












(د)قائمــــــــــــــة 

إجمالــــــــــــيحقـــــوق غيــــر إجمالي حقوقإحتياطي القيمة فروقات ترجمةمخاطـــــــــــــررأس المــــــــالبالدينار األردني

حقــوق الملكيـــة المسيطريـنمساهمي البنكالربح للفتـــــرة األربــاح المــدورة العادلة عمالت أجنبيةخـــــــاصمصرفيــة عامــةاختيــــــــاريقانونــــــــــي(المدفوع)المكتتب به البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2021 أيلول 30للتسعة أشهر المنتهية في 

            462,407,048      7,648,571            454,758,477             -     165,814,735       (6,092,218)            (12,855,521)     5,849,743     2,804,326          46,537           99,190,875           200,000,000الرصيد في بداية الفترة

                1,432,105         730,038                    702,067            902,769                -                  (154,164)             -            -         (23,269)                 (23,269)                       -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

              27,366,118         167,325              27,198,793    27,198,793                 -                -                       -             -            -            -                    -                       -(ب)قائمة - الربح للفترة 

أرباح متحققة من بيع أدوات مالية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 

                  (618,992)             -                  (618,992)             -                 -          (618,992)                       -             -            -            -                    -                       -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية 

                2,049,144             -                2,049,144             -                 -        2,049,144                       -             -            -            -                    -                       -بالصافي بعد الضريبة- بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

              30,228,375         897,363              29,331,012    27,198,793            902,769        1,430,152                  (154,164)             -            -         (23,269)                 (23,269)                       -(ج)قائمة - إجمالي الدخل الشامل 

                        -             -                        -             -        (1,250,591)                -                       -             -     1,250,591            -                    -                       -المحول من اإلحتياطيات

             (24,000,000)             -             (24,000,000)             -      (24,000,000)                -                       -             -            -            -                    -                       -*األرباح الموزعة 

           468,635,423     8,545,934           460,089,489  27,198,793   141,466,913      (4,662,066)           (13,009,685)    5,849,743    4,054,917         23,268          99,167,606          200,000,000الرصيد في نهاية الفترة

93,978,016           102,147,535     9,361,844      425,078,533            7,551,681      432,630,214            

إجمالــــــــــــيحقـــــوق غيــــر إجمالي حقوقإحتياطي القيمة فروقات ترجمةمخاطـــــــــــــررأس المــــــــالبالدينار األردني

حقــوق الملكيـــة المسيطريـنمساهمي البنكالربح للفتـــــرة األربــاح المــدورة العادلة عمالت أجنبيةخـــــــاصمصرفيــة عامــةاختيــــــــاريقانونــــــــــي(المدفوع)المكتتب به البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

2020 أيلول 30للتسعة أشهر المنتهية في 

            420,107,025      5,774,304            414,332,721             -       99,400,640      24,954,157            (12,268,120)     5,849,743     2,196,491        134,165           94,065,645           200,000,000الرصيد في بداية الفترة

                4,166,532      2,124,543                2,041,989             -         2,821,475                -                  (587,400)             -         (16,828)         (87,629)                 (87,629)                       -فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

                9,014,678        (347,166)                9,361,844      9,361,844                 -                -                       -             -            -            -                    -                       -(ب)قائمة - الربح للفترة 

أرباح متحققة من بيع أدوات مالية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة 

                    (39,192)             -                    (39,192)             -             (83,517)              44,325                       -             -            -            -                    -                       -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية 

                  (929,532)             -                  (929,532)             -                 -          (929,532)                       -             -            -            -                    -                       -بالصافي بعد الضريبة- بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية 

                    310,703             -                    310,703             -                 -           310,703                       -             -            -            -                    -                       -بالصافي بعد الضريبة- بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

              12,523,189      1,777,377              10,745,812      9,361,844         2,737,958          (574,504)                  (587,400)             -         (16,828)         (87,629)                 (87,629)                       -(ج)قائمة - إجمالي الدخل الشامل 

           432,630,214     7,551,681           425,078,533     9,361,844   102,147,535     24,379,653           (12,855,520)    5,849,743    2,170,726         46,536          93,978,016          200,000,000الرصيد في نهاية الفترة

. دينار24,000,000من رأس المال ما يعادل % 12 تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2021 نيسان 19بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ * 

