغ رح المب ا، وط ظ عليه ودات المتحف ن الموج تردادها م انون األول ٢٠٢٠ بعد استبعاد المبالغ المتوقع اس زيران ٢٠٢١ و٣١ ك ٣٠ ح

ت ث انته ان، حي ات عّم ة جناي ام محكم ا أم ورة حالي ية منظ أن القض اً ب ار، علم ون دين ة ١٫٥ ملي أمين بقيم ركة الت ن ش تردة م المس

اإلجراءات من أمام المدعي العام.

٣١

اريخ ن ت نتين م الل س الء خ ى العم بموجب قانون البنوك يتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة عل

ارات ذه العق ر ه ى. وتظه د أقص اليتين كح نتين متت دة لس ذه الم دد ه تثنائية أن يم االت اس ي ح ي ف ركزي األردن ك الم تمالكها، وللبن اس

بالصافي بعد تنزيل أي تدني من قيمتها.



ودائع عمالء(١٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

شركات كبرىأفراد
مؤسسات صغيرة 

ومتوسطة
الحكومة والقطاع 

المجموعالعام
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١

٧٩٬٠١٨٬٥٣٩٦٢٬٩٨٣٬٤٦٦١١٬٨٤٣٬٨٨١٢٬٤٠٧٬٦٦٥١٥٦٬٢٥٣٬٥٥١حسابات جارية وتحت الطلب

٤٧٬٩٧٨٬٠٦٢                  -٤٥٬٣٨٧٬٥١٢٢٬٥٢٣٬٠٠٦٦٧٬٥٤٤ودائع التوفير

٣٥١٬٩٢٥٬٢٩٤١٥٣٬٧٢١٬٦١٣١٤٬٤٧٧٬١٤٠٤٠٬٤٠١٬٥٢٧٥٦٠٬٥٢٥٬٥٧٤ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٧٦٬٣٣١٬٣٤٥٢١٩٬٢٢٨٬٠٨٥٢٦٬٣٨٨٬٥٦٥٤٢٬٨٠٩٬١٩٢٧٦٤٬٧٥٧٬١٨٧المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٨٣٬٩٦٢٬٤١١٦٩٬٤٢٥٬٧٣٧١٢٬٨٩٥٬٠٠٢٢٬٥٧٥٬٦٦٦١٦٨٬٨٥٨٬٨١٦حسابات جارية وتحت الطلب

٣٩٬٦٩٦٬٦٠٦                  -٣٧٬٤٧٨٬٨٢٧٢٬١٩٥٬٥٦٧٢٢٬٢١٢ودائع التوفير

٣٤٤٬١٠٤٬٥٥٣١٦٥٬١١٥٬٨٦١١١٬٠٦١٬٤٦٦٣٧٬٩٧٧٬٣٢١٥٥٨٬٢٥٩٬٢٠١ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٦٥٬٥٤٥٬٧٩١٢٣٦٬٧٣٧٬١٦٥٢٣٬٩٧٨٬٦٨٠٤٠٬٥٥٢٬٩٨٧٧٦٦٬٨١٤٬٦٢٣المجموع

-

-

-

-

ي ٣٠ حزيران ا ف ع كم الي الودائ ن إجم بته ٢٤٫٠٪ م ا نس ار أي م د ١٨٣٫٧٥٠٫١١٢ دين ى فوائ تي ال تتقاض ع ال ة الودائ بلغت قيم

٢٠٢١ مقابل ١٩٥٫٥٨٠٫٩٦٠ دينار أي ما نسبته ٢٥٫٥٪ كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢٠.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ أي ما نسبته ١٫٩٪ ا ف ١٤٫٧٠٠٫٣٩٢ دينار مقابل دينار كم حب)ـ دة الس وزة (مقي ع المحج ة الودائ ت قيم بلغ

مقابل ١٤٫٥٢٤٫٢٩٩ دينار أي ما نسبته ١٫٩٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٣٢

زيران ٢٠٢١ ي ٣٠ ح ا ف ع كم الي الودائ ن إجم بته ٥٫٦٪ م ا نس ار أي م ام ٤٢٫٨٠٩٫١٩٢ دين اع الع ة والقط ع الحكوم ت ودائ بلغ

مقابل ٤٠٫٥٥٢٫٩٨٧ دينار أي ما نسبته ٥٫٣٪ كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢٠.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ١٠٫١٨٥٫٣٧٠ دينار كما في ٣١ كانون األول دة ٨٫٣٩٤٫٥١٢ دينار كما ف ع الجام ة الودائ بلغت قيم

.٢٠٢٠



أموال مقترضة(١٣)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المتبقيةالكلية

دينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١

صفر  إلى ١٫٠٪كمبياالتشهري١١٬٣٦٧٬٩٨٨١٬٧٣١١٬٦٧٢اقتراض من البنك المركزي األردني

١٥٨٬٢١٤٬١٤٣٥٧٢٣٧٠اقتراض من بنوك / مؤسسات محلية
شهرية وربع سنوية 
ونصف سنوية وعند 

االستحقاق

تأمينات نقدية / سندات 
رهن عقاري / رهن 
معدات وممتلكات / 

كمبياالت

٤٫٥٪ إلى ٦٫٥٪

١١٬٢٠٢٬٢٠٠٢١١٧اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية 

وعند االستحقاق
١٫٨٦٪ إلى ٥٪- *

١٨٠٬٧٨٤٬٣٣١المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

صفر  إلى ١٫٠٪كمبياالتشهري١١٬٣٢٤٬٩٦٣١٬٤٧٠١٬٤١٦اقتراض من البنك المركزي األردني

١٤٣٬٧٠٢٬٨٤٤٥٢١٣٥١اقتراض من بنوك / مؤسسات محلية
شهرية وربع سنوية 
ونصف سنوية وعند 

االستحقاق

تأمينات نقدية / سندات 
رهن عقاري / رهن 
معدات وممتلكات / 

كمبياالت

٤٫٥٪ إلى ٦٫٥٪

١١٬٧٦٩٬٤٠٠٢١١٨اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية 

وعند االستحقاق
١٫٨٦٪ إلى ٥٪- *

١٦٦٬٧٩٧٬٢٠٧المجموع

-

-

-

-

٣٣

المبلغ

عدد األقساط
دورية استحقاق 

الضماناتاألقساط
سعر فائدة 
اإلقتراض

ة ١١٫٣٦٧٫٩٨٨ دينار مبالغ مقترضة إلعادة تمويل قروض عمالء ضمن برامج ي والبالغ ركزي األردن تمثل األموال المقترضة من البنك الم

ها ادة إقراض م إع د ت ا، وق ة كورون ة أزم تمويل متوسطة األجل وبرنامج البنك المركزي األردني لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجه

بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي ٣٫٣٦٪.

ا ٤٢ عميل كما ة كورون ة أزم طة لمواجه غيرة والمتوس ركات الص دعم الش ي ل ركزي األردن يبلغ عدد العمالء المستفيدين من برنامج البنك الم

في ٣٠ حزيران ٢٠٢١، حيث تستحق القروض خالل مدة ٥٤ شهر من تاريخ المنح متضمنًا فترة السماح حسب متطلبات البرنامج.

غ ١٢٠٫٧١٤٫١٤٣ دينار والمتمثل في حسابات جاري مدين وقروض دوارة ة بمبل وك محلي ن بن ة م الغ مقترض ة مب وال المقترض تتضمن األم

ة ة األردني هيالت التجاري ركة التس ي وش أجير التمويل ن للت داد وشركة تمكي لة اإلم ل سلس ة (شركة االستثماري لتموي ركات التابع ة للش ممنوح

وشركة بندار للتجارة واالستثمار).

ة ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠ اري بقيم رهن العق ل ال ادة تموي ة إلع ركة األردني ن الش ة م الغ مقترض ة مب ات المحلي ن المؤسس ة م وال المقترض ل األم تمث

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٦٫٢٥٪ كما في ٣١ ا ف ي ٦٫٢١٪ كم غ حوال دة تبل دل أسعار فائ روض سكنية بمع ل ق ادة تموي م إع د ت ار، وق دين

كانون األول ٢٠٢٠.



-

-

-

يوجد كتاب تطمين صادر عن البنك.*

٣٤

ة غيرة والمتناهي اريع الص ل المش ند لتموي ندوق س ن ص ة م الغ مقترض ة مب ات خارجي ن مؤسس ة م وال المقترض تمثل األم

ة (شركة التسهيالت ك والشركة التابع ادل ١١٫٢٠٢٫٢٠٠ دينار للبن ا يع ريكي أي م ون دوالر أم ة ١٥٫٨ ملي غر بقيم الص

ون ادل ١١٫٧٦٩٫٤٠٠ ملي ا يع ريكي أي م ون دوالر أم ل ١٦٫٦ملي زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ة) كم ة األردني التجاري

دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ة ٦٩٫٦٦٣٫٠٣٧ دينار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغيرة ١١١٫١٢١٫٢٩٤ دينار دة الثابت روض ذات الفائ ة الق غ قيم تبل

يرة دة متغ روض ذات فائ ار وق غ ٦٨٫٢٢٩٫٦٩٩ دين ة بمبل دة ثابت روض ذات فائ ل ق زيران ٢٠٢١، مقاب ي ٣٠  ح ا ف كم

بمبلغ ٩٨٫٥٦٧٫٥٠٨ دينار  كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ا ١٫٣٢٢٫٢١٦ ة وقيمته إن جزًءا من ضمانات ذمم التقسيط وعقود التأجير التمويلي في شركة التسهيالت التجارية األردني

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ (شيكات وكمبياالت) مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبنوك الدائنة للشركة ا ف ار كم دين

مقابل مبلغ ١٫٢٥٣٫٣٠٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.



أسناد قرض(١٤)

يمثل هذا البند اسناد قرض صادرة عن الشركات التابعة كما يلي:

الشركة التابعة
قيمة األسناد
سعر الفائدةالمصدرة

األقساط
الكلية

األقساط
تاريخ االستحقاقتاريخ االصدارالضماناتدورية استحقاق األقساطالمتبقية

دينـــــــــــار

٣٠ حزيران ٢٠٢١ (غير مدققة)

١٨ أيلول ٢٠٢٠٢١ آب ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٣ حزيران ٢٩٢٠٢٢ حزيران ٢٠٢١ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٢٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢ كانون األول ٢٢٠٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٢٬١٠٧٬٥٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

١٠٬١٠٧٬٥٠٠المجموع

٣١ كانون األول ٢٠٢٠ (مدققة)

١٨ أيلول ٢٠٢٠٢١ آب ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٧ حزيران ٣٢٠٢١ تموز ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪١٬٣٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

١٠ حزيران ١٦٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٨٥١١٪٣٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٢ كانون األول ٢٢٠٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٠ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥١١٪٢٬١١٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

١١٬٤١٠٬٠٠٠المجموع

٣٥



ضريبة الدخل(١٥)

 مخصص ضريبة الدخلأ)

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٥٬٨١٤٬٥٦٠رصيد بداية الفترة / السنة

إجمالي ضريبة الدخل المدفوعة

٣٤٬٥٣٤ضريبة (مسترد من) ضريبة دخل سنوات سابقة

ضريبة الدخل للفترة / للسنة

رصيد نهاية الفترة / السنة

يتم احتساب ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين النافذة ومعايير التقارير المالية الدولية.

