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البنك االستثماري (شركة مساهمة عامة محدودة)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ (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

-

-

•

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 (٢٠٢٢/٠٥) والمنعقدة بتاريخ ٢٥ ته رق ي جلس س اإلدارة ف تـــم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة مـن قبـل مجلـ

تموز ٢٠٢٢.

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



•

•

•

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 والفوائد.٤)

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)

ة- ك بالقيم تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة ضمن موجودات أخرى وذل

رادي، رة بشكل إف التي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة المرحلية المختص

ذ م أخ إيراد يت ادة ك م تسجيل الزي رة وال يت ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية المختص

ابقاً، جيله س م تس ذي ت الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية المختصرة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني ال

ى إستمالكها تي مضى عل ون وال اء دي ام ٢٠١٥ احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لق ة الع ن بداي اراً م م إعتب ا ت كم

م ٢٥١٠/١/١٠ 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 ف

م ١٣٩٦٧/١/١٠ بتاريخ ٢٥ تشرين اول ٢٠١٨ اقر م رق در تعمي باط ٢٠١٧. علماً بأن البنك المركزي األردني قد أص اريخ ١٤ ش ت

ة انون األول ٢٠١٧، حيث أكد فيه تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاي اريخ ١٧ ك م ١٦٦٠٧/١/١٠ بت التعميم رق ل ب د العم ه تمدي في

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 الع

ارات (بصرف النظر عن مدة ك العق ة لتل م الدفتري وع القي ن مجم ع (٥٪) م تملكة وبواق ارات المس ل العق ة مقاب المخصصات المطلوب

ول اريخ ٢ أيل م ١٣٢٤٦/٣/١٠ بت ي رق ركزي األردن ك الم اب البن ب كت ه وبموج ا أن ام ٢٠٢١، كم ن الع ارا م ك اعتب ا) وذل مخالفته

ام ٢٠٢٢ وبحيث يتم الوصول إلى تى الع ص ح اب المخص تكمال إحتس ل اس ٢٠٢١ الموجه إلى جمعية البنوك في األردن فقد تم تأجي

النسبة المطلوبة البالغة (٥٠٪) من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٣٠.

٩

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

ى ، بينما يتم استكمال احتساب المخصص للمبلغ المغطى نة األول الل الس ة خ مانات مقبول غ التسهيالت غير المغطى بض ولمبل

بنسة ٢٥٪ وعلى مدار أربعة سنوات.

التسهيالت االئتمانية غير العاملة:

غ و/أو الفوائد أو جمود حساب الجاري ل المبل ام السداد ألص دم انتظ اطها أو ع د أقس مضى على استحقاقها أو استحقاق أح
مدين المدد التالية:

٪٢٥

٪٥٠

٪١٠٠



-

-

-

-

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

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢-٢

السياسات المحاسبية المطبقة:أ-

تاريخ التطبيقالمعايير أو التعديالت الجديدة

١ كانون الثاني ٢٠٢٢

١ كانون الثاني ٢٠٢٢

١ كانون الثاني ٢٠٢٢

١ كانون الثاني ٢٠٢٢

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

ي ك ف ة للبن تثمارات الخارجي ض اإلس ل بع رة مقاب ة المختص دة المرحلي ة الموح وائم المالي ي الق افية ف ات إض اب مخصص م إحتس يت

بعض الدول المجاورة  ان وجدت، وبناءا على طلب البنك المركزي األردني.

ك ات البن ا لتعليم يتضمن بند نقد وأرصدة لدى البنك المركزي، بند متطلبات االحتياطي النقدي والذي يمثل أرصدة مقيدة السحب وفق

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

ن ة م ة العادل ة بالقيم ودات المالي تثناء الموج ة، باس ة التاريخي دأ التكلف اً لمب ة المختصرة وفق ة الموحدة المرحلي وائم المالي تم إعداد الق

اريخ ة بت ة العادل ر بالقيم تي تظه ر ال دخل الشامل اآلخ خالل قائمة الربح أو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال

اطر وط لمخ م التح تي ت ة ال ات المالي ة الموجودات والمطلوب ة العادل ر بالقيم ا تظه ة المختصرة، كم ة الموحدة المرحلي وائم المالي الق

التغير في قيمتها العادلة.

نوية ة الس وائم المالي ي الق ة ف احات المطلوب ات وااليض ة المعلوم رة كاف ة المختص دة المرحلي ة الموح وائم المالي ذه الق من ه ال تتض

ع ب م ى جن ا إل رأ جنبً ب أن تق ي، ويج ركزي األردن ك الم والمعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة بموجب تعليمات البن

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢١. كذلك فإن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر ة ف نة المنتهي ي وللس ا ف ة كم ة الموحدة للمجموع وائم المالي الق

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢٢، ة ف زيران ٢٠٢٢ ال تمثل بالضرورة مؤشًرا دقيقًا على النتائح المتوقعة للسنة المنتهي ي ٣٠ ح ة ف المنتهي

كما لم يتم إجراء تخصيص على أرباح الفترة للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة.

١٠

تي بية ال إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاس

انون األول ٢٠٢١ باستثناء تطبيق المعايير ي ٣١ ك ة ف نة المنتهي دة للمجموعة للس ة موح وائم مالي ر ق ي إعداد آخ ا ف م اتباعه ت

الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية كما هو مذكور أدناه.

ن ى م د أعل اء بالعق ة للوف ة المطلوب ة اإلجمالي ه التكلف ون في د تك رة (عق ود الخاس العق
ه)  - تكلفة تنفيذ العقد (تعديالت على ا من ول عليه ن الحص المنفعة االقتصادية التي يمك

معايير المحاسبة الدولية رقم ٣٧)

التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠١٨ – ٢٠٢٠.

ات ن الممتلك ود م وب أو المقص تخدام المطل ل االس دات: المتحصل قب ات والمع الممتلك

والمعدات (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ١٦)

ة ارير المالي دولي العداد التق ار ال اهيمي (تعديالت على المعي ار المف ى اإلط رجع إل الم
رقم ٣)

م م يت د، ول إن عدد من المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكنها لم تصبح سارية المفعول بع

تطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة:



تاريخ التطبيقالمعايير أو التعديالت الجديدة

١ كانون الثاني ٢٠٢٣

١ كانون الثاني ٢٠٢٣

١ كانون الثاني ٢٠٢٣

١ كانون الثاني ٢٠٢٣

١ كانون الثاني ٢٠٢٣

اختياري

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؛•

ار ى معي ديالت عل ة (تع ير متداول ة أو غ ات متداول ى التزام ات ال تصنيف االلتزام

المحاسبة الدولي رقم ١)

ق ديالت التطبي ك تع ي ذل ا ف أمين، بم ود الت ة ١٧ عق ارير المالي دولي للتق ار ال المعي
ة ٩ - ارير المالي دولي للتق ار ال ة ١٧ والمعي ارير المالي دولي للتق ار ال ي للمعي األول

معلومات المقارنة.

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

يطرته (الشركات التابعة له)، عة لس ك والشركات الخاض ة للبن وائم المالي ة المختصرة الق ة الموحدة المرحلي وائم المالي تتضمن الق

وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:

دولي ٨ السياسات بة ال بية - تعديالت على معيار المحاس ديرات المحاس ريف التق تع

المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.

بية (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١ وبيان ات المحاس ن السياس اإلفصاح ع

ممارسة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٢).

ديالت دة (تع ة واح ن حرك ئة ع ة الناش ريبية المؤجل ات الض ودات والمطلوب الموج

على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٢)

ترك - روع مش ة أو مش ركته الزميل تثمر وش ن مس ول بي ي األص بيع أو المساهمة ف

ة ١٠ البيانات المالية الموحدة ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال ى المعي ديالت عل تع

اريع ة والمش ركات الزميل ي الش تثمارات ف دولي ٢٨ االس بة ال ار المحاس ومعي

المشتركة.



الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و•

•

ة. وبالتحديد، إن نتائج أة التابع ى المنش يطرة عل ك الس د البن دما يفق ة وتتوقف عن يتم توحيد المنشأة التابعة عند سيطرة البنك على المنشأة التابع

رة ة المختص دة المرحلي ارة الموح ربح أو الخس ة ال عمليات المنشآت التابعة المستحوذ عليها أو التي تم استبعادها خالل العام متضمنة في قائم

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

ه األنشطة ذات الصلة.وقت اتخاذ ة لتوجي ه، مسؤولية حالي أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك، أو ال يترتب علي

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

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.

دة ارة الموح ربح أو الخس ة ال ي قائم تبعاد ف ن االس ة ع ارة الناتج ربح أو الخس اب ال م احتس ة، يت أة تابع ى منش يطرة عل ك الس د البن دما يفق عن

ة و (٢) القيمة الحالية السابقة ص متبقي ة ألي حص ة العادل تلم والقيم ل المس ة للمقاب ن (١) إجمالي القيمة العادل الفرق بي رة ب ة المختص المرحلي

لألصول (بما في ذلك الشهرة)، مطروًحا منها مطلوبات المنشأة التابعة وأي حصص لغير المسيطرين.

١٢

دخل ع ال م توزي ي المنشأة وحصة غير المسيطرين، يت الكين ف ى الم دخل الشامل اآلخر ال ود ال ن بن د م ل بن ائر وك يتم توزيع األرباح والخس

ي ى ظهور عجز ف ع سيؤدي ال ذا التوزي ان ه ي المنشأة وحصة غير المسيطرين حتى وان ك الكين ف ى الم ة ال الشامل اآلخر للمنشآت التابع

رصيد حصة غير 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

يطرين في القيمة العادلة للصافي القابل للتعرف على شراء األصول. يتم ة أو بالحصة التناسبية لحقوق حصص غير المس ة بالقيمة العادل البداي

ة ة الدفتري ة. بعد الحيازة، فإن القيم ة العادل دئيًا بالقيم ص األخرى غير المسيطرة مب اس الحص م قي تحواذ. يت ى أساس االس اس عل ار القي اختي

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)

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٪٢٬٠٠٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي

٢٠١٧عمانمنح القروض والتسهيالت٩٦٫٥٪٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتجارة واالستثمار

٩٦٫٥٪٥٠٬٠٠٠شركة ربوع الشرق العقارية
بيع األراضي والعقارات 

المملوكة للشركة
٢٠١٧عمان

٩٦٫٥٪٣٠٬٠٠٠شركة راكين العقارية
بيع األراضي والعقارات 

المملوكة للشركة
٢٠١٧عمان

٢٠١٧عمانالتأجير التمويلي٩٦٫٥٪١٬٠٠٠٬٠٠٠شركة بندار للتأجير التمويلي

٢٠٢٢عمانالتأجير التمويلي للمركبات٩٦٫٥٪٢٬١٣٠٬٠٠٠شركة القمة للتسهيالت التجارية للسيارات*

*

**

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 ٢٠٢٢:

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.

ه ري في ذي يج اريخ ال و الت يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية المختصرة من تاريخ تملكها، وه

فعليًا انتقال السيطرة 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.

تثمار (شركة تابعة) في اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ فقد تم ارة واالس بناًءا على قرار الهيئة العامة لشركة بندار للتج

ه ٣٫٤٣٨٫٣٦٦ دينار، حيث تم الحصول على موافقة السادة ا قيمت يارات بم ة للس الموافقة على شراء كامل حصص شركة القمة للتسهيالت التجاري

ال ن أعم اء م م االنته رين األول ٢٠٢١، ت اريخ ٣١ تش م (١٦٦٨٧/٢/١٠) بت ابهم رق ب كت تحواذ بموج ة االس ى عملي ي عل ركزي األردن ك الم البن

االستحواذ على الشركة خالل الربع األول من عام ٢٠٢٢.

اريخ ٩ شباط ٢٠٢٢ على بيع كامل حصة البنك من أسهم د بت ه المنعق ي اجتماع ك ف س إدارة البن ق مجل ام ٢٠٢٢ واف ن الع ف األول م الل النص خ

شركة الموارد للوساطة المالية، وقد تمت عملية البيع بتاريخ ٣٠ حزيران ٢٠٢٢.

بناًءا على قرار مجلس إدارة البنك في اجتماعه األول لعام ٢٠٢٢ فقد تم الموافقة على إغالق الشركة األردنية للتخصيم.



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.• 

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

عار دريجي الس رفع الت ى ال ودة ال ة والع اة الطبيعي الوقت الحالي وبعد قيام اغلب دول العالم بازالة القيود واالغالقات والعودة الى الحي

ة. في الوقت الحالي هناك زيادة كبيرة من عدم ارة االوروبي الفائدة لمواجهة ارتفاع نسب التضخم التي تسببت بها االضطرابات في الق

ي دخول ف ة ال ة واحتمالي ادية العالمي اع االقتص بب االوض ة بس اء الجائح ة انته ع احتمالي ذي يتب ادي ال ر االقتص د االث ي تحدي ن ف التيق

ات إدارة ال وممارس تمرارية األعم ا الس الل خطته ن خ ب م ن كث ع ع ة الوض اطر بمراقب تمر ادارة المخ وف تس ركود.وس ة ال مرحل

المخاطر االخرى إلدارة أية إضطرابات محتملة 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
رة. وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة إصدار ة المختص دة المرحلي امل الموح القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الش
ى فرضيات ة بالضرورة عل ذكورة مبني ديرات الم ا. إن التق تقبلية وأوقاته ة المس دفقات النقدي الغ الت دير مب ة لتق ادات هام ام واجته أحك
يرات 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 ا درج ددة له ل متع وعوام

الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

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



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 مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية(٥)

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

(٤٩٠)(٣٧)

المجموع

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

١٥

١١١٬٨٣٧٬١٠٨٩٧٬٣٥٨٬٨٥٨

٥٥٬٥٠٠٬٠٠٠

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 ٢٠٢١، وذل ٢٠٢٢ و ٣١ ك

يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٤١٬٥٠٠٬٠٠٠

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٦٣٬١٨٠٬٥١٢٦٤٬٣٥١٬٢٧٨

١٢٬٩٥٩٬٥٩١١٣٬٦٤٦٬٣٣٦

د ٢٤٫٧٠٤٫٤٠٧ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ ُمقابل ى فوائ تي ال تتقاض رفية ال ات المص وك والمؤسس دى البن بلغت األرصدة ل

٤٢٫٥٤٩٫٢٠٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

٢٩٬٤٣٣٬٣٩١١٤٬٥٣٧٬٢١٩

٣٣٬٧٤٧٬٦١١٤٩٬٨١٤٬٠٩٦

يطرح: مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

٤٣٬٣٧٧٬٥١٧٤٢٬٢١٢٬٥٢٢

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ ا ف غ ٤٤٫٧٨٥٫١٠٤ دينار كم ذي بل زامي وال دي اإلل اطي النق تثناء االحتي دة السحب باس دة مقي د أرص ال يوج

مقابل ٤٢٫٩٨٩٫٥١٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)



الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٦٤٬٣٥١٬٣١٥             -             -٦٤٬٣٥١٬٣١٥إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٤٢٬٩٠٣٬٦٧٦             -             -٤٢٬٩٠٣٬٦٧٦األرصدة الجديدة خالل الفترة

(Repaid/ derecognized) (٤٤٬٠٧٣٬٩٨٩)             -             -(٤٤٬٠٧٣٬٩٨٩)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 

٦٣٬١٨١٬٠٠٢             -             -٦٣٬١٨١٬٠٠٢

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

١٨٬٠٢٩٬٦٦١             -             -١٨٬٠٢٩٬٦٦١األرصدة الجديدة خالل السنة

(Repaid/ derecognized) (٢٤٬٦٢٠٬٨٤٠)             -             -(٢٤٬٦٢٠٬٨٤٠)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 

٦٤٬٣٥١٬٣١٥             -             -٦٤٬٣٥١٬٣١٥

١٦

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٧             -             -٣٧

٤٩٠             -             -٤٩٠

(٣٧)-             -             (٣٧)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٩٠             -             -٤٩٠إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

١٬٠٥٨             -             -١٬٠٥٨

٨             -             -٨

(١٬٠٢٩)-             -             (١٬٠٢٩)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٧             -             -٣٧إجمالي 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 ٢٠٢٢

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
٢٠٢٢

٣١ كانون األول
٢٠٢١ 

٣٠ حزيران
٢٠٢٢

٣١ كانون األول
٢٠٢١ 

٣٠ حزيران
٢٠٢٢

٣١ كانون األول
٢٠٢١ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

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

٣٬٥٤٥٬٠٠٠                -                -               -٣٬٥٤٥٬٠٠٠-                
                -(٨٧)                -                -               -(٨٧)مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

                -٣٬٥٤٤٬٩١٣                -                -               -٣٬٥٤٤٬٩١٣المجموع

-

الحركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

                -                -                -               -إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٣٬٥٤٥٬٠٠٠                -                -٣٬٥٤٥٬٠٠٠األرصدة الجديدة خالل الفترة

-               -                -                -                

                -                -                -               -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 

٣٬٥٤٥٬٠٠٠                -                -٣٬٥٤٥٬٠٠٠إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

١٨

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

المجموعبنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

إيداعات تستحق خالل فترة تزيد 
عن ثالثة شهور

(Repaid/ derecognized) األرصدة المسددة



للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

                  -               -               -                  -األرصدة الجديدة خالل السنة

(Repaid/ derecognized) (٤٠٠٬٠٠٠)               -               -(٤٠٠٬٠٠٠)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 

-                 -             -             -                 

الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

-                 -             -             -                 

٨٧             -             -٨٧

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

-                 -             -             -                 

                 -             -             -                 -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -             -                 -األرصدة المعدومة

                 -             -             -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٨٧             -             -٨٧إجمالي 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 ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٥١             -             -٥١

-             -             -             -             

(٥١)-             -             (٥١)

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

-             -             -             -             

             -             -             -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -             -             -األرصدة المعدومة

             -             -             -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

             -             -             -             -إجمالي 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:

             -حق الحصول على أسهم*

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

*

٢١

ر ١٢٫٨٣٠ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل بلغت قيمة األرباح المتحققة من بيع موجودات بالقيم

اح من األرب رة ض دها مباش م قي زيران ٢٠٢١ ت ي ٣٠ ح ة ف ترة المنتهي ار للف ة ١٢٧٫٣٩٧ دين ائر بقيم ل خس زيران ٢٠٢٢ مقاب ح

المدورة في حقوق الملكية.

ل زيران ٢٠٢٢ مقاب ي ٣٠ ح ة ف ترة المنتهي ار للف اله ٨١٦٬٦٥٤ دين ة أع ودات المالي ى الموج ة عل اح النقدي ات األرب ت توزيع بلغ

٧٣٠٫٠٣٨ دينار للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢١.

٦٬٣٤٩٬٩٣٥

٣٧٬٨١٥٬٩٨٣ ٤١٬٥٠٤٬٨٣٢

٦٬٦٤٣٬٣٥٤

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.