:بموجب تعليمات السلطات الرقابية       

. يحظر التصرف باحتياطي المخاطر المصرفية العامة واإلحتياطي الخاص اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني وسلطة النقد الفلسطينية  -     

.لقاء منافع ضريبية مؤجلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع اال بمقدار ما يتحقق منه فعالً ، إستناداً لتعليمات البنك المركزي األردني  (2020 كانون األول 31 كما في 21,808,399 ) 2021 أيلول 30 دينار ال يمكن التصرف به كما في 24,682,390 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة 

. إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع  (9) يحظر التصرف به والناجمة عن أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2021  أيلول 30 دينار كما في 439,810 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة 

.تعتبر اإليضاحات المرفقة جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق 

.2018 حزيران 6 بتاريخ 2018/13 وتعليمات البنك المركزي االردني رقم 2018 كانون الثاني 25 بتاريخ 1359/1/10       خالل التوزيع كأرباح على المساهمين او استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي االردني والناتجة عن تطبيق تعميم البنك المركزي االردني رقم 

بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

االردن- عمان 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجـــــــعة غير مدقـــــــــــــقة)

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

 يحظر التصرف به من2021 أيلول 30 دينار كما في 813,437يحظر التصرف بإحتياطي القيمة العادلة بما في ذلك الرسملة أو التوزيع أو إطفاء الخسائر أو أي وجه من أوجه التصرف األخرى إال بمقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع إستناداً لتعليمات البنك المركزي األردني وهيئة األوراق المالية، كما يشمل رصيد االرباح المدورة مبلغ  -     





 بنــــك االردن

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 )مراجعة غير مدققة( 
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 معلومات عامة -1  

  1960المملكة االردمية الهاشــمية تس ــل خال عا    –إن البنك شــركة مســاهمة عامة اردمية مركزها الرئيســي في عمان   -

ألف   350برأ ــمال مقدار    1962لســنة   33طبقاً الحكا  قامون الشــركات رقم    1960 آذار  3( بتاريخ  1983تحت رقم )

هم الواحدد وقد تم زيادة رأل مال البنك عدة   70دينار أردمي موزع على   ة دمامير للـس مية مقدارها خمـس هم بقيمة اـ  ألف ـ 

د حيث تقرر رفع رأل مال 2016ميســــان  9مرات كان آخرها بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريخ 

ميســان  19بتاريخ  بهتم إ ــتكمال كافة اإلجراتات القامومية المتعلقة  والذيمليون  200مليون دينار إلى    1/155البنك من 

2016. 

( 81)  وعددها مال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خال مركز  وفروعه داخل المملكةيقو  البنك بتقديم جميع األع -      

والشــركات التابعة له في  ــورية واألردن وفرع البنك في مملكة البحرين ( فرع 17فرعاً وفروعه في فلســنين وعددها )

 جير التمويلي(. ورية وشركة تفوق لإل تثمارات المالية وشركة األردن للتس -)بنك األردن 
 

ــيل فرع    - ــلنات الرقابية في العراق على تس ـ ــل البنك على كافة الموافقات الازمة من البنك المركزي األردمي والسـ حصـ

 للبنك في جمهورية العراق وما زال في مرحلة التس يل.  
 

ــته رقم  مجلل إدارة البنك   قبل تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة من - تشررررر     28 بتاريخ 635في جلســ

 .  2021األول 

 الموحدة المرحلية الموجزة  أسس إعداد القوائم المالية -2  

( المتعلق 34إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للبنك وشــركاته التابعة وفقاً لمعيار المحا ــبة الدولي رقم )تم   -

 كما تم اعتماد  من قبل البنك المركزي األردمي.بالتقارير المالية المرحلية الموجزة 

ـــية بين المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية كـما يـجب تنبيقـها وـما تم اعتـماد  من قـبل البـنك المركزي  ــا ــ إن الفروـقات األ ــ

 األردمي تتمثل في ما يلي: 

( "تنبيق  13/2018يتم تكوين مخصــــصــــات الخســــائر االئتمامية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردمي رقم )  -

لنات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها   2018حزيران   6(" تاريخ 9للتقارير المالية )  المعيار الدولي ووفقاً لتعليمات الـس

 البنك أيهما أشد د أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

ــات االئتمامية عل • ــادرة عن الحكومة األردمية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرئـ ــتثنى أدوات الدين الصـ ى الحكومة تسـ

 األردمية وبكفالتها دون خسائر ائتمامية.  