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي:ب)

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة

ضريبة دخل سنوات سابقة

اضافات موجودات ضريبية مؤجلة للفترة

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة للفترة

الوضع الضريبي للبنك:

-

-

-

-

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(٧٬١٣١٬٧٦٤)

٦٬١٨٩٬٢٨٤

(٦٬٠٤٦٬٠١٣)

(مدققــة)(غير مدققــة)

١٣٬٠٥١

٤٬٢٢٤٬٣١٦

٣٤٬٥٣٤

٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

(٣٬٢١٧٬٠٨٩)

٣٬٩٣٧٬٥٦٧

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤٬٢٢٤٬٣١٦

٤٬٣٨٠٬٦٣٨٦٬١٨٩٬٢٨٤

٧٬٤٧١٬٩٥٤

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية حتى نهاية عام ٢٠١٨.

١٣٬٠٥١

ات اب وإثب م احتس ة ويت ارير المالي ة للتق ايير الدولي وانين والمع ة والق ا لألنظم دخل وفقً ريبة ال ة ض ن نفق ها م ا يخص ة بم ترة المالي ل الف م تحمي يت

مخصص الضريبة الالزم.

٣٬٣٠٦٬٥٦٤

(١٬٢٦٣٬٩٤٨)

٨٤٢٬٣٦٢

٣٦

٤٬٩٥٧٬٨٤٥٢٬٩١٩٬٥١٢

تم تقديم اإلقرار الضريبي للبنك لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

في رأي اإلدارة والمستشار الضريبي فإن المخصصات الُمعدّة كافية لتغطية االلتزامات الضريبية حتى ٣٠ حزيران ٢٠٢١.



الوضع الضريبي لشركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة):

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

الوضع الضريبي لشركة تمكين للتأجير التمويلي (شركة تابعة):

-

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات فيما يتعلق بضريبة الدخل عن األعوام منذ ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٧.-

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

-

الوضع الضريبي لشركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية حتى نهاية عام ٢٠١٠.-

-

-

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.-

-

-

-

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات للفترة منذ التأسيس بتاريخ ٥ حزيران ٢٠٠٦ حتى نهاية عام
.٢٠١٨

اريخ ٣١ تشرين األول ٢٠٠٦ وحتى ٣١ كانون األول ٢٠٠٩ يس بت ذ التأس ترة من ذاتي للف دير ال ف التق ديم كش م الشركة بتق م تق ل

كونها لم تمارس نشاطها في تلك السنوات.

٣٧

نوية (كشوفات ضريبة الدخل السنوية) لألعوام منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ ضمن دخل الس ريبة ال رارات ض ديم إق قامت الشركة بتق

دخل ريبة ال رة ض ل دائ ن قب ا م ا جميعً م قبوله د ت ة وق دة القانوني من الم ة ض ات المعلن ة االلتزام ت بتسديد كاف ة وقام المدة القانوني

والمبيعات وكما هي وبدون إجراء أية تعديالت عليه.

ات دخل والمبيع ريبة ال رة ض ت دائ قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونًا، وقد قام
دد انون األول ٢٠١٧، وتم تقديم االقرارات الالحقة في الموعد المح تى ٣١ ك ات ح ى المبيع ة عل ريبة العام رارات الض دقيق إق بت
ة رة المرحلي ة المختص دة المرحلي ة الموح وائم المالي ذه الق داد ه اريخ إع تى ت ا ح ة به تحقة المتعلق ريبة المس ع الض م دف ا وت قانونً

المختصرة.

ام ٢٠١٧، وتم تقديم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانونًا وتم ة ع تى نهاي ديل ح تم قبول إقرارات ضريبة المبيعات دون تع

دفع الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض ركة والمستش ي رأي إدارة الش ف

حزيران ٢٠٢١.

قامت الشركة بتقديم اقرارات الضريبة العامة على المبيعات ضمن المدة القانونية وال يوجد عليها أي التزام ضريبي حتى تاريخه.

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض ركة والمستش ي رأي إدارة الش ف

حزيران ٢٠٢١.

ام ٢٠١٨ وال يوجد أي إلتزام ضريبي عن هذة الفترة، حيث تم قبول اإلقرار الضريبي عن ة الع ة نهاي ريبيًا لغاي الشركة مقدرة ض

عام ٢٠١٨ ضمن نظام العينات.

ام من نظ ديل ض ام ٢٠١٨ في الموعد المحدد قانونًا، وقد تم قبول الكشف دون تع ن الع ريبي ع رار الض ديم اإلق ت الشركة بتق قام

العينات.

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض ركة والمستش ي رأي إدارة الش ف

حزيران ٢٠٢١.



الوضع الضريبي لشركة التسهيالت التجارية األردنية وشركاتها التابعة (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

الوضع الضريبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار وشركاتها التابعة (شركة تابعة):

-

-

-

-

-

-

-

٣٨

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية حتى نهاية عام ٢٠١٨.

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا.

م ام ٢٠١٧، وتم تقديم اإلقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانونياً وت ة الع تى نهاي ات ح ى المبيع ة عل رارات الضريبة العام دقيق إق م ت ت

دفع الضريبة المستحقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

ة) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام رق العقاري وع الش ة (شركة رب ركة التابع ت الش قام

.٢٠١٩

ي) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام أجير التمويل دار للت ة (شركة بن ركة التابع ت الش قام

د ا وال يوج دد قانونً د المح امي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ في الموع رار الضريبي لع ديم اإلق م تق امي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وت ى ع افة إل ٢٠١٦ باإلض

على الشركة أية إلتزامات ضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٨.

ن ١ كانون الثاني ٢٠١٧ وتم تقديم اإلقرارات الضريبية ي) بالتسجيل في ضريبة المبيعات اعتباًرا م أجير التمويل دار للت ت (شركة بن قام

الالحقة ودفع الضريبة المستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

د ي الموع ام ٢٠٢٠ وتم دفع الضريبة المستحقة ف دخل لع رار ضريبة ال ديم إق ة) بتق رق العقاري وع الش ة (شركة رب ركة التابع ت الش قام

المحدد قانونًا.

وق ات تف ة إلتزام ة أي في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على شركة التسهيالت التجارية األردنية وشركتها التابع

المخصص المأخوذ حتى ٣٠ حزيران ٢٠٢١.

دد د المح ي الموع ات ف ي) بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيع أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

رارات ديم االق ركة بتق ت الش ا قام ام ٢٠١٣، كم تى ع ة ح رارات المقدم دقيق اإلق ات بت دخل والمبيع ريبة ال رة ض ت دائ د قام ا، وق قانونً

الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية الالحقة في موعدها وحسب األصول.

دقيق ات بت دخل والمبيع رة ضريبة ال قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونًا، وقد قامت دائ

اإلقرارات المقدمة لنهاية عام ٢٠١٦، واإلقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات الالحقة مقدمة في موعدها وحسب األصول.

ي) بتقديم كشوفات التقدير الذاتي حتى نهاية عام ٢٠١٨ وتم قبولها من أجير التمويل ة للت ة (شركة التسهيالت التجاري ركة التابع ت الش قام

قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام العينات دون تعديل .

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي عن العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

ب امين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حس ن الع ريبي ع رار الض ديم اإلق ي) بتق أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

. ً األصول وفي الموعد المحدد قانونيا



-

-

-

الوضع الضريبي للشركة األردنية للتخصيم (شركة تابعة):

-

-

-

-

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:جـ)

الربح المحاسبي

أرباح غير خاضعة للضريبة

مصروفات مقبولة ضريبيا عن سنوات سابقة

مصروفات غير مقبولة ضريبياً 

الربح الضريبي

نسبة ضريبة الدخل القانونية للبنك *

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركات التابعة *

باستثناء بعض البنود التي تخضع لنسب ضريبية مختلفة وفقًا لقانون ضريبة الدخل نافذ التطبيق.*

وام رارات الضريبية لألع ول اإلق م قب ث ت تى ٢٠١٨ حسب األصول، حي ذ ٢٠١٢ وح وام من رارات الضريبية لألع ديم اإلق قامت الشركة بتق

٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن نظام العينات.

وق ات تف ة إلتزام ة أي ركاتها التابع تثمار وش ارة واالس دار للتج ركة بن ى ش ب عل ن يترت ه ل ريبي فإن ار الض ركة والمستش ي رأي إدارة الش ف
المخصص المأخوذ حتى ٣٠  حزيران ٢٠٢١.

٣٠ حزيران ٢٠٢٠ ٣٠ حزيران ٢٠٢١

ن ٧ تموز ٢٠٢٠ وتم تقديم االقرارات الضريبية الالحقة ودفع الضريبة المستحقة حتى اًرا م قامت الشركة بالتسجيل في ضريبة المبيعات اعتب

تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة.

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام يم أي ة للتخص في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة األردني

حزيران ٢٠٢١.

(١١٬٠٧٣٬٩٠٨)

٨٬٥٢٦٬٤٦٦

(٣٬١٨٠٬٤٩٥)

(٤٬٠١٤٬٠١٧)

(غير مدققــة)

قامت الشركة التابعة (شركة راكين العقارية) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٩.

٣٩

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار

٪٢٨٪٢٨

٪٣٨

(٨٢٧٬٩٣٩)

١٠٬٥١٢٬٤٨٢

١٢٬٤٠٦٬٨٦٨٨٬٥٤١٬١٧٣

٪٣٨

(غير مدققــة)

قامت الشركة التابعة (شركة راكين العقارية) بتقديم إقرار ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٠ وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا..

٧٬٢٠٩٬٢١٩

١٣٬٧٩٦٬٢٣٣



مطلوبات أخرى(١٦)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

شيكات مقبولة ومصدقة

فوائد برسم الدفع

دائنون متفرقون

ذمم دائنة لعمالء الوساطة المالية

توزيعات أرباح غير مدفوعة

تأمينات صناديق حديدية

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

مطلوبات أخرى

المجموع

 االحتياطيات(١٧)

إن تفاصيل اإلحتياطيات كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ هي كما يلي:

إحتياطي قانوني:أ)

إن اإلحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي:ب)

طبيعـة التقييــداســم االحتياطــي

إحتياطي قانوني

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي(١٨)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة / السنة

خسائر أسهم غير متحققة

مطلوبات ضريبية مؤجلة

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

١٤٧٬٨٠٥

١٬٥٧٦٬٠٥٥

٤٬٦٥٣٬١٥٣

١٬١٨٢٬٦٢٢

٢٬٢٠٢٬٧٠٨

٦٬٠١٩٬٨٢٦

٣٬٨٤١٬٨٣١

١٬٤٧١٬٢٠٧

١٤٤٬١٦٨

٤٠

٢١٬٢٣٩٬٣٧٥١٥٬٩٢٣٬٥٥١

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بنسبة ١٠٪ وفقاً لقانون الشركات وقانون البنوك وهو غير قابل
للتوزيع على المساهمين.

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٨٬٥٦٠٬٢٤٧

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للبنود خارج قائمة 
المركز المالي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

١٬٤٧٣٬٣١٩

٤٬٨٥٥٬١٣٠

٢٬٣١٢٬٥٠٩

٧١٥٬٩٤٦

١٦٦٬٣٥٧

١٤٦٬٧٠٠

٢٬٠٦٣٬٠٩٤

٣٬٧٢٦٬٦٤٨

٤٦٣٬٨٤٨

١٢٬٢٥٥٬٢٩٥

(٧٩٧٬٩٣٨)(٧٬٣٤٦٬٨١٢)

٤٥٨٬٢٠٧٢٬٢١٩٬٨٦٤

١٬٤٣١٬٩٠٠

٨٬٠٩٣٬١١٩٨٬٥٦٠٬٢٤٧

(أرباح) خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر منقولة لألرباح المدورة نتيجة البيع

٣٠ حزيران
٢٠٢١

دينـــــــــــــار
(غير مدققــة)

٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩

(١٢٧٬٣٩٧)

مقيد التصرف به بموجب قانون 
البنوك وقانون الشركات.