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

(مدققــة)(غير مدققــة)

١٬٩٠٠٬٠٠٠

١١

١ ١٬٩٠٠٬٠٠١

ول دار والحص ة اإلص ن عملي اء م يتم اإلنته ث س ة، حي ى أسهم إحدى الشركات المحلي يمثل هذا البند القيمة العادلة لحق الحصول عل

ام ٢٠٢٢، ويعد حق الحصول على األسهم جزء من إتفاقية بيع شركة الموارد للوساطة ن الع ث م ربع الثال الل ال هم خ ذه األس ى ه عل

المالية (شركة تابعة سابقًا).

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٣٤٬٨٦١٬٤٧٨

(مدققــة)

٣١٬٤٦٦٬٠٤٨

(غير مدققــة)



تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي(٩)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

األفراد (التجزئة) 

١٬٣٧٤٬٦١٥٧٬٤٣٠٬٩٨٦جاري مدين 

٢٣٧٬٨١٣٬٠٦٩٢٢٣٬٧٦٥٬٥٦٧قروض وكمبياالت *

٦٩٬٤٨٥٬٩١٦٥٩٬٩٦٤٬٥٠٠بطاقات االئتمان

١٣٩٬١٩١٬٢٠٤١٤٣٬١٠٩٬١٤٦القروض العقارية

الشركات

الشركات الكبرى

٧٣٬١٥١٬٣١٧٧٣٬٣٠٠٬٣٢٣جاري مدين 

٢٣٧٬٠٥٤٬٣٩٧٢٢٢٬٨٤٢٬٢٧٣قروض وكمبياالت*

شركات صغيرة ومتوسطة

٦٬٦٧٣٬١٧١٨٬٦٩٤٬١١٦جاري مدين 

٤٦٬٥٩٩٬١٥٩٣٧٬٥٧٠٬١٥٠قروض وكمبياالت *

٥٩٬٢١٢٬٩٤٨٦٦٬٥٣٨٬٠٦١الحكومة والقطاع العام 

٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦٨٤٣٬٢١٥٬١٢٢المجموع

ينزل: 

٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦٤٠٬٣٩٥٬٠٧١مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

١٦٬٨٠٣٬٦٨٧١٤٬١٨٤٬٧٧٤فوائد معلقة **

٨٠٦٬٣٠٧٬٠٤٣٧٨٨٬٦٣٥٬٢٧٧صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

*

**

-

-

٢٢

ة ٤٨٫٤٥١٫٦٥٢ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ دماً البالغ ة مق والت المقبوض د والعم يظهر الرصيد بالصافي بعد تنزيل الفوائ

مقابل ٤٢٫١٤٧٫٠٧٣ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل مبلغ ١٫٨٨٣٫١٣٩ دينار كما في ٣١ كانون غ ٢٫٧٨٩٫٩٣٧ دينار كما ف ة مبل د المعلق من الفوائ تتض

األول ٢٠٢١ يمثل فوائد معلقة مقابل بعض الحسابات العاملة المصنفة ضمن المرحلة الثانية والثالثة.

ي ٦٦٫٧٤٥٫٢٠٥ دينار أي ما نسبته ٧٫٧٪ ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفقً ر العاملــ ة غيــ الت االئتمانيــ بلغــت التسهيــ

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابـــل ٤٨٫٤٠٨٫٦٤٤ دينار أي ما نسبته ٥٫٧٪ ا ف رة كم ة المباش هيالت االئتماني يد التس من إجمالي رص

من إجمالي رصيــد التسهيــالت االئتمانيــة المباشــرة كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ة ٥٢٫٧٣١٫٤٥٥ د المعلق ل الفوائ د تنزي ي بعــ ركزي األردن ك الم ات البن بلغـت التسهيــالت االئتمانيــة غيــر العاملــة وفقًا لتعليم
بته ٦٫٢٪ من رصيد التسهيالت االئتمانيـة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقـة كمـا في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ ا نس ار أي م دينــ
ي ي ف ا ف ة كم د المعلق ل الفوائ د تنزي بته ٤٫٤٪ من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بع ا نس ار أي م ل ٣٦٫١٠٧٫٠٠٩ دين مقاب

٣١ كانون األول ٢٠٢١.



-

-

-

-

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 ٢٠٢٢  (غير مدققة)

١٤٬٦٨٥٬٧٤١٢٬٧١٦٬٨٤٨١٥٬٣٣٢٬٦٣٤٧٬٦٥٩٬٨٤٨٤٠٬٣٩٥٬٠٧١الرصيد في بداية الفترة

(٢٥٥٬٩٧٣)(١١٩)                   -                  -(٢٥٥٬٨٥٤)أثر بيع شركة تابعة

(٧٢٩)(٧٠٧)(٢٢)                  -                 -أثر تصفية شركة تابعة

٣٬٧٦٦٬٤٦٨٤٬٨٧٣٬٠٤٣                   -                  -١٬١٠٦٬٥٧٥أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

٨١٨٬٨١٩٢٠٤٬٧٦٦١٬٣٠٢٬٤٨٨٢١٤٬٤١٢٢٬٥٤٠٬٤٨٥

(١٨٬١٥١)(٤٤٬٩١٩)(٥٬٠٧١)(٣٨٬٦٩٠)(١٠٦٬٨٣١)

١٦٬٣٣٧٬١٣٠٢٬٨٧٦٬٦٩٥١٦٬٦٣٠٬٠٢٩١١٬٦٠١٬٢١٢٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦الرصيد في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ (مدققة)
١٠٬٧٤٩٬٧٠٢٤٬٤٦١٬٤٥٨١٩٬٨٩٩٬٤١٧٧٬٢٧٢٬٤٠٣٤٢٬٣٨٢٬٩٨٠الرصيد في بداية السنة

(١٬٧١٩٬٢٤٤)٤٢٦٬٦٩٣(٤٬٥٦٣٬٦٥٠)(١٬٦٠٧٬٤١٩)٤٬٠٢٥٬١٣٢

(٨٩٬٠٩٣)(١٣٧٬١٩١)(٣٬١٣٣)(٣٩٬٢٤٨)(٢٦٨٬٦٦٥)

١٤٬٦٨٥٬٧٤١٢٬٧١٦٬٨٤٨١٥٬٣٣٢٬٦٣٤٧٬٦٥٩٬٨٤٨٤٠٬٣٩٥٬٠٧١الرصيد في نهاية السنة

الحركة على إجمالي التسهيالت اإلئتمانية حسب المرحلة:ب -

إفراديعلى مستوى المحفظةإفرادي
على مستوى 

المحفظة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٧٦٬٢١١٬٦٠٥٨٤٣٬٢١٥٬١٢٢                 -١٢٢٬٣٢٠٬٧٨١                  -٦٤٤٬٦٨٢٬٧٣٦إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٦٬٨٤٩٬٤٤٥١٤٬٨٤٠٬٢١٢                 -٩٣٦٬٨٤٥                  -٧٬٠٥٣٬٩٢٢أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

(٩٬٣٣٢٬١٧٢)(٦٦٠٬٨٢٠)                 -(٨٥٬٦١١)                  -(٨٬٥٨٥٬٧٤١)أثر بيع شركة تابعة

(٨٣٠٬٩٢٢)                   -                 -                   -                  -(٨٣٠٬٩٢٢)أثر تصفية شركة تابعة

٢٬٦١٤٬٦٤٧١٢٥٬٦١٠٬٨٢٠                 -٧٬٥١٩٬٧٨١                  -١١٥٬٤٧٦٬٣٩٢

(٦٢٬١٤٠٬٩٣٢)-                  (٩٬٣٠٥٬٢٦٨)-                 (٢٬٩٨١٬٣٧٥)(٧٤٬٤٢٧٬٥٧٥)

                    -(٦٧٣٬٤٥٧)                 -(٤٣٬٩٦١٬٧٤٤)                  -٤٤٬٦٣٥٬٢٠١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(١٣٬١٤٨٬٥٩٦)                 -٤٧٬٢٦٦٬٧٤٥                  -(٣٤٬١١٨٬١٤٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١٦٬٧٦٣٬١٩٧                 -(١١٬٩٠٨٬٢٨٢)                  -(٤٬٨٥٤٬٩١٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٨٬٢٧١٬٢٧٦)(٤٤٣٬٣٠٠)                 -(٤٬٢٨٣٬٤٧١)                  -(٢٣٬٥٤٤٬٥٠٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٤٨٬٤١٣)(٢٤٨٬٤١٣)                 -                   -                  -                 -األرصدة المعدومة

                    -                   -                 -                   -                  -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٨٤٬٢٨٢٬٩٣٣٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦                 -١٠٨٬٤٩٩٬٧٧٦                  -٦٧٧٬٧٧٣٬٠٨٧إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات خالل الفترة

الي ن إجم بته ١٫٧٪ م ا نس زيران ٢٠٢٢ أي م ي ٣٠ ح ا ف ار ١٤٫٦١١٫٠٠٠ كمـ ا  دين ة و/ أو بكفالته ة األردني ة للحكوم ة الممنوح الت االئتمانيــ ت التسهيــ بلغ

ل ١٧٫٠٥٤٫٤٧٩ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ أي ما نسبته ٢٫٠٪ من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة أة مقاب ة المطف رة بالتكلف التسهيالت االئتمانية المباش

بالتكلفة المطفأة.

لم يتم تحويل ديون غير عاملة إلى بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة خالل النصف األول من العام ٢٠٢٢ و٢٠٢١.

دة ٦٠٫٧٢٢٫٨٠١ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و كما في٣١ كانون األول الي الموح ركز الم ة الم ارج قائم ود خ ى بن ة إل بلغت قيمة الديون غير العاملة المحول

.٢٠٢١

الشركات

ي ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ا وفقً ام وبكفالته اع الع لم يقم البنك باحتساب وتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت الممنوحة للحكومة والقط

رقم (٢٠٠٨/١٣) المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

المستخدم من المخصص خالل الفترة (الديون 
المشطوبة)

المقتطع من (المردود إلى) اإليرادات خالل السنة

المستخدم من المخصص خالل السنة (الديون 
المشطوبة)

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

٢٣

المجموع

األرصدة الجديدة خالل الفترة / االضافات

 Repaid) األرصدة المسددة خالل الفترة
(derecognized/

للفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢٢

(غير مدققة)

المرحلة الثالثة



إفرادي
على مستوى

إفرادي المحفظة
على مستوى 

المحفظة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

١٨٧٬٨٤٨٬٢٥٠٢١٬٢٨٢٬٥٦٤٦٬١٩٤٬٥٧٢١٬١٣١٬٦٨٥٦٬٤٨١٬٤٣٣٢٢٢٬٩٣٨٬٥٠٤

(٥٨٬٦٩٧٬٧٩٦)(٥٣٬٧٠٧٬٠٨٥)(١٤٬٠٥٥٬٢٠٩)(٤٬٢٦٨٬٨٦٣)(١٠٬٠٦٥٬٨٢٢)(١٤٠٬٧٩٤٬٧٧٥)

                   -(٥٬٨٣٥٬١٦٤)(٣٬١٧١٬٧١٥)(١٩٬٤٦١٬٨٧٣)                      -٢٨٬٤٦٨٬٧٥٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(١٬٢٨١٬٤١٩)                 -٥٤٬٠٥٥٬٤٤٠(١٥٬٣٩١٬٥٥٨)(٣٧٬٣٨٢٬٤٦٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -١٢٬٤٦٦٬٦٣٥(٢٬٥٥٠٬٦٢٥)(١٬٧٥٠٬٦٠٥)(٣٬٩٧٦٬٠١٩)(٤٬١٨٩٬٣٨٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٣٬١٢٧٬٥٥٤)(٢٬١١٦٬٩٠٤)(١٢٬٦٩٦٬٣٦٠)١٠٬٤٦١٬١٩١(٢٠٩٬٤٢٢٬٧٧١)١٩٠٬٦٤٧٬٢٩٠التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٥٨٧٬٢٤٢)(٥٨٧٬٢٤٢)                 -                   -                      -                   -األرصدة المعدومة

                   -                    -                 -                   -                      -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٦٬٢١١٬٦٠٥٨٤٣٬٢١٥٬١٢٢                 -١٢٢٬٣٢٠٬٧٨١                      -٦٤٤٬٦٨٢٬٧٣٦إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

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

المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفراد

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٤٠٬٣٩٥٬٠٧١                    -١٤٬٦٨٥٬٧٤١٢٬٧١٦٬٨٤٨١٥٬٣٣٢٬٦٣٤٧٬٦٥٩٬٨٤٨رصيد بداية الفترة

(٢٥٥٬٩٧٣)                    -(١١٩)                   -                      -(٢٥٥٬٨٥٤)أثر بيع شركة تابعة

(٧٢٩)                    -(٧٠٧)(٢٢)                      -                   -أثر تصفية شركة تابعة

٤٬٨٧٣٬٠٤٣                    -٣٬٧٦٦٬٤٦٨                   -                      -١٬١٠٦٬٥٧٥

٦٬٠٨١٬٨٧٢                    -٢٬٦٥٧٬٠٦٧٧٩٢٬٢١٣٢٬٠٨٢٬٣٠٥٥٥٠٬٢٨٧

(١٬١٧٤٬٧٦١)(٣٦٨٬٥٠٧)(٥٢٣٬١٦٧)(٧٦٧٬٢٧١)-                    
(٢٬٨٣٣٬٧٠٦)

٦٦٠٬١٧١                    -(٤٬٦١٨)١٥٠٬٤٣٢٣١٬٧٣٩٤٨٢٬٦١٨ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

(٨٤٦٬٧٦٤)                    -٩٥٬٥٥٧(٦١٣٬٨٦٣)(١٩٨٬٨٩٨)(١٢٩٬٥٦٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

١٨٦٬٥٩٣                    -(٩٠٬٩٣٩)١٦٧٬١٥٩١٣١٬٢٤٥(٢٠٬٨٧٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                   -                      -                   -                 -                    -                   

(٧٠٧٬٦٨١)                    -٤٣١٬٣٩٦(٢٥٦٬٦٥٠)(٢١٨٬٩٤٠)(٦٦٣٬٤٨٧)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٦٬٨٣١)                    -(٣٨٬٦٩٠)(٥٬٠٧١)(٤٤٬٩١٩)(١٨٬١٥١)األرصدة المعدومة

                   -                    -                 -                   -                      -                   -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦                    -١٦٬٣٣٧٬١٣٠٢٬٨٧٦٬٦٩٥١٦٬٦٣٠٬٠٢٩١١٬٦٠١٬٢١٢إجمالي 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 ٢٠٢٢

(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 
٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات 
تابعة



المجموعالحكومة والقطاع العامالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفرادللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

١٦٬٩٠٢٬٥٦٦                -٥٬٩٥٧٬٢٣٣١٬٢٨٩٬٣٨٦٧٬٢٣٣٬١١٢٢٬٤٢٢٬٨٣٥

(١٬٩٣٩٬٨٢٨)(٢٬٩٧٩٬١٤٤)(٩٬٣٤٣٬٤٣٣)(١٬٨٤٣٬١١٣)-                (١٦٬١٠٥٬٥١٨)

٤٥٦٬٩١٦                -(١٠٬٣٣٥)٣٦٠٬٩٦٦٥١٬٤٦٠٥٤٬٨٢٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

(٢٤٨٬٦٧٢)                -١٥٬٦٨٠(٢٨٣٬٠١٠)(٢٧٬١٠٩)٤٥٬٧٦٧ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(٢٠٨٬٢٤٤)                -(٥٬٣٤٥)٢٢٨٬١٨٥(٢٤٬٣٥١)(٤٠٦٬٧٣٣)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-                 -               -                   -                -                -                 

(٢٬٥١٦٬٢٩٢)                -(١٥٣٬٠٢٩)(٢٬٤٥٣٬٣٢٩)٧٬٧٢٧٨٢٬٣٣٩التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٦٨٬٦٦٥)                -(٣٩٬٢٤٨)(٣٬١٣٣)(١٣٧٬١٩١)(٨٩٬٠٩٣)األرصدة المعدومة

                 -                -                -                   -               -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٠٬٣٩٥٬٠٧١                -١٤٬٦٨٥٬٧٤١٢٬٧١٦٬٨٤٨١٥٬٣٣٢٬٦٣٤٧٬٦٥٩٬٨٤٨إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الفوائد المعلقةد -

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

اإلجماليالصغيرة والمتوسطةالكبرىالقروض العقاريةاألفرادللفترة المنتهية في٣٠ حزيران ٢٠٢٢ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٬٨٥٢٬٨٣١١٬٧٧١٬٦٣٤٥٬٦٤٦٬٨٧١٢٬٩١٣٬٤٣٨١٤٬١٨٤٬٧٧٤الرصيد كما في بداية الفترة

(١٦٦٬٥٦٢)                -(٢٢٬١٢٩)               -(١٤٤٬٤٣٣)أثر بيع شركة تابعة

٧٠٢٬٦٨١٩١٧٬٨٦٢                   -               -٢١٥٬١٨١أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات تابعة

٦٧٦٬٤٧٨٣٧٠٬٩١٤٢٦٨٬٠١٣١٬٤٠١٬١٣٨٢٬٧١٦٬٥٤٣الفوائد المعلقة خالل الفترة

(٦٧٠٬٥٨١)(٢٧٢٬٩٥٧)(١٨٦٬٣٥٥)(٨٬٢١٧)(٢٠٣٬٠٥٢)الفوائد المحولة لاليرادات 

(١٧٨٬٣٤٩)(٥٧٬٣٩٣)(١١)(٢٥٬٤٣٠)(٩٥٬٥١٥)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٤٬٣٠١٬٤٩٠٢٬١٠٨٬٩٠١٥٬٧٠٦٬٣٨٩٤٬٦٨٦٬٩٠٧١٦٬٨٠٣٬٦٨٧الرصيد في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

(مدققة)

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

٩٦٠٬٩٢٣٧٩٤٬٩٢٧٢٬٣٦٣٬٩٨٣٩٦٦٬٤٢٦٥٬٠٨٦٬٢٥٩الفوائد المعلقة خالل السنة

(١٬٠٥٤٬١١٠)(١٣٨٬٣٨٦)(٤٦٠٬٦٢٧)(٨٧٬٩٥٨)(٣٦٧٬١٣٩)الفوائد المحولة لاليرادات 

(٣١٨٬٥٧٧)(٩٢٬٠٣٥)(١٦٣)(٥٨٬١٤٢)(١٦٨٬٢٣٧)الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

٣٬٨٥٢٬٨٣١١٬٧٧١٬٦٣٤٥٬٦٤٦٬٨٧١٢٬٩١٣٬٤٣٨١٤٬١٨٤٬٧٧٤الرصيد 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