عند إحتسـاب الخسـائر اإلئتمامية مقابل التعرئـات اإلئتمامية ف مه يتم مقارمة متائإل اإلحتسـاب وفقا للمعيار الدولي للتقارير   •

لـكل مرحـلة على    2009ـكامون األول   10( ـتاريخ  47/2009( مع تعليـمات البـنك المركزي األردمي رقم )9الـمالـية رقم )

 حدا ويتم إعتماد النتائإل األشد.

ك المركزي  - ات البـن اً لتعليـم ة للعمات وفـق ة الممنوـح امـل ة غير الـع امـي ــهيات االئتـم د والعموالت على التســ يتم تعليق الفواـئ

 األردمي ووفقا لتعليمات السلنات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.

ــمن موجودات أخر    المرحلـية الموجزة دات التي آـلت ملكيتـها للبـنك في ـقائـمة المركز الـمالي الموـحدةتظهر الموجو - ئــ

ـــكل  القيـمة التي آـلت ملكيتـها للبـنك أو القيـمة الـعادـلة أيهـما أـقلد ويـعاد تقييمـها في ـتاريخ القوائم الـمالـية الموـحدة بشــ وذـلك ـب

ــارة في ق ــجيل الزيادة ك يراد يتم أخذ إفراديد ويتم قيد أية تدمي في قيمتها كخس ــارة الموحدة وال يتم تس ائمة الربح أو الخس

ة الربح أو الخســــارة الموـحدة ائـم ة في ـق ادة الاحـق ة الموجزة  الزـي ذي تم    المرحلـي دمي اـل ة الـت إلى الـحد اـلذي ال يتـجاوز قيـم

ابقاً. كما تم اعتبارا من بداية العا   جيله ـ  اب مخصـت تدريجي لقات العق  2015تـس تملكة لقات ديون والتي احتـس ارات المـس

آذار   27تاريخ   15/1/4076 ـنوات ا ـتناداً لتعميم البنك المركزي األردمي رقم    4مضـى على ا ـتماكها فترة تزيد عن  

ــبــاط    14تــاريخ    10/1/2510ورقم    2014 ــدر تعميم رقم 2017شــ قــد أصـــ المركزي األردمي  البنــك  بــسن  . علمــاً 

ــرين الث  21بتاريخ    10/1/16239 ــباط   14بتاريخ    10/1/2150اقر فيه تمديد العمل بالتعميم    2019امي تشـ د  2017شـ

هذا وبموجب تعميم البنك المركزي األردمي  دوتعديل البند ثامياً منه  2020بعد تسجيل احتـساب المخـصت حتى مهاية العا   

اريخ    10/3/16628 امون األول    27بـت ل في التعميم رقم    د2020ـك د العـم دـي اريخ   10/1/2510تم تـم امون    31حتى ـت ـك

ــيتم 2021ايلول   12بتاريخ   10/3/13246البنك المركزي االردمي رقم    تعميمهذا وبموجب    2021األول  ــتكمال   ـ ا ـ

 .2022اقتناع المخصصات المنلوبة اعتباراً من العا  

ائر االئتمامية من ئـمن مخصـت الخسـ المرحلية الموجزة يتم احتسـاب مخصـصـات إئـافية في البيامات المالية الموحدة  -

 مقابل بعض اال تثمارات الخارجية للبنك في بعض الدول المجاورة.  على التسهيات المباشرة

ان صــافي محصــلة الفروقات بين متنلبات البنك المركزي األردمي والمعايير الدولية للتقارير المالية تتمثل في قيا  البنك   -

 المتنلبات.برصد مخصصات إئافية ليتماشى مع هذ  







 بنــــك االردن

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 )مراجعة غير مدققة( 
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 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية   - 5

 األول ون نكا 31

 2020 

   آيلول 30 

2021 

 بالدينار األردني 

   

 

 مقد في الخزينة 73.620.237  66.521.033

 :بنوك مركزية أرصدة لد     

 حسابات جارية وتحت النلب  - 110.369.885  78.251.193

   ودائع ألجل وخائعة إلشعار  - 59.867.760  112.910.906

 شهادات إيداع  - -  282.000

 متنلبات االحتياطي النقدي  - 93.596.208  91.663.345

349.628.477  337.454.090  

 الخسائر االئتمامية المتوقعة ينزل: (115.934)  (90.488)

349.537.989  337.338.156  
 

كامون االول    31دينار كما في    91.663.345)  2021  آيلول   30دينـار كما فـي    93.596.208  بلغ االحتياطي النقدي -
2020.) 