٣١ كانون األول
٢٠٢٠

دينـــــــــــــار
(مدققــة)

٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩



*

األرباح المدورة(١٩)

تتلخص الحركة في حساب األرباح المدورة بما يلي:

الرصيد في بداية الفترة / السنة

         -الربح للسنة

-         

          -أرباح موزعة *

أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

-

-

-

-

*

(٩١٤٬٩٧٢)

١٢٧٬٣٩٧

٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤

غ ٤٫٦٥٩٫٥٣٦ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ة بمبل ريبية المؤجل ات الض ل المطلوب د تنزي ة بع م موجودات مالي يظهر احتياطي تقيي

٥٫١١٧٫٧٤٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

الغ ة والب رفية العام اطي المخاطر المص د احتي تراكم لبن ل الرصيد الم م نق د ت م (٢٠١٨/١٣) فق ي رق ركزي األردن ك الم ات البن ب تعليم بموج

م ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ر المعي ع أث اص م دورة للتق اح الم انون األول ٢٠١٧ إلى بند األرب ي ٣١ ك ا ف ار كم يده ٦٫٣٦٥٫٠٠٠ دين رص

(٩)، ويحظر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص والبالغ ١٫٩٧١٫٠٥٦ دينار.

زيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠ يمثل المتبقي من األرصدة العائدة ي ٣٠ ح ا ف ار كم غ ١٫٠٣٩٫٢٠٠ دين دورة مبل اح الم من األرب تتض

لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك المركزي االردني.

ار ر للمعي ق المبك ر التطبي ل أث انون األول ٢٠٢٠ يمث زيران ٢٠٢١ و٣١ ك ي ٣٠ ح ا ف ار كم غ ٤١٥٫١٩٩ دين دورة مبل اح الم من األرب تتض

ة األوراق ات هيئ ع، استناداً لتعليم ات البي م (٩) وال يمكن التصرف به إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عملي ة رق ارير المالي دولي للتق ال

المالية.

٤٣٬٥٦٩

٢٧٬٥٣٤٬٤٩٠

(١٢٬٠٠٠٬٠٠٠)

أرباح (خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤١

(غير مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينـــــــــــــار

(مدققــة)

٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢

٥٬٧٥٨٬٩٥٨

(١٬٤٣١٬٩٠٠)

المحول إلى االحتياطيات

٥٦٣٬٦٠٦

٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤

٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــار

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقيد التصرف به بموجب تعليمات البنك المركزي األردني ا ف غ ١٦٫٣٩٧٫٧٣٧ دينار كم دورة مبل اح الم من األرب تتض

لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل ١٧٫١١٨٫٢١٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ع ١٢ مليون دينار من األرباح المدورة عن العام ٢٠٢٠ وبما يعادل ان ٢٠٢١ تم توزي اريخ ٢١ نيس اهمين بت ة للمس ة العام رار الهيئ بموجب ق

١٢٪ من رأسمال البنك.



الفوائد الدائنة(٢٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تسهيالت ائتمانية مباشرة:

لألفراد (التجزئة)

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

بطاقات االئتمان

القروض العقارية

الشركات الكبرى

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

الشركات الصغيرة والمتوسطة

قروض وكمبياالت

حسابات جارية ومدينة

الحكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالتكلفة الُمطفأة

المجمـــوع

الفوائد المدينة(٢١)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء:

حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع توفير

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

رسوم ضمان الودائع

فوائد إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

المجمـــوع

٣٠٣٬١٤٨

٦٬٨٣٦٬٢٥٠

٩٬٢٦٠٬٩٥٦

١٬٧١٩٬٣٣٥

٣٬٣٨٣٬٦٣٧

٢٬٢٢٠٬٥٧٠

١٬٥٩٠٬٠٨٠

٦٬٠٥٢٬٥٦٩

١٩٢٬٠٦٧
٢٬٣٩٢٬١٣٧

٤٬٨٧٠٬١١٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٢٨٣٬٨٩٨

٩٬٢٤٤٬٠٩٥
٢٬٨٨٨٬٤٢١

٦٬٧٥٣٬٢٤١
٣٦٦٬٣٦٥

٤٢

١٥٬٩٤١٬٣١١١٩٬٠١٢٬٥٧٢

٩٬٧٨٧٬٥٣٠

٤٬٧٨٤٬٢٥١

٥٢١٬٤٣٧

٣٤٣٬١٢١

١٣٬٠٠٦٬٥٣٧

٤٬٦٣٣٬٧٢٤

٩٧٬٢٣٤١١٤٬٨٥٠

٥٤٨٬٠١٢

٧٣٬٤٧٤

٨٠٬٣٠٧

٣٧٩٬٨٩٣

١٬٤١٣٬٨٥٩

٣٬٥٩٤٬٤٨٦

٣٦٧٬٢٩٣

٢٦٥٬١٨٦

٢٦٣٬٣٣٥

٥٢٬٨١٦

٩١٬٥٨٧

١٧٥٬٧٧٥

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٣٤٬٠٦٧٬١٣٧٣٥٬٧٦٣٬٢٩٩

٨٣٩٬٢٢٠

٢٩٩٬٣٣٠

٧٠٠٬٨٩١

٣٬٩٩٣٬٢٩٢



أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة(٢٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١

أسهم شركات 

        -       -خيارات أسهم

المجموع

(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢٠

أسهم شركات 

المجموع

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات األخرى والبنود خارج قائمة المركز المالي(٢٣)

إن تفاصيل الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كانت كما يلي:

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

موجودات آخرى

بنود خارج قائمة المركز المالي

المجموع

٤٣

٤٦٬٢٣٤

١٠٧٬٠٨٣

(١٠٢٬١١٦)

(٦٦٬٣٤٥)

١٬٠١٥

(٣٬٣٥٤)

(٧١٨٬٧٧٤)

(٧٣٢٬٥٥٤)

(١١٬٤٤١)(١١٧٬٥٤٦)

المجمـوع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٣٢٬٧٠٢ ٣٩

عوائد 
توزيعات أسهـم

٥٢٧٬٨١١

٤٬٨٩١ ٣٩

(١٢٬٠٥٣)

(١٢٬٠٥٣)

٢٬١٨٨

٢٬١٨٨ ٩٬٠٩٦

٩٬٠٩٦

أرباح (خسائر) 
متحققـة

أرباح
غير متحققـة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٬٣٧٠١٬٤٨٢

(٢٣٬٣٣٧)

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

(٢٣٬٣٣٧)

٥٣١٬١٨١١٬٤٨٢

٥٢٧٬٨١١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٠٢١٢٠٢٠



إدارة رأس المال(٢٤)

وصف لما يتم إعتباره كرأس مال:(أ)

 يتكون رأس المال التنظيمي المؤهل من العناصر التالية:

•

-١.Common Equity Tier1 (CET1) حقوق حملة االسهم العادية

-٢.Additional Tier 1 (AT1) رأس المال اإلضافي

•.(Gone Concern) (التصفية) وهو رأس المال الذي يستخدم في حال عدم االستمرارية Tier 2 (T2) الشريحة الثانية

•

متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية اإليفاء بهذه المتطلبات:(ب)

أن ال يقل الحد االدنى لحقوق حملة األسهم العادية (CET1) عن (٦٪) من الموجودات المرجحة بالمخاطر.١-

أن ال يقل الحد االدنى لراس المال االساسي (Tier 1) عن (٧٫٥٪) من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٢-

أن ال يقل الحد األدنى لرأس المال التنظيمي (CAR) عن (١٢٪) من الموجودات المرجحة بالمخاطر.٣-

كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال:(جـ)

نسبة تغطية السيولة:(د)

ك) (Going Concern)، وتتكون ال (Tier 1) (رأس المال لضمان استمرارية عمل البن ن رأس الم ى م ريحة األول الش

مما يلي:

اطر، ويجب ان تكون كما ة بالمخ ودات المرجح ى الموج بة ال يجب على البنوك ان تلبي الحد االدنى من المتطلبات الرأسمالية نس
يلي:

ادة (٦٢) من قانون البنوك بأن يقتطع سنويًا لحساب االحتياطي القانوني ما نسبته ١٠٪ من أرباحه ب الم ك حس كما يلتزم البن

السنوية قبل الضرائب ويستمر في االقتطاع حتى يبلغ االحتياطي ما يعادل رأس مال البنك المكتتب به.

٤٤

ل غيل األمث رادات والتش تهدف إدارة البنك إلى تحقيق أهداف إدارة رأس مال البنك وتحقيق فائض في األرباح التشغيلية واإلي

ن انوني وم اطي الق ي اإلحتي و ف الل النم ن خ اهمين م وق المس ي حق تهدف ف و المس ق النم ا يحق ة بم وال المتاح ادر األم لمص

األرباح المتحققة واألرباح المدورة.

ث كل دوري حي ويتم أخذ التأثيرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بش

يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال من قبل إدارة المخاطر.

ازل III كما في ٣٠ حزيران ررات ب تندة لمق ي المس ركزي األردن ك الم تم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البن

٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ا ب أن تحققه تي يج ايير ال ن المع ددة م ة مح ال (CET1,AT1,T2) مجموع ن رأس الم ة م واع الثالث ن األن وع م ل ن لك

األداة المالية قبل تضمينها في الفئة ذات الصلة.

بلغت نسبة تغطية السيولة ٣٠٦٪ كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٢٠٧٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.



المبلغ الذي يعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفاية رأس المال وفق الجدول التالي:(ه)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢٠ حزيران ٢٠٢١
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)بنود رأس المال األساسي لألسهم العادية

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال المكتتب به (المدفوع)

٢٤٬١٠٩٬٠٣٥٣٥٬٩٣٨٬٠٦٩األرباح المدورة ( بعد طرح أي مبالغ مقيدة التصرف)

                       -٨٬٨٣٨٬٣٨٨أرباح الفترة

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي حسب المعيار الدولي 
٨٬٠٩٣٬١١٩٨٬٥٦٠٬٢٤٧للتقارير المالية رقم (٩)

٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩االحتياطي القانوني

١٧١٬٦٨٣٬٨٧١١٧٥٬١٤١٬٦٤٥اجمالي رأس المال االساسي لالسهم العادية

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال):

(٢٬٧٦٦٬٠٩٣)(٢٬٩٦٧٬٨٣٤)الشهرة والموجودات غير الملموسة

(١٧٬١١٨٬٢١٥)(١٦٬٣٩٧٬٧٣٧)الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن مخصصات ديون

(١٢٬٠٠٠٬٠٠٠)(٥٬٠٠٠٬٠٠٠)األرباح المتوقع توزيعها

١٤٧٬٣١٨٬٣٠٠١٤٣٬٢٥٧٬٣٣٧صافي حقوق حملة االسهم العادية

الشريحة الثانية من رأس المال 

رصيد المخصصات المطلوبة مقابل ادوات الدين المدرجة في 
المرحلة األولى (Stage 1) بما ال يزيد عن ١٫٢٥٪ من مجموع 

٣٬٠٥٧٬٣٠٢٢٬٢٩٤٬٥٢٢الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان وفق الطريقة المعيارية)

٣٬٠٥٧٬٣٠٢٢٬٢٩٤٬٥٢٢اجمالي رأس المال المساند

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال):

االستثمارات المؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية 
                       -                       -وشركات التأمين والتي يملك فيها البنك أقل من ١٠٪

٣٬٠٥٧٬٣٠٢٢٬٢٩٤٬٥٢٢صافي رأس المال المساند (الشريحة الثانية من رأس المال)

١٥٠٬٣٧٥٬٦٠٢١٤٥٬٥٥١٬٨٥٩مجموع رأس المال التنظيمي

٩٣٩٬٩٥٧٬٦٢٩٩٦٩٬٠٢٠٬٢٦٦مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٥٫٠٢٪١٦٫٠٠٪نسبة كفاية رأس المال (٪)

١٤٫٧٨٪١٥٫٦٧٪نسبة حقوق حملة األسهم العادية (٪)

١٤٫٧٨٪١٥٫٦٧٪نسبة رأس المال األساسي (٪) 

٤٥



التحليل القطاعي(٢٥)

معلومات عن قطاعات أعمال البنك:(أ)

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.-

حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.-

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.-

٤٦

ية ال رئيس ات أعم ة قطاع الل ثالث ك من خ دى البن رار ل ام وصانعي الق دير الع ل الم ن قب م استخدامها م تي يت ة وال ك ألغراض إداري م البن م تنظي يت

ة: خدمات الوساطة المالية وخدمات التأجير التمويلي وخدمات تشغيل وٕادارة االت التالي ص بالمج ة تخت ك شركات تابع ك البن موضحة أدناه، كما يمتل

مستودعات البوندد وتخصيم الذمم.



  فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

٢٠٢١٢٠٢٠أخــــــــــرىتخصيم الذممإدارة البونددالتأجير التمويليالوساطة الماليةالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

١٢٬٢٣٧٬٧٢٤٦٬٣٤٦٬١٢٢٤٬٣٢٧٬٤١٥٥٢٤٬٨١٤٧٠٤٬٩٤٨٩٢٣٬٦٧٢٣٢٬٤٧٢١٬٩٢٦٬٥٧٤٢٧٬٠٢٣٬٧٤١٢٥٬٤٩٧٬٠٤٦إجمالي الدخل

(٢٬٤٨٦٬٦٧٨)(٣٬٠٤٣٬٢٢٦)١٬٣٠٩٬٣٨٦                     -(١٬٠٩١)(٢٤٢٬٦٠١)(٢٢٣٬٤٣٠)٧٬٧٠٠               -٤٬٢٥٥٬٤٨٦

-               -               (١١٠)(٧٬٦٩٩)-                -                -                (٧٢٤٬٧٤٥)(٧٣٢٬٥٥٤)(٦٦٬٣٤٥)
(٤٠٤٬٣٣٠)(١٦٠٬٧٣٧)(١٦٠٬٧٣٧)                -                -                -               -               -               -               -مخصصات متنوعة

٩٬٧٥١٬٠٤٦١٠٬٦٠١٬٦٠٨٤٬٣٢٧٬٣٠٥٥٢٤٬٨١٥٤٨١٬٥١٨٦٨١٬٠٧١٣١٬٣٨١١٬٠٤١٬٠٩٢٢٧٬٤٣٩٬٨٣٦٢١٬٩٨٣٬١٤٥نتائج أعمال القطاع

(١٣٬٤٥٦٬٦٧٩)(١٣٬٦٤٣٬٦٠٣)(١١٬٩٧٧٬٨٧١)(١٠٦٬٨٥٥)(٨٦٣٬٣٩٩)(٥١١٬٣٠٩)(١٨٤٬١٦٩)               -               -               -ينزل: مصاريف غير موزعة

١٣٬٧٩٦٬٢٣٣٨٬٥٢٦٬٤٦٦(١٠٬٩٣٦٬٧٧٩)(٧٥٬٤٧٤)(١٨٢٬٣٢٨)(٢٩٬٧٩١)٩٬٧٥١٬٠٤٦١٠٬٦٠١٬٦٠٨٤٬٣٢٧٬٣٠٥٣٤٠٬٦٤٦الربح قبل الضرائب

(٢٬٩١٩٬٥١٢)(٤٬٩٥٧٬٨٤٥)(٤٬٩٥٠٬٧٤١)٢٠٬٤٥٥٥١٬٩١٢١٥٬٨٥٠(٩٥٬٣٢١)               -               -               -ضريبة الدخل

٨٬٨٣٨٬٣٨٨٥٬٦٠٦٬٩٥٤(١٥٬٨٨٧٬٥٢٠)(٥٩٬٦٢٤)(١٣٠٬٤١٦)(٩٬٣٣٦)٩٬٧٥١٬٠٤٦١٠٬٦٠١٬٦٠٨٤٬٣٢٧٬٣٠٥٢٤٥٬٣٢٥صافي ربح الفترة

٣١ كانون األول٣٠ حزيران

٢٠٢١٢٠٢٠أخــــــــــرىتخصيم الذممإدارة البونددالتأجير التمويليالوساطة الماليةالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)(غير مدققة)

١٬١٧٥٬٢٨٣٬٤٣٣١٬١٧١٬٨٢٤٬٩٢٦                     -٢٩٤٬٥٣٧٬٢١٠٣٧٧٬٠٩٧٬٢١١٣٦٩٬٩٤١٬٩٠٧١٤٬٦٤٤٬٩٥٥٩٠٬٨٣٠٬٠١٤٢٦٬٩٨٩٬٢٥٩١٬٢٤٢٬٨٧٧موجودات القطاع

٥٣٬٣٣٠٬٠٨٠٥٣٬٣٣٠٬٠٨٠٥٢٬٦٣٤٬٢٥٠                -                -                -               -               -               -               -موجودات غير موزعة على القطاعات

٢٩٤٬٥٣٧٬٢١٠٣٧٧٬٠٩٧٬٢١١٣٦٩٬٩٤١٬٩٠٧١٤٬٦٤٤٬٩٥٥٩٠٬٨٣٠٬٠١٤٢٦٬٩٨٩٬٢٥٩١٬٢٤٢٬٨٧٧٥٣٬٣٣٠٬٠٨٠١٬٢٢٨٬٦١٣٬٥١٣١٬٢٢٤٬٤٥٩٬١٧٦مجموع الموجودات

٩٧٦٬١٦٤٬٩٧١٩٧٧٬٥٦١٬٧٤٦                     -٤٩٦٬٣٧٣٬٩٥٥٣١٩٬٨٤٧٬٦١٨٦٩٬٣١٢٬١١٣١٬٧١٩٬٤٩٧٦٧٬٨٠٥٬٦٧٧٢١٬٠٧٣٬٧٠٨٣٢٬٤٠٣مطلوبات القطاع

٧٤٬٣٢٦٬٩٦٥٧٤٬٣٢٦٬٩٦٥٦٥٬٢٠٨٬٩٠٤                -                -                -               -               -               -               -مطلوبات غير موزعة على القطاعات

٤٩٦٬٣٧٣٬٩٥٥٣١٩٬٨٤٧٬٦١٨٦٩٬٣١٢٬١١٣١٬٧١٩٬٤٩٧٦٧٬٨٠٥٬٦٧٧٢١٬٠٧٣٬٧٠٨٣٢٬٤٠٣٧٤٬٣٢٦٬٩٦٥١٬٠٥٠٬٤٩١٬٩٣٦١٬٠٤٢٬٧٧٠٬٦٥٠مجموع المطلوبات

٢٠٢١٢٠٢٠
دينــــــــــاردينــــــــــار
(غير مدققة)(غير مدققة)

٧٧٢٬٦١٢٦٤٣٬١٩٣مصاريف رأسمالية

١٬٣٤٢٬٩٢٨١٬٤٧٧٬٧٧٠استهالكات وإطفاءات

معلومات التوزيع الجغرافي(ب)

يمارس البنك نشاطاته بشكــل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية لذلك فإن معظم اإليرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالية داخل المملكة.

٣٠ حزيران

٤٧

المجموع

٣٠ حزيران

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
للموجودات األخرى والبنود خارج 

قائمة المركز المالي



 معامالت مع اطراف ذات العالقة(٢٦)

فيما يلي ملخص المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

الشركات التابعة *

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية العليا

أخرى (الموظفين وأقربائهم 
وأقرباء أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية العليا 
والشركات المسيطر عليها)

٣٠ حزيران
٢٠٢١ 

٣١ كانون األول
٢٠٢٠ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:

٧٬٣٨٣٬٠٧٢٣٬١٤٩٬٥٨٥٤٧٬٥٤٥٬٧٩٠٥٨٬٠٧٨٬٤٤٧٥٨٬١٩٨٬٤١٨التسهيالت اإلئتمانية

-               -               ٥٠٧٬٣١٦٥٠٧٬٣١٦٣٦٬٢٨٧
٥٬١٢٠٬٠٠٠٥٬٢٢٢٬٥٠٠٥٬٨٢٠٬٠٠٠               -١٠٢٬٥٠٠موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٩٠٬٠٠٠١٩٠٬٠٠٠                            -               -٩٠٬٠٠٠

٦٬٥٣٣٬٣٦٣٨٬٦٩١٬٧٠٠١٦٬١١٨٬٦٤٤٣١٬٣٤٣٬٧٠٧٢٩٬٠٣٥٬٢٦٤

٢١٬٥٤٤٬٦٢٤١٨٬٢١٦٬٥٦٩                            -٢١٬٥٤٤٬٦٢٤               -ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

بنود خارج قائمة المركز المالي:

٢٠٬٩٣٠٢٠٬٩٣٠٢٠٬٦٢٢               -               -اعتمادات

٧٧٧٬٨٠٠٦٣٧٬٦٤٢٢٬١٨٠٬٩٤١٣٬٥٩٦٬٣٨٣٣٬٩٩٤٬١٠٨كفاالت

٢٠٢١٢٠٢٠عناصر قائمة الربح أو الخسارة:
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١٣٬٦٣١١١٢٬٦٠٣١٬٦٤٥٬٣٩٧٢٬٠٧١٬٦٣١٢٬٣٤٧٬٣٣٧فوائد وعموالت دائنة

٦٨٬١١٢٢٩٠٬٩٦٦٢٣٦٬٢٦٩٥٩٥٬٣٤٧٦٥٦٬٣٧٨فوائد وعموالت مدينة

٤٧١٬٠٢٩٤٧١٬٠٢٩١٨٬٣٣٩               -               -مخصص تدني تسهيالت ائتمانية **

٢٫٠٪أدنى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالدينار األردني٢١٪أعلى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالدينار األردني

٥٫٥٪أدنى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني٤٫٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية٢٫٠٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية

صفرأدنى عمولة على التسهيالت١٪أعلى عمولة على التسهيالت

بلغ عدد العمالء ذوي العالقة ١٫٠٨٢ عميل كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ١٬٠١٢ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

تم استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.*

تمثل المخصصات المعدة وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم (٢٠٠٩/٤٧).**

المجموعالجهة ذات العالقة

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية 
مباشرة **

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الربح أو الخسارة

الودائع والحسابات الجارية 
والتأمينات النقدية

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ١٫٩٦٥٫٩٣٠ ة ف ه ١٫٦٥١٫٥١٤ دينار للستة أشهر المنتهي ا مجموع ة م ركات التابع ك والش ا للبن ة العلي إلدارة التنفيذي آت ل ب والمكاف ت الروات بلغ

دينار لنفس الفترة من العام ٢٠٢٠.