٢٨٥٫١٨٠ دينار خالل الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل مبلغ ٥٨٧٫٢٤٢ دينار خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

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)

٣٬٠٣٢٬٩٦٤٣١٨٬١٩٠٬٥٤٩٣١٠٬٤٦٣٬٦٣٤                 -٢٨٬٨٩٨٬٦٥٦               -٢٨٦٬٢٥٨٬٩٢٩(ـ١ الى ٥ )

٢٠٬٣٧٠٬٨٠٢١٣٧٬٧٧٦٬٦٣٧١٤٧٬٤٤٧٬٢٨١                 -٤٤٬٣٧٠٬٤٨٨               -٧٣٬٠٣٥٬٣٤٧(ـ٦ الى ٧ )

١٩٬٤١٣٬٢٩٩١٩٬٤١٣٬٢٩٩١٧٬٣٣٥٬٤٦٣                 -                -               -                  -(ـ٨ الى ١٠ )

٤١٬٤٦٥٬٨٦٨٣٩٥٬١٧٥٬٣١١٣٦٧٬٩٦٨٬٧٤٤                 -٣٥٬٢٣٠٬٦٣٢               -٣١٨٬٤٧٨٬٨١١غير مصنف

٨٤٬٢٨٢٬٩٣٣٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦٨٤٣٬٢١٥٬١٢٢                 -١٠٨٬٤٩٩٬٧٧٦               -٦٧٧٬٧٧٣٬٠٨٧المجموع

# ############ #########-                      -                      # #########-                        -                       

و -  الحركة اإلجمالية على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

المرحلة األولى 
افرادي

المرحلة األولى 
تجميعي

المرحلة الثانية 
افرادي

المرحلة الثانية 
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٤٬٦٩٧٬١٩٢٤٠٬٣٩٥٬٠٧١                -٢٬٨١٢٬٤٥١                -٢٬٨٨٥٬٤٢٨رصيد بداية الفترة

٤٬٣٤٦٬٤٧٣٤٬٨٧٣٬٠٤٣                -١٧٤٬٦٥٧                -٣٥١٬٩١٣

(٢٥٥٬٩٧٣)(٢٥٤٬٤١٢)                -(١٬٣٤٦)                -(٢١٥)أثر بيع شركة تابعة

(٧٢٩)                  -                -                 -                -(٧٢٩)أثر تصفية شركة تابعة

١٬٣٨٨٬٩٤٧٦٬٠٨١٬٨٧٢                -٢٬٥٥٧٬٦٢٧                -٢٬١٣٥٬٢٩٨

(٢٣٠٬٧١٨)
-                

(٦٨٩٬٢٣٤)
-                

(١٬٩١٣٬٧٥٤)(٢٬٨٣٣٬٧٠٦)

                  -(٩٦٬٢٨٣)                -(٨٣٦٬٣٦٣)                -٩٣٢٬٦٤٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                  -(٢٨٦٬٠٢٠)                -٤٩٧٬٥٢٦                -(٢١١٬٥٠٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -٥٦٦٬٦٢٦                -(٥٠٧٬٦١٦)                -(٥٩٬٠١٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٬٧٣٨٬٧٢٦)-                (١٬٢٠٢٬٤٦٩)-                ٣٬٩٤١٬١٩٥-                  

(٧٠٧٬٦٨١)٣٨١٬٩٩١                -(٢٤١٬١٣٣)                -(٨٤٨٬٥٣٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(١٠٦٬٨٣١)(١٠٦٬٨٣١)                -                 -                -               -األرصدة المعدومة

                  -                  -                -                 -                -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٤٢٬٦٦٥٬١٢٤٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦                -٢٬٥٦٤٬١٠٠                -٢٬٢١٥٬٨٤٢إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

-                       

٢٦

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة
٣٠ حزيران

٢٠٢٢ 
٣١ كانون األول

٢٠٢١ 

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

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

أرصدة ناتجة عن االستثمار في شركات 
تابعة



المرحلة األولى 
افرادي

المرحلة األولى 
تجميعي

المرحلة الثانية 
افرادي

المرحلة الثانية 
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

٣٬٧٩٤٬١٥٤٢٬٣٣٢٬٠٢٨١٬٦٥٥٬٤٠٤١٬١٩٥٬١٦٤٧٬٩٢٥٬٨١٩١٦٬٩٠٢٬٥٦٩

(٦٤٬٢٩١)(٥٨١٬٢٧٨)(٤٣٩٬٩١١)(٣٥٧٬٣١٦)(١٤٬٦٦٢٬٧٢٥)(١٦٬١٠٥٬٥٢١)

                    -(٤٣٦٬٨١٦)(١٤١٬٦٩١)(١٤٧٬٣٣٥)                -٧٢٥٬٨٤٢ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                    -(٢٢٢٬٣٢٣)                  -٤٠٨٬٦١٩(١٣٢٬٧٣٧)(٥٣٬٥٥٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -٤٥٠٬٩٩٥(١٤١٬٧٠٩)(٢٢٦٬٩١٢)(٦٤٬٢٦٩)(١٨٬١٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٬٨٣١٬١٦٨)(٣٬٢٦٤٬٧٦٨)٦٬٣٢٤٬٧٠٠(١٬٤٣٠٬٦٢٨)٢٠١٬٨٦٤-                    

(٢٬٥١٦٬٢٩٢)(٢٬٦٣١٬٩٢٣)١٦٠٬٢٥١١٥٨(٩٬٦٧٦)(٣٥٬١٠٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

(٢٦٨٬٦٦٥)(٢٦٨٬٦٦٥)                  -                 -                -                  -األرصدة المعدومة

                    -                    -                  -                 -                -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٤٬٦٩٧٬١٩٢٤٠٬٣٩٥٬٠٧١                  -٢٬٨١٢٬٤٥١                -٢٬٨٨٥٬٤٢٨إجمالي 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

٣٠٠٬٩٣١٬٣٤٨٢٧٧٬٨٧٥٬٣٠٠

٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦٨٤٣٬٢١٥٬١٢٢

١٠٨٬٧٤٠٬٧٥٩٩٤٬٧٥٤٬٩٥٣

٩٬٣٣٢٬١٧١

٥٩٬٢١٢٬٩٤٨٦٦٬٥٣٨٬٠٦١

١٬١٠٠٬٦٠١

١٣٩٬١٩١٬٢٠٤١٤٣٬١٠٩٬١٤٦

٤٣٬٣٩٦٬٦٨٣٤٥٬٢٣١٬٨٠٢

٧٥٦٬٧٦٠٤٣١٬٣٥٤

١٠٬٦٣٧٬٩٧٣٨٬٧٩٠٬٣١٣

٩٣٬٠٢٣٬٥٠٤٨٩٬٧٢٥٬١٩٧

١١٣٬٥٦٤٬٠١٦١٠٧٬٤٢٦٬٨٢٥

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

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 
٢٠٢١



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

(٧٢٩٬٠٢١)(٧١٦٬٨٢١)

مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

تحليل السندات واألذونات

ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير

-

-

*

١٧٤٬٩٦٢٬٩٣٦

١١٧٬٢٦٦٬٠٤٥

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

١٤٬٦٧٦٬٢٩٤

٥٢٬٦٢٠٬٠٠٠

٣٬٥٤٥٬٠٠٠

١٢٠٬٨١١٬٠٤٥

٣٠ حزيران ٢٠٢٢

(غير مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠٢١

(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

خالل عام ٢٠٢١ وقد نتج عن ذلك أرباح بقيمة ٥٩٢٫٦٦٢ دينار خالل النصف األول من عام ٢٠٢١.

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 (٢٠١٨/١٣) المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٥٣٬١٦١٬٢٩٧٦٧٬٢٩٦٬٢٩٤

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

١٤٣٬٧٥٩٬٨٥٦

ي ٣١ كانون األول ا ف ار كم ل ٣٤٤٫٧٦٦ دين ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقاب ا ف ار كم ة ٥٦٣٫٠٩٣ دين ة بقيم د معلق ل فوائ د تنزي افي بع بالص

ي ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم ة وفقً ة الثالث ٢٠٢١ والتي تمثل فوائد معلقة مقابل سندات وأسناد قرض شركات مصنفة ضمن المرحل

(٢٠١٨/١٣) المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩).

٢٨

١٧١٬٤١٧٬٩٣٦

٣٬٥٤٥٬٠٠٠

٤٬٠٤١٬٢٩٧

٤٩٬١٢٠٬٠٠٠

٢٢٧٬٣٩٥٬٢١٢١٨٧٬٣٩٠٬٥١٨

٢٢٧٬٣٩٥٬٢١٢١٨٧٬٣٩٠٬٥١٨

٤٣٬٦٣٠٬٦٦٢

١٨٧٬٩٥٩٬٢٣٤

٣٩٬٤٣٥٬٩٧٨



الحركة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٥٬١٢٠٬٠٠٠١٨٨٬١٠٧٬٣٣٩                 -١٨٢٬٩٨٧٬٣٣٩الرصيد كما في بداية الفترة

(٣٬٥٠٠٬٠٠٠)                  -                 -(٣٬٥٠٠٬٠٠٠)أثر بيع شركة تابعة

٧٣٬٠٢٠٬٦٦٢                  -                 -٧٣٬٠٢٠٬٦٦٢االستثمارات الجديدة خالل الفترة

(Matured/ derecognized) (٢٩٬٥٠٣٬٧٦٨)                  -                 -(٢٩٬٥٠٣٬٧٦٨)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 

٥٬١٢٠٬٠٠٠٢٢٨٬١٢٤٬٢٣٣                 -٢٢٣٬٠٠٤٬٢٣٣

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

إفرادي
المجموعالمرحلة الثالثة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

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

٩٥٬٣٢١٬٢٢٥                  -                 -٩٥٬٣٢١٬٢٢٥االستثمارات الجديدة خالل السنة

(Matured/ derecognized) (٨٠٬٨٠١٬٧٦٨)                  -                 -(٨٠٬٨٠١٬٧٦٨)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 

٥٬١٢٠٬٠٠٠١٨٨٬١٠٧٬٣٣٩                 -١٨٢٬٩٨٧٬٣٣٩

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

٢٩

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة



الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢
المرحلة األولى

إفرادي
المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٦٨٠٬٠٠٠٧١٦٬٨٢١               -٣٦٬٨٢١

(١١٬٩٢٦)             -               -(١١٬٩٢٦)أثر بيع شركة تابعة

٢٤٬١٢٦             -               -٢٤٬١٢٦

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             -               -             -             

             -             -               -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -               -             -األرصدة المعدومة

             -             -               -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٨٠٬٠٠٠٧٢٩٬٠٢١               -٤٩٬٠٢١إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(مدققة)

٧١٦٬٢٤٦             -٣٦٬٢٤٦٦٨٠٬٠٠٠

٥٬١٤٨             -               -٥٬١٤٨

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

-             -               -             -             

-             -               -             -             

-             (٦٨٠٬٠٠٠)٦٨٠٬٠٠٠-             

-             -               -             -             

             -             -               -             -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

             -             -               -             -األرصدة المعدومة

             -             -               -             -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٦٨٠٬٠٠٠٧١٦٬٨٢١               -٣٦٬٨٢١إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

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)

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



موجودات أخرى(١١)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٣٬٣٢٦٬١٢٦٢٬٩٣١٬٥٣٥فوائد وإيرادات برسم القبض

 ً ٢٬١٥٨٬١٦٩١٬٣٦٠٬١٣٢مصروفات مدفوعة مقدما

٣٩٬٩٠١٬٧٢٠٤٠٬٦٨٥٬٨٦١موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة  *

٤٩٠٬٤٣١٥٤٧٬٣١٨تأمينات مستردة

٣٥١٬٥٨٦٤٢٬٢٢٢شيكات مقاصة

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

٩٬٩٦٤٬٩٢٥١٬٥٨٢٬٨٦٨سحوبات مشتراة

٨٬٦٦٤٬١٥٣٦٬١٧٠٬٦٣٥أخرى

٦٥٬٨٩٦٬٣١٠٥٤٬٣٥٩٬٧٧١المجموع

*

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

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

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 ٢٠٢١ بعد استبعاد المبالغ المتوقع اس زيران ٢٠٢٢ 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

الء ى العم تحقة عل ديون مس اء ل ك وف ا للبن ؤول ملكيته تي ت ارات ال ن العق ص م ي يتوجب التخل بموجب تعليمات البنك المركزي األردن

ى. د أقص اليتين كح نتين متت دة لس ذه الم دد ه تثنائية أن يم االت اس ي ح ي ف ك المركزي األردن تمالكها، وللبن اريخ اس ن ت نتين م خالل س

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ٢٦٫١١٠ غ ٦٦٫٨٤٠ دينار كما ف ة بمبل دني القيم ص ت ل مخص د تنزي افي بع ارات بالص ذه العق ر ه وتظه

غ ٢٫٩٣٠٫٧١٦ ي بمبل ركزي األردن ك الم ات البن ا لتعليم تملكة وفقً ارات المس ص العق انون األول ٢٠٢١ ومخص ي ٣١ ك ا ف ار كم دين

دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ١٫٤٣٧٫٢٧٦ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.



ودائع عمالء(١٢)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

شركات كبرىأفراد
مؤسسات صغيرة 

ومتوسطة
الحكومة والقطاع 

المجموعالعام
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢٢

٨٢٬٧٤٣٬٨٥٩٨٤٬٥٥٠٬٧٧٤١٣٬٨٨٨٬٦٠٤١٬٠٥٠٬٦٩٨١٨٢٬٢٣٣٬٩٣٥حسابات جارية وتحت الطلب

٦٠٬٩١٤٬١١٨                  -٥٧٬٩١٢٬٦٥٧٢٬٩٨٩٬٠٠٩١٢٬٤٥٢ودائع التوفير

٣٦٤٬٦٥٥٬٤٦٢١٧٤٬٨٤٨٬٨٤٢٦٬٦٤١٬١١٧٤٨٬٥٠٣٬٦٠١٥٩٤٬٦٤٩٬٠٢٢ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٥٠٥٬٣١١٬٩٧٨٢٦٢٬٣٨٨٬٦٢٥٢٠٬٥٤٢٬١٧٣٤٩٬٥٥٤٬٢٩٩٨٣٧٬٧٩٧٬٠٧٥المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠٢١

٧٦٬٢٤٩٬٦٢٢٧١٬٣٢٩٬٣٩٨١١٬٧٨١٬٩٥٣١٬٠٦٧٬٧٨٨١٦٠٬٤٢٨٬٧٦١حسابات جارية وتحت الطلب

٥٢٬٢٣٦٬١٥٤                  -٤٨٬٧٩٢٬٢٧٧٣٬٤٣٦٬٠٥٨٧٬٨١٩ودائع التوفير

٣٥٩٬٨٨٣٬٩٢١١٦٨٬١٦٦٬٧٧١١٠٬٢٤٥٬٠٤٥٤١٬٥٥٧٬٣٥٢٥٧٩٬٨٥٣٬٠٨٩ودائع ألجل وخاضعة الشعار

٤٨٤٬٩٢٥٬٨٢٠٢٤٢٬٩٣٢٬٢٢٧٢٢٬٠٣٤٬٨١٧٤٢٬٦٢٥٬١٤٠٧٩٢٬٥١٨٬٠٠٤المجموع

-

-

-

-

ي ٣٠ حزيران ا ف ع كم الي الودائ ن إجم بته ٢٣٫٩٪ م ا نس ار أي م د ٢٠٠٫٦٣٣٫٧٧٨ دين ى فوائ تي ال تتقاض ع ال ة الودائ بلغت قيم

٢٠٢٢ مقابل ١٨٩٫٣٣٧٫٩٦٥ دينار أي ما نسبته ٢٣٫٩٪ كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢١.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ أي ما نسبته ١٫٩٪ ا ف ١٥٫٩٩٢٫٧٠٢ دينار مقابل دينار كم حب)ـ دة الس وزة (مقي ع المحج ة الودائ ت قيم بلغ

مقابل ١٤٫٣٠٢٫٦٨١ دينار أي ما نسبته ١٫٩٪ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

٣٢

زيران ٢٠٢٢ ي ٣٠ ح ا ف ع كم الي الودائ ن إجم بته ٥٫٩٪ م ا نس ار أي م ام ٤٩٫٥٥٤٫٢٩٩ دين اع الع ة والقط ع الحكوم ت ودائ بلغ

مقابل ٤٢٫٦٢٥٫١٤٠ دينار أي ما نسبته ٥٫٤٪ كما في ٣١ كانــــــون األول ٢٠٢١.

ل ٦٫٧٨٨٫٢١٥ دينار كما في ٣١ كانون األول ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقاب ا ف ار كم دة ٨٫٠٢٨٫١٣٤ دين ع الجام ة الودائ ت قيم بلغ

.٢٠٢١



أموال مقترضة(١٣)

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المتبقيةالكلية

دينـــــــــــــار(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢٢

صفر  إلى ١٫٠٪كمبياالتشهري٩٬٨٢١٬٥٧٥١٬٩٥٣١٬٥٤٦اقتراض من البنك المركزي األردني

١٩٠٬١٦٢٬٠١٦٥٧٤٣٤٠اقتراض 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٪

٧٬٩٢٨٬٠٣٨١٦١٢اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية 

وعند االستحقاق
١٫٨٦٪ إلى ٥٪- *

٢٠٧٬٩١١٬٦٢٩المجموع

(مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠٢١

صفر  إلى ١٫٠٪كمبياالتشهري١١٬٢٩٦٬٨٠٢٢٬٠٠٥١٬٧٢٨اقتراض من البنك المركزي األردني

١٧٦٬٣٩٤٬٩٨٠٦٠٥٤٠٠اقتراض 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٪

٩٬٢٨١٬٥١٩١٦١٤اقتراض من مؤسسات خارجية
دفعات نصف سنوية 

وعند االستحقاق
١٫٧٦٪ إلى ٥٪- *

١٩٦٬٩٧٣٬٣٠١المجموع

-

-

-

-

٣٣

المبلغ

عدد األقساط
دورية استحقاق 

الضماناتاألقساط
سعر فائدة 
اإلقتراض

ة ٩٫٨٢١٫٥٧٥ دينار مبالغ مقترضة إلعادة تمويل قروض عمالء ضمن برامج ي والبالغ ركزي األردن ك الم ن البن ة م وال المقترض تمثل األم

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 ٣٫٣٩٪.

ا ٤٣ 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 ٢٠٢٢، حيث تستحق القروض خالل مدة ٥٤ شهر من تاريخ المنح متضمنًا فترة السماح حسب متطلبات البرنامج.

غ ١٥٩٫٦٦٢٫٠١٦ 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 ٣٠٫٥٠٠٫٠٠٠ 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 ٢٠٢٢ مقابل ٦٫٢٠٪ كما في ٣١ ا ف ي ٦٫٣١٪ كم غ حوال دة تبل دل أسعار فائ روض سكنية بمع ل ق ادة تموي م إع د ت ار، وق دين

كانون األول ٢٠٢١.