ه ٣٦٫١٧١٫٥٨٥ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٣١٫٢٨٨٫٤٥٧ ا قيمت ة م ة الممنوح هيالت االئتماني ل التس بلغت قيمة الضمانات المقدمة من العمالء ذوي العالقة مقاب

دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٤٨

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

ن ٥٫٠٪. إلى ي م دينار األردن ارة بال ربح أو الخس ة ال الل قائم ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ودات المالي أة والموج ة المطف ة بالتكلف ودات المالي تتراوح أسعار الفوائد الدائنة على الموج

.٪١٠٫٥٨٣



 النقد وما في حكمه(٢٧)

٢٠٢١٢٠٢٠إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٨٤٬٨٦٧٬٢٣٧٩٦٬٢٥٠٬١١٠نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

٦٥٬١٩٤٬٤٧١٢٧٬٥٧٩٬٢٢٨يضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

٢٧٬٢٢٢٬١١٣٢١٬٦٤٩٬٠٨٤ينزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

١٢٢٬٨٣٩٬٥٩٥١٠٢٬١٨٠٬٢٥٤

مستويات القيمة العادلة(٢٨)

يمثل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم، حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي:

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١(غير مدققــة)

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٣٠ حزيران ٢٠٢١

٧٬٤٤٣                  -                   -٧٬٤٤٣موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٦٬٣٦٥٬١٢٧٣٩٬٣٠٥٬١٢٧                   -٣٢٬٩٤٠٬٠٠٠موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٬٣٦٥٬١٢٧٣٩٬٣١٢٬٥٧٠                   -٣٢٬٩٤٧٬٤٤٣
-               

المجموعالمستوى ٣المستوى ٢المستوى ١(مدققــة)

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠٢٠

٥٬٩٦١                  -                   -٥٬٩٦١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٦٬٧٩٢٬٦١٥٣٩٬٢٤٣٬٦١٠                   -٣٢٬٤٥٠٬٩٩٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٬٧٩٢٬٦١٥٣٩٬٢٤٩٬٥٧١                   -٣٢٬٤٥٦٬٩٥٦

-               

٤٩

دار ة وشركة بن ة األردني ركة التسهيالت التجاري ة (ش ركات التابع دى الش ة ل تثمارات عقاري ل اس تي تمث ة وال ير مالي رى موجودات غ تتضمن الموجودات األخ

ا غ قيمته اني تبل توى الث من المس ة ض تثمارات العقاري ة لالس ة العادل أن القيم ا ب ة، علم وائم المالي ي الق ة ف ة العادل ها بالقيم م قياس تي ال يت تثمار) وال ارة واالس للتج

٣٫١٦٨٫٥٩٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠ مقابل ٣٫١٨٣٫٦٩٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

٣٠ حزيران

دخل الشامل ة ال ة من خالل قائم ة العادل ة بالقيم ة) ألصول أو التزامات في أسواق نشطة، إن معظم الموجودات المالي ير المعدل ة (غ عار المعلن توى ١: األس المس

اآلخر هي في سوق عمان المالي وسوق فلسطين واألسواق الدولية.

ى ة عل ا مبني ة له ات الجوهري رى تكون المعطي م أسعار أخ رق تقيي ة مشابهة، أو ط المستوى ٢: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبات مالي

معلومات سوقية.

ة ة الدفتري تخدام القيم ك باس ام البن د ق ا، وق ن مالحظته ات سوقية يمك ى معلوم ة عل ة مبني توى ٣: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهري المس

والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك االستثمارات.



القيمة العادلة لألدوات المالية(٢٩)

حصة السهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك(٣٠)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققــة)(غير مدققــة)(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٥٬٣٤٩٬٢٢١٤٬٢٩٥٬٤٩٠٨٬٧٤٨٬٧٨٧٥٬٥٠٤٬٩٦١صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠٫٠٥٣٠٫٠٤٣٠٫٠٨٧٠٫٠٥٥حصة السهم األساسية والمخفضة من صافي ربح الفترة

 ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي)(٣١)

ارتباطات والتزامات ائتمانية

٣٠ حزيران
٢٠٢١

٣١ كانون األول
٢٠٢٠

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)

٣٬٠٨٢٬٩٧٥٣٬٥٨٨٬٧٣٢اعتمادات 

١٬٧١٩٬٦٠٦٥٬٣٤٠٬٧٩٢قبوالت وسحوبات زمنية

كفاالت:

٢٠٬٢٣٠٬٨٢٤٢٣٬٥٠٧٬٦٧٧دفع

٣٩٬٠٨٥٬٥٣٦٤٢٬٠١٠٬٧٠٣حسن تنفيذ

١٣٬١٨٥٬٧٠٦١٩٬٤٤٨٬٨٦٨أخرى

١٧٬٠٨٧٬٢٢٢١٨٬٥١٨٬٧١١سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

٢٦٬٢٨٦٬٦٣٩٢٤٬٦٠٠٬٤٨٧سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

١٢٠٬٦٧٨٬٥٠٨١٣٧٬٠١٥٬٩٧٠     المجمـــوع

ي ة ف ة المدرج ة الدفتري ن القيم اً ع ف جوهري إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة ال تختل

رفية ات المص دة. كما أن القيمة العادلة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة واالستثمارات المالية بالكلفة المطفأة وودائع البنوك والمؤسس ة الموح وائم المالي الق

ة وائم المالي ي الق ة ف ة المدرج ة الدفتري ن القيم اً ع ف جوهري أة ال تختل وودائع العمالء والتأمينات النقدية واألموال المقترضة والتي تدرج بالتكلفة المطف

ترات بب الف ذلك بس ا، وك د عليه عار المتعاق الموحدة بسبب عدم وجود اختالف جوهري بأسعار الفوائد السائدة في السوق لألدوات المالية المشابهة لألس

د وق عن ة للس عار المعلن ريق األس دد عن ط أة تح رفية. إن القيمة العادلة المدرجة بالتكلفة المطف ات المص وك والمؤسس ع البن ق بودائ ا يتعل يرة فيم القص

توفرها أو عن طريق نماذج تقييم كالتي تستخدم في بعض حاالت السندات بفائدة ثابتة.

٥٠

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيرانللثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

أثير ا ت ة له ة أدوات مالي در أي م يص ك ل ث أن البن ة حي ة المخفض اوية للحص إن الحصة األساسية للسهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك مس

على الحصة األساسية للسهم.



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (الكفاالت واإلعتمادات والقبوالت المصرفية):

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٧١٬٨٣٦٬٩٩٨٢٬١٧٥٬٧٢٥١٧٬٩٣١٬٨٩٢١٤٬٥٣٠٢٬٠٩٧٬٣٥٥٩٤٬٠٥٦٬٥٠٠إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

١٢٬٣٤٤٬٧٩٧              -            -٩١٩٬٠٣٥               -١١٬٤٢٥٬٧٦٢التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٢٢٬٣١٣٬٠٢١)(٢٢٠٬٣٥٩)(٣٬٧٧٨٬٤١٥)(١٬٠٠٠)(٤٬٣٨٥)(٢٦٬٣١٧٬١٨٠)

                  -(٢٥٬٣٥١)(١١٬٠٥٠)(٤٣٢٬٦٣٩)(١٬٩٤١٬٣٦٦)٢٬٤١٠٬٤٠٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -(١١١٬٠٠٠)(٢٬٤٨٠)١٦٠٬٤٥٣               -(٤٦٬٩٧٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -٣١٧٬٨٠٠            -(١٠٬٠٠٠)(١٤٬٠٠٠)(٢٩٣٬٨٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٬١١٠٬٤٩٨)(٣٧٬١٨٧)            -(١٬٣٥١٬٥٧٨)               -(٧٢١٬٧٣٣)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -              -            -                -               -                 -التسهيالت المعدومة

                  -              -            -                -               -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٬٢٣٧٬٢٣٢٧٧٬٩٧٣٬٦١٩            -١٣٬٤٣٨٬٧٤٨               -٦٢٬٢٩٧٬٦٣٩

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٧٤٬٧٦٠٬٢١٣١٬٩٨٨٬٩٢٦١٨٬٢٠١٬٠٥٣١٠٢٬٤٨٠١٬٥١٩٬٨٥٨٩٦٬٥٧٢٬٥٣٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

١٠٣٬٦١١٢٧٬٧٥٤٬٨٤٩              -٢٢٬٩٢٠٬٢٢٦٤٦٧٬١٠٨٤٬٢٦٣٬٩٠٤التعرضات الجديدة خالل السنة

(٢٤٬٩٩١٬٣٠٠)(١٧٩٬٥٩٤)(٥٬٠٤٢٬٦٦٥)-              (٥٧٬٣٢٠)(٣٠٬٢٧٠٬٨٧٩)

                    -(٢٣٬٣٠٠)              -(١٣٧٬١٢٤)(٦٦٬٧٦٥)٢٢٧٬١٨٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(٩١٬٥٦٨)١٬١٦١٬٨٤٨١٢٬٠٥٠(١٦٬٠٠٠)(١٬٠٦٦٬٣٣٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -٦٤٦٬٠٧٤(١٠٠٬٠٠٠)(٥١٥٬١٢٤)(١٧٬٩٥٠)(١٣٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                    -                -              -                  -                 -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                -              -                  -                 -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                -              -                  -                 -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧١٬٨٣٦٬٩٩٨٢٬١٧٥٬٧٢٥١٧٬٩٣١٬٨٩٢١٤٬٥٣٠٢٬٠٩٧٬٣٥٥٩٤٬٠٥٦٬٥٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

٥١

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المجموع

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموع

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٠



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

١٣٬٩٦٣٨٢٣٥٤٬٦٣٧٢٣٥٩٠٬٠٧٤١٥٩٬٧٣٢رصيد بداية الفترة

٦٧٬٢٧٠٣٬٧٣٨٩٬٢٩١٥٤٥٧٬٢٨٧١٣٧٬٦٤٠خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

(٤٬١٦٧)(٣٧٦)(١٬٦٦٣)(٢٢٩)(٦٬٥١٧)(١٢٬٩٥٢)

                -(٤٥٧)(٢٢٧)(٥٤٨)              -١٬٢٣٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(٥٧٦)               -٥٧٦              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -١٩٧               -               -(١)(١٩٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٣٬٥٨٠)(٤٬١٨٤)٦١٨١٦٧٤٦٬٩٧٩-                

٢٠٤٬٩٤٤٣٨٤٬٥٥٢               -١٣٤٬٢٥٤              -٤٥٬٣٥٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                -                 -               -               -              -              -األرصدة المعدومة

                -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٩١٬٩٣١٦٦٨٬٩٧٢               -١٩٧٬١٦٥              -٧٩٬٨٧٦إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٢٣٬٦٤٦١٬١٩٢٥٩٬٠٦١١٩٤٤٬١٥٣١٢٨٬٠٧١رصيد بداية السنة

٦٬٩٦١٧٠١٦٠٬٦٢٣١٬٧٨٥١٣٬٨٤٩٨٣٬٩١٩خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

(١٥٬٩٨١)(٥١٧)(٢١٬٤٦٧)-               (١٤٬٢٩٣)(٥٢٬٢٥٨)

                -(٩٦٩)               -(١٨)١٨٩٦٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(١٢٬٦٥١)١٢٬٩٠٦٤٢(٢٠)(٢٧٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -٢٬٠٤٤(١٨)(٢٬٠٢٠)(٣)(٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٠١)(١٬٤٩٩)(٥٤٬٤٤٨)(١٬٥٩٣)٥٧٬٩٤١-                

                -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                -                 -               -               -              -              -األرصدة المعدومة

                -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٣٬٩٦٣٨٢٣٥٤٬٦٣٧٢٣٥٩٠٬٠٧٤١٥٩٬٧٣٢إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥٢

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المجموع

المسترد من خسارة التدني على االرصدة المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة (السقوف المباشرة غير المستغلة):

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

١٨٬٧٢٠٬١٢١               -             -١٦٬١٩٥٬٠٦٦٨٬٠٣٠٢٬٥١٧٬٠٢٥إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

١٬٦٦٧٬١٤٥               -             -١٬٣٢٤٬٦٤٥١١٬٧٤٦٣٣٠٬٧٥٤التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٤٧٨٬٦١٥)(٥٦٦)(٣٣٨٬٧٩٨)-             -               (٨١٧٬٩٧٩)

                 -               -             -(٩٧٩)(١٩٬٢١٠)٢٠٬١٨٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -               -             -٥٩٬٨١٩             -(٥٩٬٨١٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٬١٤٠٬١٢٧)               -             -(٨١٥٬٥١٥)             -(١٬٣٢٤٬٦١٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -               -             -                -             -               -التسهيالت المعدومة

                 -               -             -                -             -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٧٬٤٢٩٬١٦٠               -             -١٬٧٥٢٬٣٠٦             -١٥٬٦٧٦٬٨٥٤

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٢٩٬٦١٦١٥٬٧٣٩٬٣٨٤             -١٤٬٧٠٣٬٦٧٤١٢٬٩١٩٩٩٣٬١٧٥إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٨٬٦٤٩٬٨٤٤               -             -٧٬٨٣٨٬٧٣٦٥٦٥٨١٠٬٥٤٣التعرضات الجديدة خالل السنة

(٥٬٠٦٩٬٢٦٥)(٥٬٤٥٤)(٥٦٦٬٩١٨)-             (٢٧٬٤٧٠)(٥٬٦٦٩٬١٠٧)

                 -               -             -(٥١٨٬٤٦٢)             -٥١٨٬٤٦٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -(٢٬١٤٦)             -١٬٧٩٨٬٦٨٧             -(١٬٧٩٦٬٥٤١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

                 -               -             -                -             -               -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -               -             -                -             -               -التسهيالت المعدومة

                 -               -             -                -             -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٨٬٧٢٠٬١٢١               -             -١٦٬١٩٥٬٠٦٦٨٬٠٣٠٢٬٥١٧٬٠٢٥

المرحلة الثالثة

المجموع

٥٣

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المجموع

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٠



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢٠١٬٤٠٩                 -               -١٠٩٬٨٦٤٧٧٩١٬٤٦٨رصيد بداية الفترة

٢٤٬٨٥٨                 -               -١٦٬١٠٧١٨٬٧٥٠خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٣٬٧٨٨)(٦٥)(١٥٬١١٨)-               -                 (١٨٬٩٧١)

               -                 -               -(١٠٧)              -١٠٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -٣٬٢٠٣              -(٣٬٢٠٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٬٥٨٣)(١٣)٤٬٥٩٦-               -                 -               

١٣٤٬٦٤٢                 -               -٦٩٬٦٨٥              -٦٤٬٩٥٧التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٤١٬٩٣٨                 -               -١٦٢٬٤٧٧              -١٧٩٬٤٦١إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٣٨٬٢٣١١٧٦٬٠١٠               -٦٩٬٨٦٥٢٦٦٧٬٨٨٨رصيد بداية السنة

١٣٢٬٩٤٤                 -               -٥٨٬٠١٤٦٣٧٤٬٨٦٧خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(٣٢٬٨٥٠)(١٢)(٣٧٬٩٨٨)-               (٣٦٬٦٩٥)(١٠٧٬٥٤٥)

               -                 -               -(١٨٬٧٣٥)              -١٨٬٧٣٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -(٣٤٬١٧١)               -٣٦٬٥٨٧              -(٢٬٤١٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٬٤٨٤)-              (٣١٬١٥١)-               ٣٢٬٦٣٥-               

               -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٠١٬٤٠٩                 -               -١٠٩٬٨٦٤٧٧٩١٬٤٦٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المجموع

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Matured /derecognized)

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Matured /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥٤

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



الحركة على سقوف التسهيالت غير المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢٤٬٧٠٣٬١٩٠                   -               -٢١٬١٩٢٬٤٠٤٤٢٬٨٠٠٣٬٤٦٧٬٩٨٦إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٩١٣٬٣٣٠                   -               -                  -٧٣٦٬٢٣٠١٧٧٬١٠٠التعرضات الجديدة خالل الفترة

(١٬٥٧٧٬٨٣٢)-               (٤٥٬٩٩٣)-               -                   (١٬٦٢٣٬٨٢٥)

                    -                   -               -(٢٥٬١٢٧)(٢١٩٬٩٠٠)٢٤٥٬٠٢٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -                   -               -٣٦٤٬٠٦٢               -(٣٦٤٬٠٦٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١١٬٩٦٧               -                  -               -(١١٬٩٦٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٢٬٤٦٥٬٦٤٣                   -               -١٬١١١٬١٤٨               -١٬٣٥٤٬٤٩٥التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١١٬٩٦٧٢٦٬٤٥٨٬٣٣٨               -٤٬٨٧٢٬٠٧٦               -٢١٬٥٧٤٬٢٩٥

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٥٦٬٧٦٠٣١٬١٦٤٬٨٨٩               -٤٬٨٤٤٬٣٨٢               -٢٦٬٢٦٣٬٧٤٧إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٬٩٢٧٬٣٤٥٤٢٬٨٠٠١٤١٬٠١٠التعرضات الجديدة خالل السنة
-               -                   

٦٬١١١٬١٥٥

(١٠٬٣٢٧٬٣٣٩)-               (٢٬٢١٨٬٧٥٥)-               (٢٦٬٧٦٠)(١٢٬٥٧٢٬٨٥٤)

(٤٥٤٬٣٢٢)               -٤٥٤٬٣٢٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-               -                   -                    

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
(١٬١٢٥٬٦٧١)

-               ١٬١٥٥٬٦٧١
-               (٣٠٬٠٠٠)-                    

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
-                  -               -                  -               -                   -                    

                   -               -                  -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 
-                    

                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة
-                    

                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                    

٢٤٬٧٠٣٬١٩٠                   -               -٢١٬١٩٢٬٤٠٤٤٢٬٨٠٠٣٬٤٦٧٬٩٨٦

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٠

المجموع

٥٥

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموع

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

١٠٢٬٧٠٣                 -               -٤١٬٣٢٨٦٧٦١٬٣٠٨رصيد بداية الفترة

٤٬٥١٣                 -               -               -٤٬٤٣٠٨٣خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٢٬٩٣٨)-              (١٬٢٧٨)-               -                 (٤٬٢١٦)

               -                 -               -(١٬٠١٩)              -١٬٠١٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -٣٬١١١              -(٣٬١١١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -١٨               -               -              -(١٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٤٬٢٩٤)(١٥٠)٢٬٣٧٥               -٢٬٠٦٩-               

٦٨٬٦٩٩                 -               -٥٤٬٦٧٥              -١٤٬٠٢٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٬٣٩٣١٧١٬٦٩٩               -١١٨٬٨٦٦              -٥٠٬٤٤٠

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٠

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

١٢٬٤٨٨١٤٨٬٥٦٨               -٧٠٬٧٩٠              -٦٥٬٢٩٠رصيد بداية السنة

٢٨٬١٢١                 -               -٢١٬٤٢٦٦٧٦٬٦٢٨خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(٢٩٬٥١٨)-              (٣٢٬١١٠)-               (١٢٬٣٥٨)(٧٣٬٩٨٦)

               -                 -               -(٦٬٩٦٩)              -٦٬٩٦٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -(٦٬٦٠٠)               -٣٢٬٤٣٧              -(٢٥٬٨٣٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

٦٬٤٧٠               -(٩٬٤٦٨)              -٢٬٩٩٨-               

               -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٠٢٬٧٠٣                 -               -٤١٬٣٢٨٦٧٦١٬٣٠٨

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية الفترة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

المسترد من خسارة التدني على التعرضات المسددة 
(Repaid /derecognized)

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

٥٦

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



(٣٢)   إدارة المخاطر

١. التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية

أفرادأسهمزراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند
حكومة وقطاع 

الصافيالمخصصالفواد المعلقةاجماليأخرىعام

(غير مدققة)
 دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار دينـــــــار

٩٤٦٥٬١٩٤٬٣٧٧               -٦٥٬١٩٤٬٤٧١                   -                 -                  -                    -              -                -                  -                 -٦٥٬١٩٤٬٤٧١أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٠٬٤٢١٬٦٦٢٩٠٬٣٢٩٬١٦١١١٥٬٢٨٦٬٠٧٩١٩٢٬٢٠٤٬١٧٨٤٠٣٬١٥٧٨٬٠٣٢٬٦٤٧٢٣٣٬٩٦٤٬٦٩٢٤٩٬٠٥٤٬٦٦٢٩٣٬٧٨٨٬٨٩٠٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨١٢٬٢٤٦٬٠٢٣٤٠٬٨٨٨٬٦١٢٧٤٠٬٣٥٠٬٤٩٣التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

١٢٤٬٦٤٦٬١٨٥٤٧٬٦٢٠٬٠٠٠١٨٥٬٨١١٬١٨٥٨٠٬٢٥٢٧١٩٬٦٠٠١٨٥٬٠١١٬٣٣٣                  -                    -              -                -                  -                 -١٣٬٥٤٥٬٠٠٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١٦٬٥٤٣٣٬٩٥٣٬٥٣٨               -٢٬٩٤٨٬٢٣١٣٬٩٧٠٬٠٨١                 -                  -١١٬٧٤٦              -١٬٠١٠٬١٠٤                  -                 -                -الموجودات األخرى

٨٩٬١٦١٬١٣٣٩٠٬٣٢٩٬١٦١١١٥٬٢٨٦٬٠٧٩١٩٣٬٢١٤٬٢٨٢٤٠٣٬١٥٧٨٬٠٤٤٬٣٩٣٢٣٣٬٩٦٤٬٦٩٢١٧٣٬٧٠٠٬٨٤٧١٤٤٬٣٥٧٬١٢١١٬٠٤٨٬٤٦٠٬٨٦٥١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤١٬٦٢٤٬٨٤٩٩٩٤٬٥٠٩٬٧٤١االجمالي / للفترة الحالية

١٣٠٬٠٩٦٬٧٤٦٩٥٬٩٢١٬٩١٤١٢٣٬٤٤١٬٠٦٤١٩٦٬٠٢٠٬٩٥٧٢٨٩٬١٠٧٧٬٦٣٣٬١٢٠٢٠٧٬٩١٦٬٣٤٧١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩١٢٦٬٤٤٥٬٤٨٥١٬٠٤٦٬٠٦٦٬٦٢٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬١٠٥٬١٣٠٩٩٢٬٤٩٠٬٢٩٧االجمالي / لسنة المقارنة (مدققة)

(غير مدققة)

٦٦٧٬١٧٧٧٢٬٥٠٢٬٠٦٦               -٨٬٩١٤٬٢٤٤٧٣٬١٦٩٬٢٤٣                 -٥٬٠٠٠                    -٩٬٢١٤٬٦٠٢٣٬٠١١٬٩٩٥١٥٬٤٦٠٬٣٤١٣٥٬٣٣٩٬٢١٩١٬٢٢٣٬٨٤٢الكفاالت المالية