-

-

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

هيالت ركة التس ة (ش ركة التابع ك والش ار للبن ادل ٧٫٩٢٨٫٠٣٨ دين ا يع ريكي أي م ون دوالر أم ة ١١٫٢ ملي غر بقيم الص

ار ون دين ادل ٩٫٢٨١٫٥١٩ ملي ا يع ريكي أي م ل ١٣٫١ دوالر أم زيران ٢٠٢٢ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ة)  كم ة األردني التجاري

للبنك والشركة التابعة (شركة التسهيالت التجارية األردنية) كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ة ٦٠٫٥٩٥٫٩٢٤ دينار وتبلغ القروض ذات الفائدة المتغيرة ١٤٧٫٣١٥٫٧٠٥ دينار دة الثابت روض ذات الفائ ة الق غ قيم تبل

يرة دة متغ روض ذات فائ ار وق غ ٦٨٫٢٣٨٫٥٠٠ دين ة بمبل دة ثابت روض ذات فائ ل ق زيران ٢٠٢٢، مقاب ي ٣٠  ح ا ف كم

بمبلغ ١٢٨٫٧٣٤٫٨٠١ دينار  كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.



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 ٢٠٢٢ (غير مدققة)

٢٢ أيلول ٢٤٢٠٢٢ آب ٢٠٢١ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٢٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٤ تشرين الثاني ٢٥٢٠٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢١ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٢٥١١٪٥٬٢٨٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

١٠٬٢٨٠٬٠٠٠المجموع

٣١ كانون األول ٢٠٢١ (مدققة)

٢٢ أيلول ٢٤٢٠٢٢ آب ٢٠٢١ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٢٥١١٪٥٬٠٠٠٬٠٠٠شركة تمكين للتأجير التمويلي

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

٢٤ تشرين الثاني ٢٥٢٠٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢١ال يوجددفعة واحدة بتاريخ االستحقاق٥٫٢٥١١٪٥٬٢٨٠٬٠٠٠شركة التسهيالت التجارية األردنية

١٣٬٢٨٠٬٠٠٠المجموع

٣٥



ضريبة الدخل(١٥)

 مخصص ضريبة الدخلأ)

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

٦٬١٨٩٬٢٨٤رصيد بداية الفترة / السنة

                   -أثر بيع شركة تابعة

                   -أرصدة ناتجة عن استثمارات في شركات تابعة

إجمالي ضريبة الدخل المدفوعة

             -ضريبة (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

٩١٬٠٣١أثر إستبعاد شركة تابعة

ضريبة دخل سنوات سابقة

اضافات موجودات ضريبية مؤجلة للفترة

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة للفترة

الوضع الضريبي للبنك:

-

-

-

-

٣٦

٥٬٠٦٢٬٢٤٣٤٬٨٧٨٬٣٧٤

تم تقديم اإلقرار الضريبي للبنك لألعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

في رأي اإلدارة والمستشار الضريبي فإن المخصصات الُمعدّة كافية لتغطية االلتزامات الضريبية حتى ٣٠ حزيران ٢٠٢٢.

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

-                           

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.

٤٬٢٢٤٬٣١٦

(٣٬٢١٧٬٠٨٩)

٣٬٩٣٧٬٥٦٧

(٧٩٬٤٧١)

٥٬٨٣٩٬٠٠٨

١٣٬٠٥١

٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

(٢٬٣٠٢٬١٩٤)

١٬٤٣٤٬٣٩٨

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٬٨٣٩٬٠٠٨

٦٬١٣٠٬٩٧٨٧٬٠٥٧٬٠٣١

٨٬٦٨١٬٦٧٥

(٨٤٬١٨٥)

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(٧٬٧٢٩٬٧٤٣)

٧٬٠٥٧٬٠٣١

(٦٬٦٣٩٬٤٤٤)

(مدققــة)(غير مدققــة)

(٢٠٠٬٩٦٨)

٧٥٬٣٥١



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 لألعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 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.-

-

-

-

-

-

-

انون األول تى ٣١ ك رين األول ٢٠٠٦ وح اريخ ٣١ تش يس بت ذ التأس ترة من ذاتي للف دير ال ف التق ديم كش ركة بتق م الش م تق ل

٢٠٠٩ كونها لم تمارس نشاطها في تلك السنوات.

٣٧

دخل السنوية) لألعوام منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤ ريبة ال نوية (كشوفات ض دخل الس ريبة ال رارات ض ديم إق ت الشركة بتق قام

ريبة رة ض ل دائ ن قب ا م ا جميعً ضمن المدة القانونية وقامت بتسديد كافة االلتزامات المعلنة ضمن المدة القانونية وقد تم قبوله

الدخل والمبيعات وكما هي وبدون إجراء أية تعديالت عليه.

دخل ريبة ال رة ض ت دائ د قام ا، وق دد قانونً د المح ي الموع ات ف ى المبيع ة عل ريبة العام رارات الض ديم إق ركة بتق ت الش قام

انون األول ٢٠١٧، وتم تقديم االقرارات الالحقة في تى ٣١ ك ات ح ى المبيع ة عل رارات الضريبة العام دقيق إق ات بت والمبيع

ة 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 دد قانونً د المح الموع

المختصرة.

ام ٢٠١٧، وتم تقديم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانونًا ة ع تم قبول إقرارات ضريبة المبيعات دون تعديل حتى نهاي

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

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ى الشركة أي ب عل ن يترت ه ل في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإن

حزيران ٢٠٢٢.

تى ريبي ح تزام ض ا أي ال د عليه ة وال يوج دة القانوني من الم ات ض ى المبيع قامت الشركة بتقديم اقرارات الضريبة العامة عل

تاريخه.

تى ٣٠ أخوذ ح ص الم وق المخص ات تف ة إلتزام ى الشركة أي ب عل ن يترت ه ل في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإن

حزيران ٢٠٢٢.

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

عن عام ٢٠١٨ ضمن نظام العينات.

من ديل ض ول الكشف دون تع م قب ام ٢٠١٨ في الموعد المحدد قانونًا، وقد ت ن الع ريبي ع رار الض ديم اإلق ركة بتق ت الش قام

نظام العينات.

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لألعوام  ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ حسب األصول وفي الموعد المحدد قانونًا.



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

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

ركة- ي) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للش أجير التمويل دار للت ركة بن ة (ش ركة التابع ت الش قام

ة ركة أي ى الش ا وال يوجد عل دد قانونً د المح ي الموع ام ٢٠٢١ ف ريبي لع رار الض ديم اإلق م تق ام ٢٠٢٠، وت ة ع تى نهاي ح

التزامات ضريبية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

٣٨

ي ي) بتقديم االقرارات الضريبة العامة على المبيعات ف أجير التمويل ة للت هيالت التجاري ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

ام ٢٠١٣، علما ة ع تى نهاي ة ح رارات المقدم دقيق االق ات بت الموعد المحدد قانونا، وقد قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيع

ام ٢٠١٧ تعتبر مقبولة حسب احكام القانون واإلقرارات الضريبية ة الع بأن االقرارات المقدمة عن الفترات الضريبية لنهاي

المتعلقة بالفترات الالحقة مقدمة في موعدها وحسب األصول.

ة ة أي ركتها التابع ة وش ة األردني هيالت التجاري في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على شركة التس

إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣٠ حزيران ٢٠٢٢.

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام  ٢٠١٨ وعام ٢٠٢٠.

. ً قامت الشركة بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢١ وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونا

ام ٢٠١٧، وتم تقديم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد ة ع تى نهاي ات ح ى المبيع تم تدقيق إقرارات الضريبة العامة عل

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

وام ٢٠١٩ ن األع ريبية ع رارات الض ديم اإلق ي) بتق أجير التمويل ة للت هيالت األردني ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

دخل ريبة ال رة ض ل دائ ن قب ا م م مراجعته م يت تي ل اً وال دد قانوني د المح ي الموع ول وف ب األص و٢٠٢٠ و٢٠٢١ حس

والمبيعات بعد.

ام ٢٠١٧، كما تم قبول ة الع تى نهاي ات ح دخل والمبيع ريبة ال رة ض ع دائ ة م ة نهائي قامت الشركة بالحصول على مخالص

العام ٢٠١٨ ضمن نظام العينات.

دد د المح ي الموع ول وف ب األص وام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١ حس ن األع ريبية ع رارات الض ديم اإلق ركة بتق ت الش قام

قانونًا والتي لم يتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد.

دخل ريبة ال رة ض ت دائ د قام ا، وق دد قانونً د المح قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموع

ام ام ٢٠١٦، علما بأن االقرارات المقدمة عن الفترات الضريبية لنهاية الع ة ع ة لنهاي رارات المقدم دقيق اإلق ات بت والمبيع

ب دها وحس ي موع ة ف ة مقدم الفترات الالحق ة ب ريبية المتعلق رارات الض انون واإلق ام الق ب احك ة حس بر مقبول ٢٠١٧ تعت

األصول.

ريبة رة ض ع دائ ة م ة نهائي ى مخالص ول عل ي) بالحص أجير التمويل ة للت هيالت األردني ركة التس ة (ش ركة التابع ت الش قام

الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠١١ كما تم قبول األعوام ٢٠١٢-٢٠١٨ ضمن نظام العينات.



-

-

-

-

-

-

-

-

الوضع الضريبي للشركة األردنية للتخصيم (شركة تابعة):

-

-

-

ي) بالتسجيل في ضريبة المبيعات اعتباًرا من أول كانون الثاني ٢٠١٧ وتم تقديم أجير التمويل ة (شركة بندار للت ركة التابع ت الش قام

االقرارات الضريبية ودفع الضريبة المستحقة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

ة) بتقديم اإلقرار الضريبي لعام ٢٠١٩ و ٢٠٢١ وتم دفع الضريبة المستحقة في رق العقاري ة (شركة ربوع الش ركة التابع ت الش قام

. ً الموعد المحدد قانونا

٣٩

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

حتى ٣٠ حزيران ٢٠٢٢.

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

عام ٢٠١٨ و عام٢٠٢٠.

ام ة ع تى نهاي ركة ح ات للش دخل والمبيع ة) بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة ال ن العقاري ركة راكي ة (ش ركة التابع ت الش قام

٢٠١٨ وعام ٢٠٢٠.

ي تحقة ف ريبة المس ع الض م دف ام  ٢٠١٩ و ٢٠٢١ وت ريبي لع رار الض ديم اإلق ة) بتق ن العقاري ركة راكي ة (ش ركة التابع ت الش قام

. ً الموعد المحدد قانونا

ات دخل والمبيع ريبة ال رة ض ع دائ ة م ة نهائي إجراء مخالص يارات) ب ة للس هيالت التجاري ة للتس ركة القم ة (ش ركة التابع ت الش قام

ريبية ع الض م دف ة وت دة القانوني من الم ام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ض ريبي لع رار الض ديم اإلق م تق ام ٢٠١٩ ، وت ة ع تى نهاي ركة ح للش

. ً المستحقة في الموعد المحدد قانونا

ام ة ع يارات) بتدقيق إقرارات الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاي ة للس هيالت التجاري ة للتس ركة القم ة (ش ركة التابع ت الش قام

وائم ذه الق داد ه ٢٠١٥، وتم تقديم االقرارات الالحقة في الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إع

المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

ات ة إلتزام ة أي ركاتها التابع تثمار وش ارة واالس دار للتج ركة بن ى ش ب عل ن يترت ه ل في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإن

تفوق المخصص المأخوذ حتى ٣٠  حزيران ٢٠٢٢.

ريبية رارات الض تى ٢٠٢١ حسب األصول، حيث تم قبول اإلق ذ ٢٠١٢ وح وام من ريبية لألع رارات الض ديم اإلق ركة بتق ت الش قام

لألعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ ضمن نظام العينات.

ع الضريبة ة ودف ريبية الالحق رارات الض وز ٢٠٢٠ وتم تقديم االق ن ٧ تم اًرا م ات اعتب ريبة المبيع ي ض جيل ف ركة بالتس قامت الش

المستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.



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.*

٤٠

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار

٪٢٨٪٢٨

٪٣٨

(٨٬٠٤٥٬٨١٥)

٩٬٥٦٩٬١٩٣

١٢٬٦٣٨٬٤٣٣١٢٬١٨٧٬٠٠٢

٪٣٨

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١ ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

١٠٬٥١٢٬٤٨٢

١٥٬١٨٨٬٣٠٢

(٤٬٠٧٣٬٢٤٧)

١٣٬٥٧٦٬٣٦٧

(٨٢٧٬٩٣٩)

(١١٬٠٧٣٬٩٠٨)



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

االحتياطي القانوني(١٧)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة / السنة

(المحرر من) المحول إلى اإلحتياطيات

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي(١٨)

إن الحركة الحاصلة على هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية الفترة / السنة

أرباح (خسائر) أسهم غير متحققة

مطلوبات ضريبية مؤجلة

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

(١٢٬٨٣١)

(١٬٠٨٢٬٥١٧)١٬٦٢٧٬٦٧٧

(٩٠٬٨٨٩)

(١٬٦٤٨٬٦١٠)

٣١٬٧٢٣٬٠٨٥٣٣٬٣٧١٬٦٩٥

٧٬٤١٧٬٣٥٩٦٬٣٦٢٬٣٦٣

١٬١٢٤٬٨٨٣

٤٬٩٥٦٬٩٣٤

٤٬٠٨٧٬٠٤٤

٦٣٢٬٥٠٩

١٤٢٬١٠٤

١٬٢٤٠٬٤٥٣

٦٬١٢٢٬٩٠٨

٥٬١٩٩٬٦٢٢

١٣٧٬٤٠٧

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.

١٤٨٬٣٢٧

١٬٥٣٤٬٦٣٤

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

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٤١

٢٠٬٨٥٢٬٦٥٨١٨٬٩٣٦٬٣٩٣

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)

٦٬٣٦٢٬٣٦٣٨٬٥٦٠٬٢٤٧

(٣٬٧٣٤٬٦٧٢)٢٬١٥٠٬٣٤٤

٥٬٢٥٨٬٣٥٠

١٬٢١٠٬٩٥٧
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للبنود خارج قائمة 

المركز المالي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٩)

١٤٧٬٧٧٨

٢٬١١٤٬٠٩٠

٤٬٢١٩٬٧٠٤

١٬٥١١٬٣٤٧

٣٣٬٣٧١٬٦٩٥٣٠٬٦٤٣٬٣٢٩

٢٬٧٢٨٬٣٦٦

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققــة)(غير مدققــة)



*

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

-

-

-

-

-

-

*

غ ٤٬٥٧٢٬٥٨٣ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ة بمبل ريبية المؤجل ات الض ل المطلوب د تنزي ة بع م موجودات مالي يظهر احتياطي تقيي

٣٫٤٩٠٫٠٦٦ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ي ٣٠ ا ف ة كم ير متحقق ارة غ ربح أو الخس ة ال الل قائم ة من خ ة العادل ة بالقيم ال تتضمن األرباح المدورة أية مبالغ تمثل أرباح موجودات مالي

حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

زيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ يمث زيران ٢٠٢٢ 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.

٦٬٥٥٥

٣٤٬٢٨٠٬٣٠٨

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

(١٢٬٠٠٠٬٠٠٠)

١٬٦٤٨٬٦١٠

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقيد التصرف به بموجب تعليمات البنك المركزي األردني ا ف غ ١٧٫٧٦٦٫٣١٤ دينار كم دورة مبل اح الم من األرب تتض

لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل ١٥٬٨٠١٬٢٧٢ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ع ١٠ مليون دينار من األرباح المدورة عن العام ٢٠٢١ وبما يعادل ان ٢٠٢٢ تم توزي اريخ ٢٠ نيس اهمين بت ة للمس ة العام رار الهيئ بموجب ق

اح ن األرب ار م ون دين ع ١٢ ملي م توزي ان ٢٠٢١ ت اريخ ٢١ نيس ماهمين بت ة للس ة العام رار الهيئ ب ق ه بموج ا أن ك، كم مال البن ن رأس ١٠٪ م

المدورة عن عام ٢٠٢٠ وبما يعادل ١٢٪ من رأسمال البك.

(٢٬٧٢٨٬٣٦٦)

١٢٬٨٣١

٤٢٬٦١٢٬٣١٢

يحظر التصرف بمبلغ يوازي الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة من األرباح المدورة إال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.

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.