١٬٠١١٣٬٠٨٢٬٩٧٥               -٣٬٠٨٣٬٩٨٦                   -                 -                  -                    -              -١٬٥٥٧٬٦٤٩٤٣٦٬٧٠١٩٥٦٬١٧١١٣٣٬٤٦٥االعتمادات المستندية

٧٨٤١٬٧١٩٬٦٠٦               -١٬٧٢٠٬٣٩٠                   -                 -                  -                    -              -١٬٠٧٧٬٤٣٣٥٩٤٬٤٢٨٤٨٬٥٢٩                -القبوالت وسحوبات زمنية

االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٤١٬٩٣٨١٧٬٠٨٧٬٢٢٢               -٤٬٦٢٤٬٠٥٧١٧٬٤٢٩٬١٦٠                 -٣٧٬٤٢٠                    -              -١٬٠٧٣٬٢٩٢٦٬٢٠٤٬٩١١٥٬٤٤٣٬٩٥٢٤٥٬٥٢٨منه سقوف مباشرة

١٧١٬٦٩٩٢٦٬٢٨٦٬٦٣٩               -١٬٣٧٥٬٩٤٤٢٦٬٤٥٨٬٣٣٨                 -                  -                    -              -٦٤٢٬٨٩٥٦٬٧٠٥٬١٨٤٧٬٤٩٩٬٨٧١١٠٬٢٣٤٬٤٤٤منه سقوف غير مباشرة

١٠١٬٦٤٩٬٥٧١١٠٧٬٧٦٥٬٣٨٥١٤٥٬٢٤٠٬٨٤٢٢٣٩٬٠١٥٬٤٦٧١٬٦٢٦٬٩٩٩٨٬٠٤٤٬٣٩٣٢٣٤٬٠٠٧٬١١٢١٧٣٬٧٠٠٬٨٤٧١٥٩٬٢٧١٬٣٦٦١٬١٧٠٬٣٢١٬٩٨٢١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤٢٬٨٠٧٬٤٥٨١٬١١٥٬١٨٨٬٢٤٩المجموع الكلي / للسنة الحالية

١٤٩٬٤٢٢٬٩٣٥١١٤٬٨٤٦٬٥٧٢١٥٨٬٧٢٢٬٠٠٧٢٤٦٬٣٧٦٬٠٤٠١٬٥٥٠٬١٣٦٧٬٦٣٣٬١٢٠٢٠٧٬٩٦٤٬٥٨٨١٥٨٬٣٠١٬٨٨٩١٣٨٬٧٢٩٬١٥٢١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٣٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٠١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٧المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

:(IFRS9) ب. توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار 

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة األولىالبند

الصافيالمخصصالفواد المعلقةالمجموعتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار(غير مدققة)
٣١٨٬٧١٦١٠١٬٦٤٩٬٥٧١٣٧٬١٧٣٤٤١٬٩٣٨١٠١٬١٧٠٬٤٦٠                -١٬٦٤٨٬٢٩٨                 -٩٩٬٦٨٢٬٥٥٧مالي

٩٬٤٠٦٬٨٩٧١٠٧٬٧٦٥٬٣٨٥١٬٧٠٧٬٤١٣١٬٦٤٠٬٧٥٠١٠٤٬٤١٧٬٢٢٢                -٢٣٬٠٥٣٬٠٧٩                 -٧٥٬٣٠٥٬٤٠٩صناعي

١٢٬٥٩٩٬٩١٧١٤٥٬٢٤٠٬٨٤٢٢٬٥٨٥٬٣٥٢٥٬٧٥٨٬٢٥٥١٣٦٬٨٩٧٬٢٣٥                -٣٨٬٥٣٨٬٢١٢                 -٩٤٬١٠٢٬٧١٣تجارة

١٨٬٨٨٦٬٧٠٥٢٣٩٬٠١٥٬٤٦٧٢٬٣٣٩٬١٠٢٥٬٢٢٢٬٩٩٠٢٣١٬٤٥٣٬٣٧٥                -٣٨٬٦٦٠٬٤٥٧                 -١٨١٬٤٦٨٬٣٠٥عقارات

١٬١٧٠٬٨٤٩١٬٦٢٦٬٩٩٩١٢٬١١٨٢٢٠٬٩٨٥١٬٣٩٣٬٨٩٦                -٢٦٠٬٩٦٢                 -١٩٥٬١٨٨زراعة

١٬٣٩٨٬٦٣٠٨٬٠٤٤٬٣٩٣٢٧٣٬١٢٧٤١٬٦٥٩٧٬٧٢٩٬٦٠٧                -                  -                 -٦٬٦٤٥٬٧٦٣أسهم

١٨٬٠٩٢٬٤٤١٢٣٤٬٠٠٧٬١١٢٣٬٥٤٤٬٩٧٧١٢٬٣٧٦٬٢٢٠٢١٨٬٠٨٥٬٩١٥                -٢٠٬١٥٩٬٤٦٥                 -١٩٥٬٧٥٥٬٢٠٦أفراد

١٧٣٬٧٠٠٬٨٤٧                 -                  -١٧٣٬٧٠٠٬٨٤٧              -                -                  -                 -١٧٣٬٧٠٠٬٨٤٧حكومة وقطاع عام

٢٢٬٦٤٧٬٧٢١١٥٩٬٢٧١٬٣٦٦١٬٨٢٧٬٠١٣١٧٬١٠٤٬٦٧٠١٤٠٬٣٣٩٬٦٨٣                -١٤٬١١٨٬٩٣٦                 -١٢٢٬٥٠٤٬٧٠٩أخرى

٨٤٬٥٢١٬٨٧٦١٬١٧٠٬٣٢١٬٩٨٢١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤٢٬٨٠٧٬٤٦٧١٬١١٥٬١٨٨٬٢٤٠                -١٣٦٬٤٣٩٬٤٠٩                 -٩٤٩٬٣٦٠٬٦٩٧المجموع الكلي / للسنة الحالية

٧٠٣٬٣٦٣٬٨٧٩٢٦٣٬٤٤١٬٤٢١١١٥٬٩١٤٬١٧٣٢١٬٥٧٠٬٤٠٥٧٩٬٢٥٦٬٥٦١١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٣٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧٠١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٣المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

٥٧

المرحلة الثالثة



٢. التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

الصافيالمخصصالفوائد المعلقةاجماليدول أخرىأمريكاأفريقياآسياأوروباداخل المملكةالبند

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

(غير مدققة)

٩٤٦٥٬١٩٤٬٣٧٧                          -٥٬٧٨٤٬٩١٩٥٢٩٬٤١٠٦٥٬١٩٤٬٤٧١                  -٢٢٬٥٣٢٬٨٢٥١٬٣٩٨٬٤٤٦٣٤٬٩٤٠٬٩١٢٧٬٩٥٩أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

                       -                      -                          -                     -                   -                        -                  -                   -                   -                   -                    -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨١٢٬٢٤٦٬٠٢٣٤٠٬٨٨٨٬٦١٢٧٤٠٬٣٥٠٬٤٩٣                   -                        -                  -                   -                   -                   -٧٩٣٬٤٨٥٬١٢٨التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

١٨٥٬٨١١٬١٨٥٨٠٬٢٥٢٧١٩٬٦٠٠١٨٥٬٠١١٬٣٣٣                   -٣٬٥٤٥٬٠٠٠                  -                   -                   -                   -١٨٢٬٢٦٦٬١٨٥ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١٦٬٥٤٣٣٬٩٥٣٬٥٣٨                          -٣٬٩٧٠٬٠٨١                   -                        -                  -                   -                   -                   -٣٬٩٧٠٬٠٨١الموجودات األخرى

٩٬٣٢٩٬٩١٩٥٢٩٬٤١٠١٬٠٤٨٬٤٦٠٬٨٦٥١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤١٬٦٢٤٬٨٤٩٩٩٤٬٥٠٩٬٧٤١                  -١٬٠٠٢٬٢٥٤٬٢١٩١٬٣٩٨٬٤٤٦٣٤٬٩٤٠٬٩١٢٧٬٩٥٩االجمالي / للفترة الحالية

١٤٬٣٨٩٬٥٩٥٥٠١٬٠٤٩١٬٠٤٦٬٠٦٦٬٦٢٩١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬١٠٥٬١٣٠٩٩٢٬٤٩٠٬٢٩٧                  -٩٩٥٬٤٠٧٬٤٩٥١٬٠٣٥٬١٠٥٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨٣٬٤١٧االجمالي / لسنة المقارنة (مدققة)

(غير مدققة)

٦٦٧٬١٧٧٧٢٬٥٠٢٬٠٦٦                          -٧٣٬١٦٩٬٢٤٣                   -                        -                  -                   -                   -                   -٧٣٬١٦٩٬٢٤٣الكفاالت المالية

١٬٠١١٣٬٠٨٢٬٩٧٥                          -٣٬٠٨٣٬٩٨٦                   -                        -                  -                   -                   -                   -٣٬٠٨٣٬٩٨٦االعتمادات المستندية

٧٨٤١٬٧١٩٬٦٠٦                          -١٬٧٢٠٬٣٩٠                   -                        -                  -                   -                   -                   -١٬٧٢٠٬٣٩٠القبوالت وسحوبات زمنية

٥١٣٬٦٣٧٤٣٬٣٧٣٬٨٦١                          -٤٣٬٨٨٧٬٤٩٨                   -                        -                  -                   -                   -                   -٤٣٬٨٨٧٬٤٩٨االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٤١٬٩٣٨١٧٬٠٨٧٬٢٢٢                          -١٧٬٤٢٩٬١٦٠                   -                        -                  -                   -                   -                   -١٧٬٤٢٩٬١٦٠منه سقوف مباشرة

١٧١٬٦٩٩٢٦٬٢٨٦٬٦٣٩                          -٢٦٬٤٥٨٬٣٣٨                   -                        -                  -                   -                   -                   -٢٦٬٤٥٨٬٣٣٨منه سقوف غير مباشرة

٩٬٣٢٩٬٩١٩٥٢٩٬٤١٠١٬١٧٠٬٣٢١٬٩٨٢١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤٢٬٨٠٧٬٤٥٨١٬١١٥٬١٨٨٬٢٤٩                  -١٬١٢٤٬١١٥٬٣٣٦١٬٣٩٨٬٤٤٦٣٤٬٩٤٠٬٩١٢٧٬٩٥٩المجموع الكلي / للسنة الحالية

١٤٬٣٨٩٬٥٩٥٥٠١٬٠٤٩١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٤٠١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧١١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٧                  -١٬١٣٢٬٨٨٧٬٣٠٦١٬٠٣٥٬١٠٥٣٤٬٧٢٩٬٩٦٨٣٬٤١٧المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

:(IFRS9) د. توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار 

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة األولىالبند

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

(غير مدققة)

٨٤٬٥٢١٬٨٧٦١٬١٢٤٬١١٥٬٣٣٦١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤٢٬٨٠٦٬٣٩٤١٬٠٦٨٬٩٨٢٬٦٦٧                   -١٣٦٬٤٣٩٬٤٠٩                   -٩٠٣٬١٥٤٬٠٥١داخل المملكة

١٬٣٩٨٬٤٤٦                     -                   -١٬٣٩٨٬٤٤٦                  -                   -                   -                   -١٬٣٩٨٬٤٤٦دول الشرق األوسط األخرى