٤٢

(غير مدققــة)

٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينـــــــــــــار

(مدققــة)

٣٩٬٣٦٣٬٥٢٤

١٧٬٨١٢٬١٥١

٩٠٬٨٨٩

المحرر من اإلحتياطيات

٧٤٬١١٤

٤٢٬٦١٢٬٣١٢

٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــار



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

١٬٤١٣٬٨٥٩

٣٦٧٬٢٩٣

٢٦٥٬١٨٦

٣٬٥٠٤٬٢٤١

٩١٬٥٨٧

٥٢٬٨١٦

٣٤٣٬١٢١

٢٬٠٤٣٬٩٥٣

٣٬٥٨٢٬٨٨٦

٦٧٣٬٧٦٧

٢٠٢٬٠١٠

٣٠٢٬٢٤٥

٥٨٬٥٠١

١٢٧٬٢٤٠

٢٦٣٬٣٣٥

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٣٧٬٨١٨٬١٥٩٣٣٬٧١٨٬١٠٥

٤٣

١٨٬٠٥١٬٨٣٧١٥٬٩٤١٬٢٦١

١٠٬٧٠٥٬٣٣٩

٥٬٩٢٩٬٩٨١

٥٣٣٬٧٤٦

٣١٣٬٥١٥

٩٬٧٨٧٬٥٣٠

٤٬٧٨٤٬٢٥١

٨١٬٢٧٠٩٧٬١٨٤

٥٢١٬٤٣٧

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

٣٠ حزيران ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

٣٥٧٬٧٢٤

٧٬١٩٤٬٥٨٨
٢٬٤٧١٬٠٧٠

٨٬٢٥٠٬١٠٩
٣٤٬٤٨٢

٢٠٩٬٠٢٠

١٠٬٥٩٤٬٨٩٤

٧٬٨٣٠٬٢٣٦

٢٬١٢٠٬٧٤١

٢٬٨٦٢٬٠٩٧

١٬٧١٩٬٣٣٥

٢٬٣٩٢٬١٣٧

٤٬٨٧٠٬١١٠

٢٦٬١٢٨
٤٬٠٠٦٬٦٧١

٤٬٥٤٣٬٧٢٧



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

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢٢

أسهم شركات 

حق الحصول على أسهم

خيارات أسهم

المجموع

(غير مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠٢١

أسهم شركات 

        -       -خيارات أسهم

المجموع

مسترد من (مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات المالية(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

٤٤

١٬٠١٥

(٣٬٣٥٤)

(٧١٨٬٧٧٤)

(٧٣٢٬٥٥٤)

(٥٤٠)

(٢٤٬١٢٦)

٣٠٠٬٣٩٠

٢٧٦٬٨٥٥

(١١٬٤٤١)١٬١٣١

المجمـوع

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥٦٨٬٩٤٦ ٢٤٤

عوائد 
توزيعات أسهـم

-                   

٢٤٤٥١٥٬٢٨٨

٥٣٬٦٥٨ -                      

٥٣٢٬٧٠٢

٥٢٧٬٨١١

٣٩

٣٩ ١٬٤٨٢

١٬٤٨٢

٤٬٨٩١

أرباح
متحققـة

أرباح
غير متحققـة

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

٥١٥٬٠٤٤-                      

٥٣١٬١٨١

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

٣٬٣٧٠

٥١٥٬٠٤٤٥٣٬٦٥٨

-                  

٥٢٧٬٨١١

-                      -                      

٥٣٬٦٥٨ -                    

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققة)(غير مدققة)

٢٠٢٢٢٠٢١



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)

إجمالي االصول السائلة عالية الجودة قبل التعديالت

إجمالي االصول السائلة عالية الجودة بعد التعديالت

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة قبل تطبيق سقف ال ٧٥%

إجمالي التدفقات النقدية الداخلة بعد تطبيق سقف ال ٧٥%

صافي التدفقات النقدية الخارجة

(LCR) ١٧٧٫٧٠٪٢٣٩٫٢٪نسبة تغطية السيولة

١٣١٬٨٤٥

١٩٢٬٣٣٦

٦٩٬٩٦٢

٦٩٬٩٦٢

١٢٢٬٣٧٤

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

يلي:

يجب على البنوك ان تلبي الحد االدنى من المتطلبات الرأسمالية نسبة الى الموجودات المرجحة بالمخاطر، ويجب ان تكون كما يلي:

بته ١٠٪ من أرباحه ا نس انوني م اطي الق نويًا لحساب االحتي ادة (٦٢) من قانون البنوك بأن يقتطع س ب الم ك حس تزم البن ا يل كم

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

١٧٨٬٤٧٨

٤٦٬٦٣٣

ي ٣٠ ا ف هر (٢٤٨٫٥%) كم ل ش ة ك ط نهاي اس متوس ى أس دة عل ات الموح الي للبيان يولة باإلجم ة الس بة تغطي ط نس غ متوس بل

حزيران ٢٠٢٢ ، مقابل (٢٥٣٫٠%) كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

هر (٢٨٣٫٧%) كما في ٣٠ ل ش ة ك ى أساس متوسط نهاي بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة بالدينار األردني للبيانات الموحدة عل

حزيران ٢٠٢٢، مقابل (٢٦٣٫٩%) كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

٤٥

ل رادات والتشغيل األمث اح التشغيلية واإلي ي األرب ائض ف ق ف ك وتحقي ال البن داف إدارة رأس م ق أه تهدف إدارة البنك إلى تحقي
اح ن األرب انوني وم اطي الق ي اإلحتي و ف لمصادر األموال المتاحة بما يحقق النمو المستهدف في حقوق المساهمين من خالل النم

المتحققة واألرباح المدورة.

م ث يت ويتم أخذ التأثيرات لدى الدخول في اإلستثمارات على نسبة كفاية رأس المال ويراقب رأس المال وكفايته بشكل دوري حي

احتساب نسبة كفاية رأس المال من قبل إدارة المخاطر.

ي ٣٠ حزيران ا ف ازل III كم ررات ب تندة لمق ي المس ك المركزي األردن ات البن ا لتعليم ال وفقً ة رأس الم اب نسبة كفاي م احتس ت

٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ا األداة تي يجب أن تحققه ايير ال ال (CET1,AT1,T2) مجموعة محددة من المع ن رأس الم ة م واع الثالث ن األن وع م ل ن لك

المالية قبل تضمينها في الفئة ذات الصلة.

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢
باآلف الدنانيرباآلف الدنانير
(مدققــة)(غير مدققــة)

٢٩٢٬٦٦٤٢٣٤٬٣٢٨

٢٩٢٬٦٦٤٢٣٤٬٣٢٨

٤٦٬٦٣٣



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

٣١ كانون األول ٣٠٢٠٢١ حزيران ٢٠٢٢
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

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

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

٣٠٬٨٥٤٬٨٥٣٣٩٬١٨٦٬٨٥٧األرباح المدورة ( بعد طرح أي مبالغ مقيدة التصرف)

                       -١٠٬٠٠٠٬٠٠٠أرباح الفترة

احتياطي تقييم الموجودات المالية - بالصافي حسب المعيار الدولي 
٧٬٤١٧٬٣٥٩٦٬٣٦٢٬٣٦٣للتقارير المالية رقم (٩)

٣١٬٧٢٣٬٠٨٥٣٣٬٣٧١٬٦٩٥االحتياطي القانوني

١٧٩٬٩٩٥٬٢٩٧١٧٨٬٩٢٠٬٩١٥اجمالي رأس المال االساسي لالسهم العادية

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال):

(٣٬٠٠٣٬٧٧٧)(٢٬٩٣٢٬٥٠٤)الشهرة والموجودات غير الملموسة

(١٥٬٨٠١٬٢٧٢)(١٧٬٧٦٦٬٣١٤)الموجودات الضريبية المؤجلة الناتجة عن مخصصات ديون

(١٠٬٠٠٠٬٠٠٠)(٥٬٠٠٠٬٠٠٠)األرباح المتوقع توزيعها

١٥٤٬٢٩٦٬٤٧٩١٥٠٬١١٥٬٨٦٦صافي 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 

٢٬٦٤٩٬٣٢٦٣٬٢٦٥٬٢٥٢الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان وفق الطريقة المعيارية)

٢٬٦٤٩٬٣٢٦٣٬٢٦٥٬٢٥٢اجمالي 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٪

٢٬٦٤٩٬٣٢٦٣٬٢٦٥٬٢٥٢صافي رأس المال المساند (الشريحة الثانية من رأس المال)

١٥٦٬٩٤٥٬٨٠٥١٥٣٬٣٨١٬١١٨مجموع رأس المال التنظيمي

١٬٠٦٥٬٨٩٨٬٧١٩٩٨٠٬١٤٨٬١٨٤مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

١٥٫٦٥٪١٤٫٧٢٪نسبة كفاية رأس المال (٪)

١٥٫٣٢٪١٤٫٤٨٪نسبة حقوق حملة األسهم العادية (٪)

١٥٫٣٢٪١٤٫٤٨٪نسبة رأس المال األساسي (٪) 

٤٦



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.-

٤٧

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

موضحة أدناه، كما يمتلك البنك شركات تابعة تختص بالمجاالت التالية: خدمات التأجير التمويلي وخدمات تشغيل وٕادارة مستودعات البوندد.



  فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

٢٠٢٢٢٠٢١أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجير التمويليالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

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

٣٣٬٧٢٠٬١١١٢٦٬٥٢٥٬٩٤٨(٦٠٧٬٢٦٢)١٦٬١٤٧٬٣٤٣١٣٬٤٠١٬٩٧٤٣٬١٤٤٬٨٧٨٨٤٢٬٥٧٨٧٩٠٬٦٠٠إجمالي الدخل

(٢٬٨٦٦٬٠٣٥)(٧٬٩٦٧٬٧٠٤)-                 ١٬٣١٠٬٤٧٧(٢٬٥٤٠٬٤٨٥)٨٬٢٨٠٬٨٣٨(١٥٠٬٥١٦)١٦٢٬٩٣٢

-                 -                 (٢٤٬٦٦٦)-                 -                 (٧٣٢٬٥٥٤)٣٠١٬٥٢١٢٧٦٬٨٥٥
(١٦٠٬٧٣٧)(٥٢٨٬٣٥٥)(٥٢٨٬٣٥٥)                 -                 -                 -                 -                 -مخصصات متنوعة

١٣٬٢٨١٬٣٠٨٥٬٤٣٤٬٢٧٠٣٬١٢٠٬٢١٢١٬٠٠٥٬٥١٠٦٤٠٬٠٨٤٧٬٤٤٦٬٧٤٢٣٠٬٩٢٨٬١٢٦٢٦٬٩٤٣٬١٣٤نتائج أعمال القطاع
(١٣٬٣٦٦٬٧٦٧)(١٥٬٧٣٩٬٨٢٤)(١٤٬٢٤٨٬١٩٥)(٨٢٩٬٥١٧)(٦٦٢٬١١٢)                 -                 -                 -ينزل: مصاريف غير موزعة

١٥٬١٨٨٬٣٠٢١٣٬٥٧٦٬٣٦٧(٦٬٨٠١٬٤٥٣)(١٨٩٬٤٣٣)١٣٬٢٨١٬٣٠٨٥٬٤٣٤٬٢٧٠٣٬١٢٠٬٢١٢٣٤٣٬٣٩٨الربح قبل الضرائب
(٤٬٨٧٨٬٣٧٤)(٥٬٠٦٢٬٢٤٣)(٤٬٩٨٠٬٠٦٦)٤٢٬١٤٤(١٢٤٬٣٢١)                 -                 -                 -ضريبة الدخل

-                 -                 -                 -                 -                 (١٢٦٬٠٥٩)(١٢٦٬٠٥٩)١٤٠٬٣٩٥
١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٬٨٣٨٬٣٨٨(١١٬٩٠٧٬٥٧٨)(١٤٧٬٢٨٩)١٣٬٢٨١٬٣٠٨٥٬٤٣٤٬٢٧٠٣٬١٢٠٬٢١٢٢١٩٬٠٧٧صافي ربح الفترة

٣١ كانون األول٣٠ حزيران

٢٠٢٢٢٠٢١أخــــــــــرىإدارة البونددالتأجير التمويليالخزينــــــــــةالمؤسســـــــاتاألفــــــــراد

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

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

١٬٣١٩٬٠٠٠٬٦٥٣١٬٢٣٨٬٧٥٠٬٩٣٢                      -٣٥٨٬٢٢٠٬٠٨٣٣٨٩٬٨٠٩٬٧٢٠٤٤٨٬٤٣٩٬٥٢٩٩٧٬٦٦٥٬٣٦٣٢٤٬٨٦٥٬٩٥٨موجودات القطاع

٥٦٬٣١٢٬٠٢٥٥٦٬٣١٢٬٠٢٥٤٢٬٢٨٥٬٨٩٧                 -                 -                 -                 -                 -موجودات غير موزعة على القطاعات

                      -٨٨٬٠٣٠٨٨٬٠٣٠                 -                 -                 -                 -                 -موجودات محتفظ بها للبيع

٣٥٨٬٢٢٠٬٠٨٣٣٨٩٬٨٠٩٬٧٢٠٤٤٨٬٤٣٩٬٥٢٩٩٧٬٦٦٥٬٣٦٣٢٤٬٨٦٥٬٩٥٨٥٦٬٤٠٠٬٠٥٥١٬٣٧٥٬٤٠٠٬٧٠٨١٬٢٨١٬٠٣٦٬٨٢٩مجموع الموجودات

٩٧٤٬١٨٥٬٤٥٠١٬٠٠٠٬٢٧٩٬٣٧١                      -٤٩٦٬٣٧٣٬٩٥٥٣١٩٬٨٤٧٬٦١٨٦٩٬٣١٢٬١١٣٦٧٬٨٠٥٬٦٧٧٢٠٬٨٤٦٬٠٨٧مطلوبات القطاع

٢١٤٬٧٤١٬١٧٢٢١٤٬٧٤١٬١٧٢٩٥٬٣٤٥٬٧٢٧                 -                 -                 -                 -                 -مطلوبات غير موزعة على القطاعات

-                 -                 -                 -                 -                 ٨٬٦٤٧٨٬٦٤٧-                      
٤٩٦٬٣٧٣٬٩٥٥٣١٩٬٨٤٧٬٦١٨٦٩٬٣١٢٬١١٣٦٧٬٨٠٥٬٦٧٧٢٠٬٨٤٦٬٠٨٧٢١٤٬٧٤٩٬٨١٩١٬١٨٨٬٩٣٥٬٢٦٩١٬٠٩٥٬٦٢٥٬٠٩٨مجموع المطلوبات

٢٠٢٢٢٠٢١
دينــــــــــاردينــــــــــار
(غير مدققة)(غير مدققة)

١٬١٩٨٬١٥٧٧٧٢٬٦١٢مصاريف رأسمالية

١٬٤٩٨٬٨١٣١٬٣٣٦٬٢٦٤استهالكات 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

٤٨

المجموع

٣٠ حزيران

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة

مسترد من (مخصص) خسائر 
ائتمانية متوقعة للموجودات المالية

مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
بالموجودات المحتفظ بها للبيع

(خسارة) ربح الفترة من العمليات 
غير المستمرة - بالصافي بعد 



 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
٢٠٢٢ 

٣١ كانون األول
٢٠٢١ 

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)بنود داخل قائمة المركز المالي:

٥٬٩٣١٬٤٠٠٢٬٥٩٧٬٩٣١٢٤٬٨١٠٬٧١٧٣٣٬٣٤٠٬٠٤٨٥١٬٦٠٨٬٦٤٩التسهيالت اإلئتمانية

-               -               ٣٨٬٩٨٠٣٨٬٩٨٠٣٩٬٦٥٧
٥٬١٢٠٬٠٠٠                           -                            -               -               -موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٢٬٩٣٩٬٢٣٠٧٬٢٨١٬٧٢٩١٠٬٦٦٢٬٢٩٤٢٠٬٨٨٣٬٢٥٣٢٠٬٧٨١٬٤٤٨

١٦٬٩٢٣٬١١٣٢٥٬١٢٠٬٣٩٦                            -١٦٬٩٢٣٬١١٣               -ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

بنود خارج قائمة المركز المالي:

                 -١٨٬٣٨٥١٨٬٣٨٥               -               -اعتمادات

١٥١٬٥٠٠٢١٠٬٥٩٢٨٨٧٬٦٤٩١٬٢٤٩٬٧٤١٣٬٠٦٢٬٤٥١كفاالت

٢٠٢٢٢٠٢١عناصر قائمة الربح أو الخسارة:
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
(غير مدققة)(غير مدققة)

٣٠٤٬٥٥٠٧٩٬٠٠٢٩٩١٬٧٧٨١٬٣٧٥٬٣٣٠٢٬٠٧١٬٦٣١فوائد وعموالت دائنة

٧٬٥٩٢٣٢٨٬٢٥٤١٢٤٬٠٨٦٤٥٩٬٩٣٢٥٩٥٬٣٤٧فوائد وعموالت مدينة

٣٬٩٧٩(٦٧٧)(٦٧٧)               -               -مخصص تدني تسهيالت ائتمانية **

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

٦٪أدنى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية١٢٪أعلى سعر فائدة على التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بالعملة األجنبية

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني٤٫٤٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني

صفرأدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية١٫٣٥٪أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية

صفرأدنى عمولة على التسهيالت١٪أعلى عمولة على التسهيالت

بلغ عدد العمالء ذوي العالقة ١٫٠١٨ عميل كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ١٬٠٠١ كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

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 **

الودائع والحسابات الجارية 
والتأمينات النقدية

ه ١٫٨٩٨٫١٨١ دينار للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ١٫٦٥١٫٥١٤ ا مجموع ة م ركات التابع ك والش ا للبن ة العلي إلدارة التنفيذي بلغت الرواتب والمكافآت ل

دينار لنفس الفترة من العام ٢٠٢١.

ل زيران ٢٠٢٢ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ه ٢٠٫٧٥١٫٩١٤ دين ا قيمت ة م ة الممنوح هيالت االئتماني ل التس ة مقاب الء ذوي العالق ن العم ة م مانات المقدم ة الض ت قيم بلغ

٣٤٫٩٩٩٫٠٦٩ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

٤٩

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران



 النقد وما في حكمه(٢٧)

٢٠٢٢٢٠٢١إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(غير مدققــة)(غير مدققــة)

١١١٬٨٣٧٬١٠٨٨٤٬٨٦٧٬٢٣٧نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

٦٣٬١٨١٬٠٠٢٦٥٬١٩٤٬٤٧١يضاف: أرصدة لدى بنوك وُمؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

٣٥٬٣٠٣٬٠٠٥٢٧٬٢٢٢٬١١٣ينزل: ودائع البنوك والُمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

١٣٩٬٧١٥٬١٠٥١٢٢٬٨٣٩٬٥٩٥

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 ٢٠٢٢

١٬٩٠٠٬٠٠١                  -                   -١٬٩٠٠٬٠٠١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٦٬٦٤٣٬٣٥٤٤١٬٥٠٤٬٨٣٢                   -٣٤٬٨٦١٬٤٧٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٬٦٤٣٬٣٥٤٤٣٬٤٠٤٬٨٣٣                   -٣٦٬٧٦١٬٤٧٩
-               

المجموعالمستوى ٣*المستوى ٢المستوى ١(مدققــة)

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار٣١ كانون األول ٢٠٢١

١                  -                   -١موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

٦٬٧٩٩٬٩٣٥٣٧٬٨١٥٬٩٨٣                   -٣١٬٠١٦٬٠٤٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٦٬٧٩٩٬٩٣٥٣٧٬٨١٥٬٩٨٤                   -٣١٬٠١٦٬٠٤٩

-               

غ ٤٥٠٬٠٠٠ دينار والذي يعود الستثمارات في شركة مدرجة، إال أنه لم يتم اعتماد السعر* ر مبل تتضمن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ

ام ٢٠٢١ من الل ع ة خ هم مجاني ع أس ركة بتوزي ث قامت الش ى أسهم الشركة، حي ط عل السوقي للسهم في تحديد القيمة العادلة لالستثمار كونه ال يوجد تداول نش

خالل زيادة رأسمال الشركة ولم ينعكس أثر ذلك على السعر السوقي للسهم نتيجة عدم وجود أي تداوالت للسهم خالل العام.

٥٠

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

٣٫٢١٩٫٥٤٤ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ٣٫٢٣٤٫٦٤٤ دينار كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١.

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:

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

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

٢٬٤٩١٬٠٤٢٥٬٣٤٩٬٢٢١٩٬٦٥٩٬٩٩٢٨٬٧٤٨٬٧٨٧صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك

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

٠٫٠٢٥٠٫٠٥٣٠٫٠٩٧٠٫٠٨٧حصة السهم األساسية والمخفضة من صافي ربح الفترة

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

ارتباطات والتزامات ائتمانية

٣٠ حزيران
٢٠٢٢

٣١ كانون األول
٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

(مدققة)(غير مدققة)

٧٬٦١٩٬٦٠٨٥٬٢٧٢٬١٧٣اعتمادات 

٧٬٢٨٥٬٢٦٢٥٬٧٩٠٬٨١٧قبوالت وسحوبات زمنية

كفاالت:

١٦٬٨٥٣٬٦٦٦١٨٬٨٩٧٬٩٠٥دفع

٤٤٬١٧٤٬١٢٣٣٥٬٨٠٧٬٩٤١حسن تنفيذ

١٩٬٣٤٨٬٩٠٦١٦٬٩٩٦٬١٧٩أخرى

٢٥٬٢٤١٬٩٨١٢١٬٦٠٧٬٩٥٦سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

٣١٬٩٣١٬٢٩٠٢٣٬٩٧١٬٢٠٨سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

١٥٢٬٤٥٤٬٨٣٦١٢٨٬٣٤٤٬١٧٩     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.

٥١

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 إجمالي االرتباطات وااللتزامات المحتملة حسب المرحلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٧٢٢٬٥٧٤١٢٩٬٨٥٥٬٥٢٦             -٢١٬٧٤٨٬٥٧٨                -١٠٧٬٣٨٤٬٣٧٤إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٥١٬٤٩٢٬٢٩٤                 -             -١٬٧٨٢٬٣٢٤                -٤٩٬٧٠٩٬٩٧٠التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٢٠٬٠٣٩٬٣٥١)-                (٢٬١٣١٬٤٤١)-             (٣١٬٦٢١)(٢٢٬٢٠٢٬٤١٣)

                  -                 -             -(١٬٦١٠٬٣٦٠)                -١٬٦١٠٬٣٦٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                  -(٥٬٥٠٠)             -٩٢٦٬٧٠٥                -(٩٢١٬٢٠٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                  -١٤٤٬١٠٠             -(٧١٬١٠٠)                -(٧٣٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٥٬٤٧٩٬٦١٤)                 -             -(٢٬٧٤٤٬٢٦٢)                -(٢٬٧٣٥٬٣٥٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                  -                 -             -                 -                -                 -التسهيالت المعدومة

                  -                 -             -                 -                -                 -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٨٢٩٬٥٥٣١٥٣٬٦٦٥٬٧٩٣             -١٧٬٩٠٠٬٤٤٤                -١٣٤٬٩٣٥٬٧٩٦

-                  

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

١٠٩٬٢٢٤٬٤٧٠٢٬٢٢٦٬٥٥٥٢٣٬٩١٦٬٩٠٤١٤٬٥٣٠٢٬٠٩٧٬٣٥٥١٣٧٬٤٧٩٬٨١٤إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٢٦٬٧٨٩٬٥١١                  -             -٢٥٬٦٤٦٬٣٠٦٢٦٧٬٤٤٢٨٧٥٬٧٦٣التعرضات الجديدة خالل السنة

(٢٣٬٥١١٬٦٤٢)(٤٩٥٬٤٣٣)(٣٬٩٥١٬٨١٧)(١٬٠٠٠)(١٠٠٬٤٠٧)
(٢٨٬٠٦٠٬٢٩٩)

                   -(١٠٤٬٣٥٠)(١١٬٠٥٠)(٥٬٥١٩٬٢٣٥)(١٬٧٥٤٬٠٦٤)٧٬٣٨٨٬٦٩٩ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                   -(١٬٣٤٨٬٠٩٢)(٢٬٤٨٠)٦٬٣٢١٬٣٨٩(٩٬٠٠٠)(٤٬٩٦١٬٨١٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                   -١٧٨٬٠٦٨             -(١٠٬٠٠٠)(١٤٬٥٠٠)(١٥٣٬٥٦٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٦٬٣٥٣٬٥٠٠)                  -             -١١٥٬٥٧٤(٢٢١٬٠٠٠)(٦٬٢٤٨٬٠٧٤)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -                  -             -                  -                 -                  -التسهيالت المعدومة

                   -                  -             -                  -                 -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٢٢٬٥٧٤١٢٩٬٨٥٥٬٥٢٦             -٢١٬٧٤٨٬٥٧٨                 -١٠٧٬٣٨٤٬٣٧٤إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

٥٢

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 
٢٠٢١



مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لالرتباطات وااللتزامات المحتملة بشكل إجمالي:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٥٧١٬٣٤٣١٬٥١١٬٣٤٧               -٦٠٥٬٩٨٥              -٣٣٤٬٠١٩رصيد بداية الفترة

١٠٬٨٨٨٢٦٠٬٨٢٩               -٦٢٬١٠٢              -١٨٧٬٨٣٩خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل الفترة

(٥٣٬٨٨٨)-              (١٣٢٬١٦٦)-               (١٩٠٬٦٠٠)(٣٧٦٬٦٥٤)

                -                 -               -(٩٦٬٨١٦)              -٩٦٬٨١٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(٤٬١٨٤)               -٩٬٣٢٥              -(٥٬١٤١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -١٬٠٤٩               -(٩٤٧)              -(١٠٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٠٦٬٧٧٤)-              ٣٤٬٠٩٠               -٧٢٬٦٨٤-                

(١٨٤٬٥٦٥)(٣٠٬٣٦٩)               -(٧٧٬٤٩٠)              -(٧٦٬٧٠٦)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                -                 -               -               -              -              -األرصدة المعدومة

                -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٩٢٬٢١٧١٬٢١٠٬٩٥٧               -٤٤٢٬٦٧٧              -٣٧٦٬٠٦٣إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

١٦٥٬١٥٥٩٦٧٢٠٧٬٤١٣٢٣٥٩٠٬٠٧٤٤٦٣٬٨٤٤رصيد بداية السنة

٣٤٢٬٤٥٥١٥٬٧٧١٣٠٬١٦٩٥٤٣٨٩٬٣٢٢٧٧٧٬٧٧١خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

(٣٧٬٧٩٨)(٢٨٢)(٦٨٬٠٢١)(٢٢٩)(١٩٬٢١٢)(١٢٥٬٥٤٢)

                -(٤٥٦)(٢٢٧)(٦٠٬٠٠٢)              -٦٠٬٦٨٥ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                -(٤٠٬٠١٤)               -٧٩٬٤٩٥              -(٣٩٬٤٨١)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                -٢٧               -               -              -(٢٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٢٣٦٬٤٧٤)(١٦٬٤٥٦)
١٦٦٬٢٥٨١٦٧٨٦٬٥٠٥

-                

٦٥٬٠٩٧٣٩٥٬٢٧٤               -٢٥٠٬٦٧٣              -٧٩٬٥٠٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                -                 -               -               -              -              -األرصدة المعدومة

                -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٧١٬٣٤٣١٬٥١١٬٣٤٧               -٦٠٥٬٩٨٥              -٣٣٤٬٠١٩إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

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

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

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

٥٣

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة - االعتمادات:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٥٬٢٨٤٬٣٣٠               -             -١٠٦٬٨٣٢             -٥٬١٧٧٬٤٩٨إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٦٬٩٣٩٬٦٦٣               -             -                -             -٦٬٩٣٩٬٦٦٣التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٤٬٤٦١٬٩٥٦)-             -                -             -               (٤٬٤٦١٬٩٥٦)

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(١٠٨٬٣٤٨)               -             -(١٠٦٬٨٣٢)             -(١٬٥١٦)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -               -             -                -             -               -التسهيالت المعدومة

                 -               -             -                -             -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٬٦٥٣٬٦٨٩               -             -                -             -٧٬٦٥٣٬٦٨٩

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٣٬٥٨٩٬٦٨٦               -             -٣٨١٬٤٣٥             -٣٬٢٠٨٬٢٥١إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٣٬٨٤٧٬٨٤٠               -             -                -             -٣٬٨٤٧٬٨٤٠التعرضات الجديدة خالل السنة

(١٬٨٧٦٬٨٨٣)-             (٢٧٤٬٦٠٣)-             -               (٢٬١٥١٬٤٨٦)

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                 -               -             -                -             -               -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(١٬٧١٠)               -             -                -             -(١٬٧١٠)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -               -             -                -             -               -التسهيالت المعدومة

                 -               -             -                -             -               -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٬٢٨٤٬٣٣٠               -             -١٠٦٬٨٣٢             -٥٬١٧٧٬٤٩٨

المرحلة الثالثة

المجموع

٥٤

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 
٢٠٢١



الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - االعتمادات:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

١٢٬١٥٧                 -               -٩٣٤              -١١٬٢٢٣رصيد بداية الفترة

٢٩٬٧٧٠                 -               -٨١٩              -٢٨٬٩٥١خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٥٬٣٨٧)-              -               -               -                 (٥٬٣٨٧)

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

-              -              -               -               -                 -               

(٢٬٤٥٩)                 -               -(٩٣٦)              -(١٬٥٢٣)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٤٬٠٨١                 -               -٨١٧              -٣٣٬٢٦٤إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٩٥٤                 -               -٢٤٧              -٧٠٧رصيد بداية السنة

١١٬٣٧٢                 -               -٨٤٩              -١٠٬٥٢٣خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(٧)
-              

(١٦٢)-               
-                 

(١٦٩)

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

-              -              -               -               -                 
-               

               -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٢٬١٥٧                 -               -٩٣٤              -١١٬٢٢٣إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

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

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

٥٥

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

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)



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة - القبوالت والسحوبات الزمنية:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٥٬٨١٣٬٣٥٣                   -               -١٥١٬١٣٠               -٥٬٦٦٢٬٢٢٣إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٧٬٢٩٨٬٠١٦                   -               -١٧٢٬٨٥٤               -٧٬١٢٥٬١٦٢التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٥٬٦٦٢٬٢٢٤)
-               

(١٥١٬١٢٨)
-               -                   

(٥٬٨١٣٬٣٥٢)

                    -                   -               -                  -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -                   -               -                  -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

                    -                   -               -                  -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٧٬٢٩٨٬٠١٧                   -               -١٧٢٬٨٥٦               -٧٬١٢٥٬١٦١

-               

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٥٬٣٤٢٬٣١٠                   -               -٢٣٠٬٠٧٠               -٥٬١١٢٬٢٤٠إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٬٦١٠٬١١٧                   -               -                  -               -٥٬٦١٠٬١١٧التعرضات الجديدة خالل السنة

(٥٬٠٦٠٬١٣٤)-               (٧٨٬٩٤٠)-               -                   
(٥٬١٣٩٬٠٧٤)

                   -               -                  -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-                    

                   -               -                  -               -                  -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-                    

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

                    -                   -               -                  -               -                  -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة
-                    

                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                    

٥٬٨١٣٬٣٥٣               -١٥١٬١٣٠               -٥٬٦٦٢٬٢٢٣

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

المجموع

٥٦

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 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - القبوالت والسحوبات الزمنية:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢٢٬٥٣٦                 -               -١٬٣٢٤              -٢١٬٢١٢رصيد بداية الفترة

١٢٬٧٥٤                 -               -١٬٤١٤              -١١٬٣٤٠خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٢١٬٢١٢)-              (١٬٣٢٣)-               -                 (٢٢٬٥٣٥)

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

-              -              -               -               -                 -               

               -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

١٢٬٧٥٥                 -               -١٬٤١٥              -١١٬٣٤٠

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

١٬٥١٨                 -               -١٤٩              -١٬٣٦٩رصيد بداية السنة

٢٢٬٣٨٦                 -               -١٬١٧٥              -٢١٬٢١١خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(١٬٣٦٨)-              -               -               -                 (١٬٣٦٨)

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -               -              -              -ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

-              -              -               -               -                 -               

               -                 -               -               -              -              -التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٢٬٥٣٦                 -               -١٬٣٢٤              -٢١٬٢١٢

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

٥٧

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



الحركة على االرتباطات وااللتزامات المحتملة - الكفاالت:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٧٢٢٬٥٧٤٧٢٬٥٧٥٬٤١٨               -١٣٬٠١١٬٦١٥               -٥٨٬٨٤١٬٢٢٩إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٢٠٬١٨٠٬٤٧٢                   -               -٨٠٤٬٩٧٣               -١٩٬٣٧٥٬٤٩٩التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٦٬٦٧٥٬٦٥٨)-               (١٬١٠٥٬١٠٩)-               (٣١٬٦٢١)(٧٬٨١٢٬٣٨٨)

                    -                   -               -(١٬٥٦٩٬٩٠٧)١٬٥٦٩٬٩٠٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(٥٬٥٠٠)               -٤٠٨٬١٤٢               -(٤٠٢٬٦٤٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١٤٤٬١٠٠               -(٧١٬١٠٠)               -(٧٣٬٠٠٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٣٬٩١٨٬٤٧٢)                   -               -(٢٬١٧٦٬٨٩٠)               -(١٬٧٤١٬٥٨٢)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٨٢٩٬٥٥٣٨١٬٠٢٥٬٠٣٠               -٩٬٣٠١٬٧٢٤               -٧٠٬٨٩٣٬٧٥٣

-               

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

٦٣٬٥١٦٬٥١٠٢٬١٧٥٬٧٢٥١٧٬٣٢٠٬٣٨٨١٤٬٥٣٠٢٬٠٩٧٬٣٥٥٨٥٬١٢٤٬٥٠٨إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٩٬٦٦٧٬٨٤٦                   -               -٩٬٢٤٧٬٣٥٩٥٨٬٤١٠٣٦٢٬٠٧٧التعرضات الجديدة خالل السنة

(١١٬٢٢١٬٨٣٥)(٤٩٤٬٨٦٧)(٣٬٥٠٤٬٩٦٨)(١٬٠٠٠)(١٠٠٬٤٠٧)(١٥٬٣٢٣٬٠٧٧)

                    -(١٠٤٬٣٥٠)(١١٬٠٥٠)(٤٬١٦٨٬٥٠٨)(١٬٤٩٤٬٧٦٨)٥٬٧٧٨٬٦٧٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -(١٬٣٤٨٬٠٩٢)(٢٬٤٨٠)٤٬٣٣٩٬٤٤٠(٩٬٠٠٠)(٢٬٩٧٩٬٨٦٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -١٧٨٬٠٦٨               -(١٠٬٠٠٠)(١٤٬٥٠٠)(١٥٣٬٥٦٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٦٬٨٩٣٬٨٥٩)                   -               -(١٬٣٢٦٬٨١٤)(٢٢١٬٠٠٠)(٥٬٣٤٦٬٠٤٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة
-                    

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                  -               -                  -               -                   -                    

٧٢٢٬٥٧٤٧٢٬٥٧٥٬٤١٨               -١٣٬٠١١٬٦١٥               -٥٨٬٨٤١٬٢٢٩

المجموع

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٥٨

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - الكفاالت:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٥٧١٬٣٤٣٨٧٣٬٣٩٣               -٢٢٤٬٧٧٥              -٧٧٬٢٧٥رصيد بداية الفترة

١٠٬٨٨٥١٤٦٬٢٩٧               -٢٥٬٢١١              -١١٠٬٢٠١خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٦٬٢٨٧)
-              

(٨١٬٨٧٣)
-               (١٩٠٬٦٠٠)

(٢٧٨٬٧٦٠)

               -                 -               -(٧٠٬٢٣١)              -٧٠٬٢٣١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -(٤٬١٨٤)               -٤٬٥٢٤              -(٣٤٠)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -١٬٠٤٩               -(٩٤٧)              -(١٠٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(٨٥٬٣٠٧)
-              

٥١٬٢١٧
-               

٣٤٬٠٩٠-               

(٩٢٬٥٩٥)(٣٠٬٣٦٩)               -(٤٥٬٦٦٣)              -(١٦٬٥٦٣)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٩٢٬٢١٤٦٤٨٬٣٣٥               -١٠٧٬٠١٣              -١٤٩٬١٠٨

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

١١٬٨٨٧٨٢٣٥٤٬٢٤١٢٣٥٩٠٬٠٧٤١٥٧٬٢٦٠رصيد بداية السنة

١٧٥٬٣٥٣١٥٬٦٧٩١٩٬٥٤٤٥٤٣٨٩٬٣٢٢٥٩٩٬٩٥٢خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(٢٬٠٨٦)(٢١٩)(٢٬٥٥٥)(٢٢٩)(١٩٬٢١٢)(٢٤٬٣٠١)

               -(٤٥٦)(٢٢٧)(٣٬٤٦٨)              -٤٬١٥١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -(٤٠٬٠١٤)               -٤٠٬٤١١              -(٣٩٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

               -٢٧               -               -              -(٢٧)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

(١٢٣٬٥٢٧)(١٦٬٢٨٣)٥٣٬١٣٨١٦٧٨٦٬٥٠٥-               

٦٥٬٠٩٧١٤٠٬٤٨٢               -٦٣٬٤٦٤              -١١٬٩٢١التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٥٧١٬٣٤٣٨٧٣٬٣٩٣               -٢٢٤٬٧٧٥              -٧٧٬٢٧٥

المجموع

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموع

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

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

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

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٥٩

المرحلة الثالثة



الحركة على السقوف المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢١٬٩٧٩٬٧٤٥                   -               -٢٬٦٦٨٬٧٣٤               -١٩٬٣١١٬٠١١إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٥٬٦١١٬٧٩١                   -               -٣٠٤٬٤٩٦               -٥٬٣٠٧٬٢٩٥التعرضات الجديدة خالل الفترة

(١٬٣٠٨٬٣٧٨)-               (١٤٠٬٦٠٥)-               
-                   

(١٬٤٤٨٬٩٨٣)

١٠٬٤٥٣ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-               

(١٠٬٤٥٣)-               -                   -                    

                    -                   -               -٢١٣٬٦٤٤               -(٢١٣٬٦٤٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٥٩٨٬٤٠١)                   -               -(٦٤٠٬١٣٦)               -٤١٬٧٣٥التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٥٬٥٤٤٬١٥٢                   -               -٢٬٣٩٥٬٦٨٠               -٢٣٬١٤٨٬٤٧٢

-               

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

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

٤٬٤٢٥٬٣٦٧                 -             -٤٬٢٨٧٬٩٠٤٢٦٬١٣٢١١١٬٣٣١التعرضات الجديدة خالل السنة

(١٬٢٦٠٬٩٧٧)(٥٦٦)(٥٦٬٩٤٢)-             -                 (١٬٣١٨٬٤٨٥)

                 -             -(٣١٤٬٥٣١)(٣٣٬٥٩٦)٣٤٨٬١٢٧ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-                    

                 -             -٩٨٥٬٢٨٥              -(٩٨٥٬٢٨٥)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-                    

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

١٥٢٬٧٤٢                 -             -(٥٧٣٬٤٣٤)              -٧٢٦٬١٧٦التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                 -             -                 -              -                -التسهيالت المعدومة
-                    

                 -             -                 -              -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                    

٢١٬٩٧٩٬٧٤٥                   -               -٢٬٦٦٨٬٧٣٤               -١٩٬٣١١٬٠١١