٧٥٣٤٬٩٤٠٬٨٣٧                   -٣٤٬٩٤٠٬٩١٢                  -                   -                   -                   -٣٤٬٩٤٠٬٩١٢أوروبا

٧٬٩٥٩                     -                   -٧٬٩٥٩                  -                   -                   -                   -٧٬٩٥٩آسيا

                          -                     -                   -                        -                  -                   -                   -                   -                    -أفريقيا

٩٨٩٩٬٣٢٨٬٩٣٠                   -٩٬٣٢٩٬٩١٩                  -                   -                   -                   -٩٬٣٢٩٬٩١٩امريكا

٥٢٩٬٤١٠                     -                   -٥٢٩٬٤١٠                  -                   -                   -                   -٥٢٩٬٤١٠دول أخرى

٨٤٬٥٢١٬٨٧٦١٬١٧٠٬٣٢١٬٩٨٢١٢٬٣٢٦٬٢٧٥٤٢٬٨٠٧٬٤٥٨١٬١١٥٬١٨٨٬٢٤٩                   -١٣٦٬٤٣٩٬٤٠٩                   -٩٤٩٬٣٦٠٬٦٩٧المجموع الكلي / للفترة الحالية

٧٠٣٬٣٦٣٬٨٨٤٢٦٣٬٤٤١٬٤٢١١١٥٬٩١٤٬١٦٦٢١٬٥٧٠٬٤٠٥٧٩٬٢٥٦٬٥٦٤١٬١٨٣٬٥٤٦٬٤٤٠١٠٬٤٧١٬٢٠٢٤٣٬٥٦٨٬٩٧١١٬١٢٩٬٥٠٦٬٢٦٧المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

٥٨

دول الشرق األوسط 
األخرى

الصافيالمخصصالفوائد المعلقةالمجموعالمرحلة الثالثة



٣. التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:

أ. إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:

٣٠ حزيران ٢٠٢١ (غير مدققة)
إجمالي قيمة التعرض

التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها

إجمالي قيمة التعرض
التعرضات التي تم 

تعديل تصنيفها

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

(غير مدققة)

 -              -                  -                 -                 -                 -                    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 -              -                  -                 -                 -                 -                    ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٩٫٨٣%١١٦٬٣٧٦٬٢٨٤٢٨٬١٧٦٬١٧٤٧٧٬١٤٠٬٩٣٥١٠٬١٩٩٬٠٥٦٣٨٬٣٧٥٬٢٣٠التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

١٠٠٫٠٠%٥٬١٢٠٬٠٠٠٥٬١٢٠٬٠٠٠٥٬١٢٠٬٠٠٠ -                 -                    ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 -              -                  -                 -                 -                 -                    الموجودات األخرى

٢١٫٩٠%١١٦٬٣٧٦٬٢٨٤٢٨٬١٧٦٬١٧٤٨٢٬٢٦٠٬٩٣٥١٥٬٣١٩٬٠٥٦٤٣٬٤٩٥٬٢٣٠االجمالي / للفترة الحالية

٤٫٧٩%١١٣٬٥٥٣٬١٤٥٦٬١٩٨٬٥٣٢٧٧٬١٥٩٬٢١٥٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤االجمالي / للسنة السابقة (مدققة)

(غير مدققة)

٣٫٠٥%١٣٬٤٣٨٬٧٤٦١٦٠٬٤٥٣٢٬٢٣٧٬٢٣١٣١٧٬٨٠٠٤٧٨٬٢٥٣الكفاالت المالية

 -              -                  -                 -                 -                 -                    االعتمادات المستندية

 -              -                  -                 -                 -                 -                    القبوالت وسحوبات زمنية

٦٫٥٧%٦٬٦٢٤٬٣٨٣٤٢٣٬٨٨١١١٬٩٦٧١١٬٩٦٧٤٣٥٬٨٤٨االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٫٤١%٥٩٬٨١٩ -                 -                ١٬٧٥٢٬٣٠٤٥٩٬٨١٩منه سقوف مباشرة

٧٫٧٠%٤٬٨٧٢٬٠٧٩٣٦٤٬٠٦٢١١٬٩٦٧١١٬٩٦٧٣٧٦٬٠٢٩منه سقوف غير مباشرة

٢٠٫١٠%١٣٦٬٤٣٩٬٤١٣٢٨٬٧٦٠٬٥٠٨٨٤٬٥١٠٬١٣٣١٥٬٦٤٨٬٨٢٣٤٤٬٤٠٩٬٣٣١المجموع الكلي / للفترة الحالية

٦٫٤٢%١٣٧٬٤٨٤٬٥٧٨١٠٬٣٢٦٬٧٨٨٧٩٬٢٥٦٬٥٧٠٣٬٥٨٩٬٠٤٦١٣٬٩١٥٬٨٣٤المجموع الكلي / للسنة السابقة (مدققة)

ب. الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

٣٠ حزيران ٢٠٢١ (غير مدققة)

إجمالي  التعرضات التي 
تم تعديل تصنيفها إلى 

المرحلة الثانية

إجمالي  التعرضات 
التي تم تعديل 
تصنيفها إلى 
المرحلة الثالثة

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها
المرحلة الثانية

إفرادي
المرحلة الثانية

تجميعي
المرحلة الثالثة

إفرادي
المرحلة الثالثة

المجموعتجميعي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــارالبند

              - -              -              -                  -                 -                 -                 -                    أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

              - -              -              -                  -                 -                 -                 -                    ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٥٦٬٥٢٥ -             ٤٠٠٬٠١٢ -                 ٢٨٬١٧٦٬١٧٤١٠٬١٩٩٬٠٥٦٣٨٬٣٧٥٬٢٣٠٤٥٦٬٥١٣التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

٦٨٠٬٠٠٠ -              -              -                 ٥٬١٢٠٬٠٠٠٥٬١٢٠٬٠٠٠٦٨٠٬٠٠٠ -                    ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١٬٥٣٦٬٥٢٥            -٤٠٠٬٠١٢                 -٢٨٬١٧٦٬١٧٤١٥٬٣١٩٬٠٥٦٤٣٬٤٩٥٬٢٣٠١٬١٣٦٬٥١٣االجمالي / للفترة الحالية

٢٦٧٬٨١٢            -٦٬١٩٨٬٥٣٢٢٬٩٤٢٬٩٧٢٩٬١٤١٬٥٠٤١٬٤٥٤١٠٩٬٩٣٠١٥٦٬٤٢٨االجمالي / للسنة السابقة (مدققة)

٧٧٣            -١٩٧                 -١٦٠٬٤٥٣٣١٧٬٨٠٠٤٧٨٬٢٥٣٥٧٦الكفاالت المالية

              -            -             -                 -                -                -              -                  -االعتمادات المستندية

              -            -             -                 -                -                -              -                  -القبوالت وسحوبات زمنية

٦٬٣٣٢            -١٨                 -٤٢٣٬٨٨١١١٬٩٦٧٤٣٥٬٨٤٨٦٬٣١٤االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٬٢٠٣            -             -                 -٥٩٬٨١٩٣٬٢٠٣              -٥٩٬٨١٩منه سقوف مباشرة

٣٬١٢٩            -١٨                 -٣٦٤٬٠٦٢١١٬٩٦٧٣٧٦٬٠٢٩٣٬١١١منه سقوف غير مباشرة

١٬٥٤٣٬٦٣٠            -٤٠٠٬٢٢٧                 -٢٨٬٧٦٠٬٥٠٨١٥٬٦٤٨٬٨٢٣٤٤٬٤٠٩٬٣٣١١٬١٤٣٬٤٠٣المجموع الكلي / للفترة الحالية

٣٥١٬٨٢٨            -١٠٬٣٢٦٬٧٨٨٣٬٥٨٩٬٠٤٦١٣٬٩١٥٬٨٣٤٨٣٬٣٨٤١٠٩٬٩٧٢١٥٨٬٤٧٢المجموع الكلي / للسنة السابقة (مدققة)

٥٩

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل تصنيفها

نسبة التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفهاالتعرضات التي تم تعديل تصنيفها



القضايا المقامة على البنك وشركاته التابعة(٣٣)

أرقام المقارنة(٣٤)

ال يوجد قضايا مقامة على الشركة األردنية للتخصيم كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.

ل زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ة ١٠٥٫٥٠٧ دين ة األردني هيالت التجاري ركة التس د ش ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ي ٣٠ ا ف ار كم ايا ٢٢٢٫١٧٣ دين ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل انون األول ٢٠٢٠. فيم ار ٣١ ك ٨٦٫٥٤٩ دين

انون األول ٢٠٢٠. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٢٤٠٫٥٢١ دين زيران ٢٠٢١ مقاب ح

لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

انون األول ٢٠٢٠ لتتناسب مع ي ٣١ ك ة ف ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٠ وللسنة المنتهي ة ف ترة المنتهي ة للف ام المقارن ض أرق ب بع ادة تبوي م إع ت

التبويب للقوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١.

٦٠

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٤٫٦٥٥٫٥١٠ دينار كما في ٣١ ك ٣٫٦٦٠٫٨٠١ دينار كما ف د البن ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ل زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ايا ١٧٫٥٣٧ دين ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل انون األول ٢٠٢٠ فيم ك

ة ك أي ى البن انون األول ٢٠٢٠. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب عل ي ٣١ ك ا ف ار كم ٣٥٩٫٠٠٠ دين

التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ة ١٠٬٠٠١ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل صفر دينار اطة المالي وارد للوس ركة الم د ش ة ض ايا المقام بلغت قيمة القض

اء ات لق ة التزام ى الشركة أي انون األول ٢٠٢٠ وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب عل ي ٣١ ك ا ف كم

هذه القضايا.

ي ٢٢١٫٥٤٠ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول أجير التمويل ن للت بلغت قيمة القضايا المقامة ضد شركة تمكي

٢٠٢٠. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه القضايا.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠ ا ف داد كم لة اإلم ل سلس تثماري لتموي ركة االس ى ش ة عل ية مقام د قض كما يوج

وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه ال داعي ألخذ مخصصات مقابل هذه القضية في هذه المرحلة.

هيالت ركة التس ة لش ركة تابع ي (ش أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ى ش ة عل ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

دير ي تق انون األول ٢٠٢٠، وف ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٨١٫٠٤٧ دين زيران ٢٠٢١ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ١١٫٨٦٣ دين ة)ـ التجاري

اإلدارة والمستشار القانوني فإنه لن يترتب على الشركة أية إلتزامات لقاء هذه القضايا.

تثمار ٤٣٬٨٤٠ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ مقابل ٤٧٫٨٤٠ ارة واالس دار للتج ركة بن د ش ة ض ايا المقام ة القض بلغت قيم

ي ٣٠ ا ف ار كم ايا ٣٢٫٨٤٠ دين ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل انون األول ٢٠٢٠، فيم ي ٣١ ك ا ف ار كم دين

ة ركة أي ى الش ب عل ن يترت ه ل ركة فإن انوني للش ار الق دير اإلدارة والمستش ي تق انون األول ٢٠٢٠. وف زيران ٢٠٢١ و٣١ ك ح

التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ة (شركات تابعة ن العقاري ركة راكي ة وش رق العقاري وع الش ركة رب ال يوجد قضايا مقامة على شركة بندار للتأجير التمويلي وش

لشركة بندار للتجارة واالستثمار) كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢١ و٣١ كانون األول ٢٠٢٠.