المجموع

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٠

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - السقوف المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٣٧١٬٧٨٩                 -               -١٩٢٬٧٤٩              -١٧٩٬٠٤٠رصيد بداية الفترة

٦٠٬٧٧٠                 -               -٣٠٬٩٠٦              -٢٩٬٨٦٤خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(١٢٬٦٥٦)
-              

(٣٥٬٣٩٨)
-               

-                 (٤٨٬٠٥٤)

               -                 -               -(٢٦٬٢٢١)              -٢٦٬٢٢١ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -٢٬١٨٩              -(٢٬١٨٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٢٠٬٨٩٢)-              ٢٠٬٨٩٢-               -                 -               

(٨٢٬٣٣٤)                 -               -(٢٦٬٩٠٩)              -(٥٥٬٤٢٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٠٢٬١٧١                 -               -١٥٨٬٢٠٨              -١٤٣٬٩٦٣

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

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

١١٥٬٣٤٨                 -                -١٠٦٬٧٣٧١٠٨٬٦٠١خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(٢٢٬٥٥٧)(٦٣)(٤٢٬٧٤٢)-                -                   (٦٥٬٣٦٢)

               -                   -                -(٣١٬٠٤٤)               -٣١٬٠٤٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                   -                -٣٤٬٠١٨               -(٣٤٬٠١٨)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٧٤٬٤٨٩)(٢٤)٧٤٬٥١٣-                -                   -               

١٢٠٬٣٩٤                 -                -٥٧٬٩٣٥              -٦٢٬٤٥٩التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -                -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -                -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٧١٬٧٨٩                 -               -١٩٢٬٧٤٩              -١٧٩٬٠٤٠

المجموع

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموع

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

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

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

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦١

المرحلة الثالثة



الحركة على سقوف التسهيالت غير المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢٤٬٢٠٢٬٦٨٠                   -               -٥٬٨١٠٬٢٦٧               -١٨٬٣٩٢٬٤١٣إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

١١٬٤٦٢٬٣٥٢                   -               -٥٠٠٬٠٠١               -١٠٬٩٦٢٬٣٥١التعرضات الجديدة خالل الفترة

(١٬٩٣١٬١٣٥)-               (٧٣٤٬٥٩٩)-               -                   (٢٬٦٦٥٬٧٣٤)

                    -                   -               -(٣٠٬٠٠٠)               -٣٠٬٠٠٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

                    -                   -               -٣٠٤٬٩١٩               -(٣٠٤٬٩١٩)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٨٥٤٬٣٩٣)                   -               -١٧٩٬٥٩٦               -(١٬٠٣٣٬٩٨٩)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

                    -                   -               -                  -               -                  -التسهيالت المعدومة

                    -                   -               -                  -               -                  -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٣٢٬١٤٤٬٩٠٥                   -               -٦٬٠٣٠٬١٨٤               -٢٦٬١١٤٬٧٢١

-               

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

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

٣٬٢٣٨٬٣٤٠                 -             -٢٬٦٥٣٬٠٨٥١٨٢٬٩٠٠٤٠٢٬٣٥٥التعرضات الجديدة خالل السنة

(٤٬٠٩١٬٨١٣)-              (٣٦٬٣٦٤)-             -                 
(٤٬١٢٨٬١٧٧)

                 -             -(١٬٠٣٦٬١٩٦)(٢٢٥٬٧٠٠)١٬٢٦١٬٨٩٦ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-                    

                 -             -٩٩٦٬٦٦٤              -(٩٩٦٬٦٦٤)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-                    

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

(١٬٦٢٦٬٤٩٥)-              ٣٨٩٬٣٢٧                 -             -٢٬٠١٥٬٨٢٢

                 -             -                 -              -                -التغيرات الناتجة عن تعديالت 
-                    

                 -             -                 -              -                -التسهيالت المعدومة
-                    

                 -             -                 -              -                -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 
-                    

٢٤٬٢٠٢٬٦٨٠                   -               -٥٬٨١٠٬٢٦٧               -١٨٬٣٩٢٬٤١٣

المجموع

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٢

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

المراحل الثالث خالل السنة

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة

 /Matured) التعرضات المستحقة
(derecognized

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة - السقوف غير المباشرة غير المستغلة:

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(غير مدققة)

٢٣١٬٤٧٢                 -               -١٨٦٬٢٠٣              -٤٥٬٢٦٩رصيد بداية الفترة

١١٬٢٣٨                 -               -٣٬٧٥٢              -٧٬٤٨٦خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل الفترة

(٨٬٣٤٦)
-              

(١٣٬٥٧٢)
-               -                 

(٢١٬٩١٨)

               -                 -               -(٣٦٤)              -٣٦٤ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -٢٬٦١٢              -(٢٬٦١٢)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٥٧٥)
-              

٥٧٥
-               -                 

-               

(٧٬١٧٧)                 -               -(٣٬٩٨٢)              -(٣٬١٩٥)التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢١٣٬٦١٥                 -               -١٧٥٬٢٢٤              -٣٨٬٣٩١

-             

تجميعيإفراديتجميعيإفراديللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار(مدققة)

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

٢٨٬٧١٣                 -               -               -٢٨٬٦٣١٨٢خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

(١١٬٧٨٠)-              (٢٢٬٥٦٢)-               -                 (٣٤٬٣٤٢)

               -                 -               -(٢٥٬٤٩٠)              -٢٥٬٤٩٠ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

               -                 -               -٥٬٠٦٦              -(٥٬٠٦٦)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

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

(٣٨٬٤٥٨)(١٤٩)٣٨٬٦٠٧-               -                 -               

١٣٤٬٣٩٨                 -               -١٢٩٬٢٧٤              -٥٬١٢٤التغيرات الناتجة عن تعديالت 

               -                 -               -               -              -              -التسهيالت المعدومة

               -                 -               -               -              -              -تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف 

٢٣١٬٤٧٢                 -               -١٨٦٬٢٠٣              -٤٥٬٢٦٩

المجموع

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموع

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

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة

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

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

٦٣

المرحلة 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

٤٩٠٦٣٬١٨٠٬٥١٢               -٦٣٬١٨١٬٠٠٢                    -                  -                   -                     -               -                 -                   -                  -٦٣٬١٨١٬٠٠٢أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٧٣٬٥٤٤٬٩١٣               -٣٬٥٤٥٬٠٠٠                    -                  -                   -                     -               -                 -                   -                  -٣٬٥٤٥٬٠٠٠ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

١٠٬٦٣٧٬٩٧٣٩٣٬٠٢٣٬٥٠٤١١٣٬٥٦٤٬٠١٦١٨٢٬٥٨٧٬٨٨٧٧٥٦٬٧٦٠١٬١٠٠٬٦٠١٣٠٠٬٩٣١٬٣٤٨٥٩٬٢١٢٬٩٤٨١٠٨٬٧٤٠٬٧٥٩٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦١٦٬٨٠٣٬٦٨٧٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦٨٠٦٬٣٠٧٬٠٤٣التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

١٧٥٬٤٥٩٬٢٣٣٤٣٬١٨٣٬٠٩٣٢٢٨٬٦٨٧٬٣٢٦٥٦٣٬٠٩٣٧٢٩٬٠٢١٢٢٧٬٣٩٥٬٢١٢                   -                     -               -                 -                   -                  -١٠٬٠٤٥٬٠٠٠ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

٧٬٨١٩١٧٬٨٤٩٬٧٩٧               -١٧٬١٧٧٬٧٠٠١٧٬٨٥٧٬٦١٦                  -                   -                     -               -٦٧٩٬٩١٦                   -                  -                    -الموجودات األخرى

٨٧٬٤٠٨٬٩٧٥٩٣٬٠٢٣٬٥٠٤١١٣٬٥٦٤٬٠١٦١٨٣٬٢٦٧٬٨٠٣٧٥٦٬٧٦٠١٬١٠٠٬٦٠١٣٠٠٬٩٣١٬٣٤٨٢٣٤٬٦٧٢٬١٨١١٦٩٬١٠١٬٥٥٢١٬١٨٣٬٨٢٦٬٧٤٠١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٨٬١٨٢٬٤٨٣١٬١١٨٬٢٧٧٬٤٧٧االجمالي / للفترة الحالية

٨٦٬٦٨٦٬٦٢٨٨٩٬٧٢٥٬١٩٧١٠٧٬٤٢٦٬٨٢٥١٨٩٬١٨٤٬٥٥٨٤٣١٬٣٥٤٩٬٣٤٣٬٩١٧٢٧٧٬٨٧٥٬٣٠٠١٩٨٬٤٨٠٬٤٠٠١٤٥٬٧٩٩٬٠٧٥١٬١٠٤٬٩٥٣٬٢٥٤١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤١٬١٣٢٬٦٢٦١٬٠٤٩٬٢٩١٬٠٨٨االجمالي / لسنة المقارنة (مدققة)

(غير مدققة)

٦٤٨٬٣٣٥٨٠٬٣٧٦٬٦٩٥               -٨٬٧٧٩٬٠١٩٨١٬٠٢٥٬٠٣٠                  -٥٬٠٠٠                     -٢٧٬١٤٤٬١٣٨٢٬٨١٠٬٧٠٦١٣٬٤١٥٬٦٠٥٢٧٬٧٨٥٬٤٥٨١٬٠٨٥٬١٠٤الكفاالت المالية

٣٤٬٠٨١٧٬٦١٩٬٦٠٨               -٥٦٬١٩٥٧٬٦٥٣٬٦٨٩                  -                   -                     -               -                 -١٬٠١٤٬٦٦٩٩٢٧٬٢٩٢٥٬٦٥٥٬٥٣٣االعتمادات المستندية

١٢٬٧٥٥٧٬٢٨٥٬٢٦٢               -٧٬٢٩٨٬٠١٧                    -                  -                   -                     -               -                 -٤٬٨٩٢٬١٠١٢٬٣٩١٬٨٥٠١٤٬٠٦٦القبوالت وسحوبات زمنية

االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٠٢٬١٧١٢٥٬٢٤١٬٩٨١               -٣٦٧٬١٥١٤٬٩٣١٬٠٨٥١٬٨١٠٬٣٢٦٢٥٬٥٤٤٬١٥٢                     -               -٣٬٥٨٦٬٣٨٨٦٬٧٥٤٬٢٤٠٧٬٩٥١٬٧٠٨١٤٣٬٢٥٤منه سقوف مباشرة

٢١٣٬٦١٥٣١٬٩٣١٬٢٩٠               -٧٩٩٬٧٣٢٣٢٬١٤٤٬٩٠٥                  -                   -                     -               -١٬٢٨٩٬١٨٧٢٬٥٩٠٬٧٦٧٨٬٤٢٨٬٠٨٣١٩٬٠٣٧٬١٣٦منه سقوف غير مباشرة

١٢٥٬٣٣٥٬٤٥٨١٠٨٬٤٩٨٬٣٥٩١٤٩٬٠٢٩٬٠١١٢٣٠٬٢٣٣٬٦٥١١٬٨٤١٬٨٦٤١٬١٠٠٬٦٠١٣٠١٬٣٠٣٬٤٩٩٢٣٩٬٦٠٣٬٢٦٦١٨٠٬٥٤٦٬٨٢٤١٬٣٣٧٬٤٩٢٬٥٣٣١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٩٬٣٩٣٬٤٤٠١٬٢٧٠٬٧٣٢٬٣١٣المجموع الكلي / للفترة الحالية

١٠٩٬٦٩١٬٧٣٧١٠٤٬٠٦١٬٩١٣١٤١٬٩٢٠٬٠٧٥٢٣٢٬٦٥٨٬١١٢١٬٥٩٩٬١٢٦٩٬٣٤٣٬٩١٧٢٧٨٬١٩٠٬٧٩٤١٩٨٬٤٨٠٬٤٠٠١٥٨٬٨٦٢٬٧٠٦١٬٢٣٤٬٨٠٨٬٧٨٠١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤٢٬٦٤٣٬٩٧٣١٬١٧٧٬٦٣٥٬٢٦٧المجموع 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)

٣٣٢٬٠٧٠١٢٥٬٣٣٥٬٤٥٨٥٥٬٠٥٧٥٢٣٬٢٨٦١٢٤٬٧٥٧٬١١٥                 -١٬٦٤٥٬٤٦٧                  -١٢٣٬٣٥٧٬٩٢١مالي

٧٬٦٦٩٬٥٣٦١٠٨٬٤٩٨٬٣٥٩٢٬٠٧٠٬١٣٥٥٬٤١٣٬٣٢٢١٠١٬٠١٤٬٩٠٢                 -١٣٬٩٥٩٬١٥٣                  -٨٦٬٨٦٩٬٦٧٠صناعي

١١٬٥٦٦٬٧٧٨١٤٩٬٠٢٩٬٠١١٣٬٤١٧٬٩٦٨٧٬٤٤٢٬٣٦٤١٣٨٬١٦٨٬٦٧٩                 -٢١٬٤٥٠٬٠١١                  -١١٦٬٠١٢٬٢٢٢تجارة

١٢٬٧٣٣٬٤٥٤٢٣٠٬٢٣٣٬٦٥١٣٬١٠٧٬١٩٢٤٬٨٢٤٬٠٧٥٢٢٢٬٣٠٢٬٣٨٤                 -٤٩٬٠٨٠٬١٩٣                  -١٦٨٬٤٢٠٬٠٠٤عقارات

١٧٬٦٣١١٬٨٤١٬٨٦٤٢٬٠٠٣١٥٬٩٢٦١٬٨٢٣٬٩٣٥                 -٣٠٩٬٢٢٦                  -١٬٥١٥٬٠٠٧زراعة

٣٣٥١٬١٠٠٬٢٦٦                   -١٬١٠٠٬٦٠١               -                 -                   -                  -١٬١٠٠٬٦٠١أسهم

٢٣٬٩٢٣٬٧١٦٣٠١٬٣٠٣٬٤٩٩٤٬٣٩٣٬٦٦٠١٦٬٢١٢٬٢٦٠٢٨٠٬٦٩٧٬٥٧٩                 -٢٥٬٩٨٣٬٩٨٥                  -٢٥١٬٣٩٥٬٧٩٨أفراد

٢٣٩٬٦٠٣٬٢٦٦                  -                   -٢٣٩٬٦٠٣٬٢٦٦               -                 -                   -                  -٢٣٩٬٦٠٣٬٢٦٦حكومة وقطاع عام

٣٤٬٥٥٢٬٣٩١١٨٠٬٥٤٦٬٨٢٤٤٬٣٢٠٬٧٦٥١٤٬٩٦١٬٨٧٢١٦١٬٢٦٤٬١٨٧                 -١٣٬٩٧٢٬١٨٨                  -١٣٢٬٠٢٢٬٢٤٥أخرى

٩٠٬٧٩٥٬٥٧٦١٬٣٣٧٬٤٩٢٬٥٣٣١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٩٬٣٩٣٬٤٤٠١٬٢٧٠٬٧٣٢٬٣١٣                 -١٢٦٬٤٠٠٬٢٢٣                  -١٬١٢٠٬٢٩٦٬٧٣٤المجموع الكلي / للفترة الحالية

٨٢٬٤١٠٬٦٩١١٬٢٣٤٬٨٠٨٬٧٨٠١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤٢٬٦٤٣٬٩٧٣١٬١٧٧٬٦٣٥٬٢٦٧                 -١٤٤٬٠٦٩٬٣٥٨                  -١٬٠٠٨٬٣٢٨٬٧٣١المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

٦٤

المرحلة الثالثة



٢. التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

الصافيالمخصصالفوائد المعلقةاجماليدول أخرىأمريكاأفريقياآسياأوروباداخل المملكةالبند

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

(غير مدققة)

٤٩٠٦٣٬١٨٠٬٥١٢                          -٤٨٥٬٢٢٥٥٥٠٬١٩٥٦٣٬١٨١٬٠٠٢                  -٢٩٬٤٣٣٬٣٩٠٣٬٢٠٠٬٣٨٨٢٩٬٤١٨٬٢٠٠٩٣٬٦٠٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٧٣٬٥٤٤٬٩١٣                          -٣٬٥٤٥٬٠٠٠                   -                        -                  -                   -                   -                   -٣٬٥٤٥٬٠٠٠ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦١٦٬٨٠٣٬٦٨٧٤٧٬٤٤٥٬٠٦٦٨٠٦٬٣٠٧٬٠٤٣                   -                        -                  -                   -                   -                   -٨٧٠٬٥٥٥٬٧٩٦التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

٢٢٨٬٦٨٧٬٣٢٦٥٦٣٬٠٩٣٧٢٩٬٠٢١٢٢٧٬٣٩٥٬٢١٢                   -٣٬٥٤٥٬٠٠٠                  -                   -                   -                   -٢٢٥٬١٤٢٬٣٢٦ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

٧٬٨١٩١٧٬٨٤٩٬٧٩٧                          -١٧٬٨٥٧٬٦١٦                   -                        -                  -                   -                   -                   -١٧٬٨٥٧٬٦١٦الموجودات األخرى

٤٬٠٣٠٬٢٢٥٥٥٠٬١٩٥١٬١٨٣٬٨٢٦٬٧٤٠١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٨٬١٨٢٬٤٨٣١٬١١٨٬٢٧٧٬٤٧٧                  -١٬١٤٦٬٥٣٤٬١٢٨٣٬٢٠٠٬٣٨٨٢٩٬٤١٨٬٢٠٠٩٣٬٦٠٤االجمالي / للفترة الحالية

٢٦٬٥٧٧٬١٥٤١٬٢٥٠٬١٢٠١٬١٠٤٬٩٥٣٬٢٥٤١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤١٬١٣٢٬٦٢٦١٬٠٤٩٬٢٩١٬٠٨٨                  -١٬٠٥١٬٥٩٤٬١٥٨١٬٥٢١٬٨٢٤٢٣٬٩٦٨٬٥١١٤١٬٤٨٧االجمالي / لسنة المقارنة (مدققة)

(غير مدققة)

٦٤٨٬٣٣٥٨٠٬٣٧٦٬٦٩٥                          -٨١٬٠٢٥٬٠٣٠                   -                        -                  -                   -                   -                   -٨١٬٠٢٥٬٠٣٠الكفاالت المالية

٣٤٬٠٨١٧٬٦١٩٬٦٠٨                          -٧٬٦٥٣٬٦٨٩                   -                        -                  -                   -                   -                   -٧٬٦٥٣٬٦٨٩االعتمادات المستندية

١٢٬٧٥٥٧٬٢٨٥٬٢٦٢                          -٧٬٢٩٨٬٠١٧                   -                        -                  -                   -                   -                   -٧٬٢٩٨٬٠١٧القبوالت وسحوبات زمنية

٥١٥٬٧٨٦٥٧٬١٧٣٬٢٧١                          -٥٧٬٦٨٩٬٠٥٧                   -                        -                  -                   -                   -                   -٥٧٬٦٨٩٬٠٥٧االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٣٠٢٬١٧١٢٥٬٢٤١٬٩٨١                          -٢٥٬٥٤٤٬١٥٢                   -                        -                  -                   -                   -                   -٢٥٬٥٤٤٬١٥٢منه سقوف مباشرة

٢١٣٬٦١٥٣١٬٩٣١٬٢٩٠                          -٣٢٬١٤٤٬٩٠٥                   -                        -                  -                   -                   -                   -٣٢٬١٤٤٬٩٠٥منه سقوف غير مباشرة

٤٬٠٣٠٬٢٢٥٥٥٠٬١٩٥١٬٣٣٧٬٤٩٢٬٥٣٣١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٩٬٣٩٣٬٤٤٠١٬٢٧٠٬٧٣٢٬٣١٣                  -١٬٣٠٠٬١٩٩٬٩٢١٣٬٢٠٠٬٣٨٨٢٩٬٤١٨٬٢٠٠٩٣٬٦٠٤المجموع الكلي / للفترة الحالية

٢٦٬٥٧٧٬١٥٤١٬٢٥٠٬١٢٠١٬٢٣٤٬٨٠٨٬٧٨٠١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤٢٬٦٤٣٬٩٧٣١٬١٧٧٬٦٣٥٬٢٦٧                  -١٬١٨١٬٤٤٩٬٦٨٤١٬٥٢١٬٨٢٤٢٣٬٩٦٨٬٥١١٤١٬٤٨٧المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

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

المرحلة الثانيةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولىالمرحلة األولىالبند

تجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

(غير مدققة)

٩٠٬٧٩٥٬٥٧٦١٬٣٠٠٬١٩٩٬٩٢١١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٩٬٣٦٩٬٠٢٩١٬٢٣٣٬٤٦٤٬١١٢                   -١٢٦٬٤٠٠٬٢٢٣                   -١٬٠٨٣٬٠٠٤٬١٢٢داخل المملكة

٣٬٢٠٠٬٣٨٨                     -                   -٣٬٢٠٠٬٣٨٨                  -                   -                   -                   -٣٬٢٠٠٬٣٨٨دول الشرق األوسط األخرى

٥٠٢٩٬٤١٨٬١٥٠                   -٢٩٬٤١٨٬٢٠٠                  -                   -                   -                   -٢٩٬٤١٨٬٢٠٠أوروبا

٩٣٬٦٠٤                     -                   -٩٣٬٦٠٤                  -                   -                   -                   -٩٣٬٦٠٤آسيا

                          -                     -                   -                        -                  -                   -                   -                   -                    -أفريقيا

٢٤٬٣٦١٤٬٠٠٥٬٨٦٤                   -٤٬٠٣٠٬٢٢٥                  -                   -                   -                   -٤٬٠٣٠٬٢٢٥امريكا

٥٥٠٬١٩٥                     -                   -٥٥٠٬١٩٥                  -                   -                   -                   -٥٥٠٬١٩٥دول أخرى

٩٠٬٧٩٥٬٥٧٦١٬٣٣٧٬٤٩٢٬٥٣٣١٧٬٣٦٦٬٧٨٠٤٩٬٣٩٣٬٤٤٠١٬٢٧٠٬٧٣٢٬٣١٣                   -١٢٦٬٤٠٠٬٢٢٣                   -١٬١٢٠٬٢٩٦٬٧٣٤المجموع الكلي / للفترة الحالية

٨٢٬٤١٠٬٦٩١١٬٢٣٤٬٨٠٨٬٧٨٠١٤٬٥٢٩٬٥٤٠٤٢٬٦٤٣٬٩٧٣١٬١٧٧٬٦٣٥٬٢٦٧                   -١٤٤٬٠٦٩٬٣٥٨                   -١٬٠٠٨٬٣٢٨٬٧٣١المجموع الكلي / لسنة المقارنة (مدققة)

٦٥

دول الشرق األوسط 
األخرى

الصافيالمخصصالفوائد المعلقةالمجموعالمرحلة الثالثة



٣. التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:

أ. إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:

٣٠ حزيران ٢٠٢٢ (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

٤٠٫٧٩%١٠٨٬٤٩٩٬٧٧٦٦١٬٨٧٨٬٣٨٨٨٤٬٢٨٢٬٩٣٣١٦٬٧٦٣٬١٩٧٧٨٬٦٤١٬٥٨٥التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

 -              -                  -                ٥٬١٢٠٬٠٠٠ -                 -                    ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 -              -                  -                 -                 -                 -                    الموجودات األخرى

٣٩٫٧٤%١٠٨٬٤٩٩٬٧٧٦٦١٬٨٧٨٬٣٨٨٨٩٬٤٠٢٬٩٣٣١٦٬٧٦٣٬١٩٧٧٨٬٦٤١٬٥٨٥االجمالي / للفترة الحالية

٣٥٫١٨%١٢٢٬٣٢٠٬٧٨١٥٤٬٠٥٥٬٤٤٠٨١٬٣٤٣٬٣٥١١٧٬٥٨٦٬٦٣٥٧١٬٦٤٢٬٠٧٥االجمالي / للسنة السابقة (مدققة)

(غير مدققة)

٥٫٤٥%٩٬٣٠١٬٧٢٤٤٠٨٬١٤٢٨٢٩٬٥٥٣١٤٤٬١٠٠٥٥٢٬٢٤٢الكفاالت المالية

 -              -                  -                 -                 -                 -                    االعتمادات المستندية

 -              -                  -                 -                 -                ١٧٢٬٨٥٤القبوالت وسحوبات زمنية

٦٫١٥%٥١٨٬٥٦٣ -                 -                ٨٬٤٢٥٬٨٦٣٥١٨٬٥٦٣االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٨٫٩٢%٢١٣٬٦٤٤ -                 -                ٢٬٣٩٥٬٦٧٩٢١٣٬٦٤٤منه سقوف مباشرة

٥٫٠٦%٣٠٤٬٩١٩ -                 -                ٦٬٠٣٠٬١٨٤٣٠٤٬٩١٩منه سقوف غير مباشرة

٣٦٫٨٠%١٢٦٬٤٠٠٬٢١٧٦٢٬٨٠٥٬٠٩٣٩٠٬٢٣٢٬٤٨٦١٦٬٩٠٧٬٢٩٧٧٩٬٧١٢٬٣٩٠المجموع الكلي / للفترة الحالية

٣٤٫٥٦%١٤٤٬٠٦٩٬٣٥٨٦٠٬٣٧٦٬٨٢٩٨٢٬٠٦٥٬٩٢٥١٧٬٧٦٤٬٧٠٣٧٨٬١٤١٬٥٣٢المجموع الكلي / للسنة السابقة (مدققة)

ب. الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

٣٠ حزيران ٢٠٢٢ (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

١٬٠٦٤٬١٥٢ -             ٥٦٦٬٦٢٦ -                 ٦١٬٨٧٨٬٣٨٨٤٧٬٢٦٦٬٧٤٥٧٨٬٦٤١٬٥٨٥٤٩٧٬٥٢٦التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:

 -                -              -              -                  -                 -                 -                 -                    ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

١٬٠٦٤٬١٥٢            -٥٦٦٬٦٢٦                 -٦١٬٨٧٨٬٣٨٨٤٧٬٢٦٦٬٧٤٥٧٨٬٦٤١٬٥٨٥٤٩٧٬٥٢٦االجمالي / للفترة الحالية

١٬٥٣٩٬٦١٤            -١٬١٣٠٬٩٩٥                 -٥٤٬٠٥٥٬٤٤٠١٧٬٥٨٦٬٦٣٥٧١٬٦٤٢٬٠٧٥٤٠٨٬٦١٩االجمالي / للسنة السابقة (مدققة)

٥٬٥٧٣            -١٬٠٤٩                 -٤٠٨٬١٤٢١٤٤٬١٠٠٥٥٢٬٢٤٢٤٬٥٢٤الكفاالت المالية

              -            -             -                 -                -                -              -                  -االعتمادات المستندية

              -            -             -                 -                -                -              -                  -القبوالت وسحوبات زمنية

٤٬٨٠١            -             -                 -٥١٨٬٥٦٣٤٬٨٠١              -٥١٨٬٥٦٣االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

٢٬١٨٩            -             -                 -٢١٣٬٦٤٤٢٬١٨٩              -٢١٣٬٦٤٤منه سقوف مباشرة

٢٬٦١٢            -             -                 -٣٠٤٬٩١٩٢٬٦١٢              -٣٠٤٬٩١٩منه سقوف غير مباشرة

١٬٠٧٤٬٥٢٦            -٥٦٧٬٦٧٥                 -٦٢٬٨٠٥٬٠٩٣٤٧٬٤١٠٬٨٤٥٧٩٬٧١٢٬٣٩٠٥٠٦٬٨٥١المجموع الكلي / للفترة الحالية

١٬٦١٩٬١٣٦            -١٬١٣١٬٠٢٢                 -٦٠٬٣٧٦٬٨٢٩١٧٬٧٦٤٬٧٠٣٧٨٬١٤١٬٥٣٢٤٨٨٬١١٤المجموع الكلي / للسنة السابقة (مدققة)

٦٦

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)

ال يوجد قضايا مقامة على الشركة األردنية للتخصيم كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

ل زيران ٢٠٢٢ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ة ١٠٨٬٠٩٠ دين ة األردني هيالت التجاري ركة التس د ش ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ايا ٢٧٧٬٠٠٠ دينار كما في ٣٠ ذه القض ة ه غ رصيد المخصصات لمواجه ا بل انون األول ٢٠٢١. فيم ار ٣١ ك ١١٧٫٣١١ دين

انون األول ٢٠٢١. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ٢٧٩٫١٧٣ دين زيران ٢٠٢٢ مقاب ح

لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

٦٧

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ٣٫٥٩١٫٢٣٢ دينار كما في ٣١ ك ٤٫٢٧٩٫٤٠٤ دينار كما ف د البن ة ض ايا المقام ة القض ت قيم بلغ

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ا ف ايا ٤١٩٫٢٣٧ دينار كم ذه القض ة ه غ رصيد المخصصات لمواجه ا بل انون األول ٢٠٢١ فيم ك

ة ك أي ى البن ب عل ن يترت ه ل ك فإن انون األول ٢٠٢١. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للبن ي ٣١ ك ا ف ار كم ١٧٫٥٣٧ دين

التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.

ي ٢٧٤٬٢٤٠ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ٢٢١٫٥٤٠ أجير التمويل ن للت ركة تمكي بلغت قيمة القضايا المقامة ضد ش

اء ات لق ة التزام انون األول ٢٠٢١. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أي ي ٣١ ك ا ف كم

هذه القضايا.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١ 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.

ة) مبلغ ة لشركة التسهيالت التجاري ي (شركة تابع أجير التمويل ة للت ى شركة التسهيالت التجاري ة عل ة القضايا المقام بلغت قيم

دير اإلدارة ي تق انون األول ٢٠٢١، وف ي ٣١ ك ا ف ار كم ل ١٢٫٣٠١ دين زيران ٢٠٢٢ مقاب ي ٣٠ ح ا ف ار كم ١٠٬٦٠١ دين

والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات لقاء هذه القضايا.

تثمار ٩٧٬٨٣٥ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢ مقابل ٤٢٫٨٤٠ ارة واالس دار للتج ركة بن د ش ة ض ايا المقام ة القض بلغت قيم

ي ٣٠ ا ف ار كم ايا ٩٧٬٨٣٥ دين ذه القض ة ه ات لمواجه يد المخصص غ رص ا بل انون األول ٢٠٢١، فيم ي ٣١ ك ا ف ار كم دين

ي ٣١ كانون األول ٢٠٢١. وفي تقدير اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن ل ٣٢٫٨٤٠ دينار كما ف زيران ٢٠٢٢ مقاب ح

يترتب على الشركة أية 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 ٢٠٢٢ و٣١ كانون األول ٢٠٢١.

يارات ٧١٬٩١٧ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢، وفي ة للس هيالت التجاري ة للتس ركة القم د ش ة ض ة القضايا المقام بلغت قيم

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



الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع(٣٤)

٣٠ حزيران
٢٠٢٢ 

دينـــــــــــــار
(غير مدققــــــة)

الموجودات

٩٣٨٬٩٦٣نقد وأرصدة لدى البنوك

٦٦٬١٠٠تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - بالصافي

٧٩٦ممتلكات ومعدات - بالصافي

١٨٬٤٢٠موجودات غير ملموسة

٦٬٤٣٣موجودات أخرى

١٬٠٣٠٬٧١٢مجموع الموجودات المحتفظ بها للبيع

(٩٤٢٬٦٨٢)االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

٨٨٬٠٣٠مجموع الموجودات المحتفظ بها للبيع

المطلوبات

١٢٬٧٧٤مطلوبات أخرى

١٢٬٧٧٤

(٤٬١٢٧)االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

٨٬٦٤٧

ن ل م ام ٢٠٢٢ وافق مجلس إدارة البنك على تصفية الشركة األردنية للتخصيم، وبناًء عليه فقد تم تصنيف ك ن الع ف م الل النص خ

وع غ مجم د بل ذا وق م (٥). ه ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ات المعي اً لمتطلب ل وفق د منفص من بن ركة ض ات الش ودات ومطلوب موج

ي ٣٠ ا ف ار كم ركة ٨٫٦٤٧ دين ات الش وع مطلوب غ مجم زيران ٢٠٢٢، وبل ي ٣٠ ح ا ف ار كم ركة ٨٨٫٠٣٠ دين ودات الش موج

حزيران ٢٠٢٢، وفيما يلي تفاصيل كل من موجودات ومطلوبات الشركة.

مجموع مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
بالموجودات المحتفظ بها للبيع

٦٨

مجموع مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
بالموجودات المحتفظ بها للبيع



(الخسارة) الربح من العمليات غير المستمرة - بالصافي بعد الضريبة(٣٥)

ربح من العمليات غير المستمرة - شركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة سابقًا):أ.

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)

٢٢٢٬٣١٥٢٧٦٬٨٨٧٦٨٠٬٥٢٠٥٢٤٬٨١٤اإليرادات

(٥٣٬٣٤٢)(١٧٬٠٩١)(١٩٬٢٤٧)(٧٬٩٣٦)االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

٢١٤٬٣٧٩٢٥٧٬٦٤٠٦٦٣٬٤٢٩٤٧١٬٤٧٢مجموع اإليرادات

(١٨٤٬١٦٩)(٤٧١٬٦٣٦)(٩٤٬٦٠٥)(١٤٣٬١٨٢)المصاريف

١١٬٠٦٣٢٬١٧١١٢٬٥١٨(٦٢٩)االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

(١٧١٬٦٥١)(٤٦٩٬٤٦٥)(٨٣٬٥٤٢)(١٤٣٬٨١١)مجموع المصاريف

٧٠٬٥٦٨١٧٤٬٠٩٨١٩٣٬٩٦٤٢٩٩٬٨٢١إجمالي الربح من العمليات غير المستمرة

(٩٥٬٣٢١)(٥٨٬٥٠٠)(٥٠٬٨٢٤)(٢٢٬١٣٤)ضريبة الدخل

               -(١١٩٬٢٤٦)                -(١١٩٬٢٤٦)مصاريف ضريبة ورسوم تنازل ناتجة عن عملية البيع

١٢٣٬٢٧٤١٦٬٢١٨٢٠٤٬٥٠٠(٧٠٬٨١٢)صافي الربح من العمليات غير المستمرة

-

للثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ 
حزيران

ت تي بلغ ة وال اطة المالي وارد للوس ركة الم مال ش ا برأس ام ٢٠٢٢ ببيع كامل حصته المستثمر به ن الع ف األول م الل النص ك خ ام البن ق

كلفتها ٣٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار موزعة على ٣ مليون سهم، وبلغت قيمة البيع ٤٫٧٩٨٫٩٩٣ دينار.

٦٩

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ 
حزيران



الخسارة من العمليات غير المستمرة - الشركة األردنية للتخصيم:ب.

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)(غير مدققــــــة)

٢٢٬٦٨٣٢٠٬٠٢٠٤٧٬٩٣٦٣٢٬٤٧٢اإليرادات

(٥٬٧٢٣)(٢٬٦٦٩)(٢٬٧٠٢)(٢٬٠٤٨)االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

٢٠٬٦٣٥١٧٬٣١٨٤٥٬٢٦٧٢٦٬٧٤٩مجموع اإليرادات

(١٠٧٬٩٤٦)(٩٧٬٧٥٥)(٥٥٬٧٠٩)(٤٤٬٣١٨)المصاريف

٦٢١٦٢١١٬٢٤٢١٬٢٤٢االستبعادات نتيجة العمليات بين الشركة والبنك

(١٠٦٬٧٠٤)(٩٦٬٥١٣)(٥٥٬٠٨٨)(٤٣٬٦٩٧)مجموع المصاريف

(٧٩٬٩٥٥)(٥١٬٢٤٦)(٣٧٬٧٧٠)(٢٣٬٠٦٢)إجمالي الخسارة من العمليات غير المستمرة

١٥٬٨٥٠(٩١٬٠٣١)٧٬٤٩٥(٩٦٬٩٥٠)ضريبة الدخل

(٦٤٬١٠٥)(١٤٢٬٢٧٧)(٣٠٬٢٧٥)(١٢٠٬٠١٢)صافي الخسارة من العمليات غير المستمرة

بناًءا على قرار مجلس إدارة البنك في اجتماعه األول لعام ٢٠٢٢ فقد تم الموافقة على إغالق الشركة األردنية للتخصيم.-

أرباح ناتجة عن صفقة استحواذ على شركة تابعة(٣٦)

أرقام المقارنة(٣٧)

٧٠

للثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ 
حزيران

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ 
حزيران

ة ركة القم ن ش بته ١٠٠٪ م ا نس ك م تثمار) بتمل ارة واإلس دار للتج ركة بن ة (ش ركته التابع الل ش ن خ ترة وم الل الف ك خ ام البن ق

غ ١٫٦ دينار لكل سهم، حيث بلغت كلفة مية تبل راء ٢٫١٣٠٫٠٠٠ سهم بقيمة اس الل ش ن خ ك م يارات وذل ة للس هيالت التجاري للتس

ك ٧٫٠٣٥٫٣٥٨ دينار مما نتج عنه تثمار ٣٫٤٣٨٫٣٦٦ دينار وبلغت القيمة العادلة لصافي األصول المستحوذ عليها عند التمل االس

ربح بمبلغ ٣٫٥٩٦٫٩٩٢ دينار.

ي ٣٠ حزيران ٢٠٢١ وللسنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ لتتناسب ة ف ترة المنتهي ة للف ام المقارن تم إعادة تبويب بعض أرق

مع التبويب للقوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٢٢.