 

النقــدي - االحتياطـي  ب  تثنـات  السحـب  مقيــدة  األرصــدة  فـي    2.232.760 بلغــت  كمـا    2021  آيلول   30دينـار 
 (. 2020كامون االول  31دينار كما في  2.275.906)

 

  آيلول   30دينار تستحق خال فترة تزيد عن ثاثة أشهر كما في    10.635.000  تشمل الودائع آلجل وخائعة إلشعار -
 (. 2020كامـون االول  31دينار كما في  10.635.000) 2021

 
 

 بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة لدى     -6
 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:     

     بنــــوك ومؤسســــات   بنـوك ومؤسســـات  
 المجمــــــــوع   مصرفيـــة خارجيــــة   مصرفيــــة محليــــة 

   آيلول 30 بالدينار األردني  

2021  

 كانون األول 31

 2020  

   آيلول 30

2021  

 كانون األول 31

 2020  

   آيلول 30

2021  

 كانون األول 31

 2020 
            

 172,137,756  125.591.137  172.137.756  125.591.137   -   - حسابات جارية وتحت النلب 
أشهر   3ودائع تستحق خال فترة 

 18,588,480  24.149.260  3.588.480  4.149.260  15.000.000  20.000.000 أو أقل  

 20.000.000  15.000.000  129.740.397  175.726.236  149.740.397  190,726,236 
: مخصت الخسائر  ينزل

 (3,906)   (5.262)  (3,837)   (3.914)  (69)   (1.348) االئتمامية المتوقعة 

 19.998.652  14.999.931  129.736.483  175.722.399  149.735.135  190,722,330 

 

ار كما في  ــــــــدين  67.572.223بلغت األرصدة لد  البنوك والمش سات المصرفية التي ال يتقائى البنك عليها فوائد   ـ
 .  (2020كامون األول  31 دينار كما في  50,413,347) 2021  آيلول 30

 
  2021  آيلول  30ي  ـــار كما فـ ـــــــــــــدين  3.294.069ات المصرفية  ـوك والمش سـبلغت األرصدة مقيدة السحب لد  البن ـ

 .  (2020ل كامون األو 31دينار كما في  3,037,779)
 
 
 

 
 
 
 







بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(األردن- عمان )

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

بالدينار األردني

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

2021 آيلول 30 الفترة المنتهية في 

    1,619,616,356       137,962,291          15,551,080          67,873,963         725,428,348         672,800,674الرصيد في بداية الفترة

        3,033,633201,140,973            757,965                4,347,699            112,310,722          80,690,954            التسهيالت الجديدة خالل الفترة

      (174,925,747)(7,290,567)          (1,371,108)           (3,809,595)           (48,598,010)          (113,856,467)         التسهيالت المسددة 

         639,635,161        789,141,060         68,412,067         14,937,937      133,705,357   1,645,831,582

                    -(1,485,972)          (4,314,974)           (19,669,186)         5,642,101              19,828,031            ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                    -(244,857)              22,177,942          79,504,033          (21,995,036)                   (79,442,082)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                    -10,037,598          (1,300,034)           (178,610)              (5,612,427)            (2,946,527)             ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

         (10,615,462)844,908               (363,497)              (11,448,120)         (848,379)               1,199,626              األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

          7,30820,389,977                   (275,449)              (11,544,402)         (13,900,564)          46,103,084            التغيرات الناتجة عن تعديالت

                (82,480)(82,480)                     -                             -                             -                               -                          ديون تم تسويتها 

           (7,333,343)(2,154,522)          (6,782)                  (1,447,651)                               (179,398)(3,544,990)             تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

1,648,190,274   140,627,340      30,855,143         103,628,131       752,247,357        620,832,303         إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

بالدينار األردني

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي2020 كانون األول 31 السنة المنتهية في 

    1,531,539,941       114,630,680          33,100,561        100,655,921         619,153,135         663,999,644الرصيد بداية السنة 

        216,140,810           2,851,410            1,312,784               900,782         133,583,810           77,492,024التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (89,047,409)          (4,952,378)          (1,753,602)          (4,719,654)          (45,279,106)         (32,342,669)التسهيالت المسددة

709,148,999       707,457,839       96,837,049        32,659,743        112,529,712     1,658,633,342   

                            -          (1,251,980)        (19,765,834)        (61,429,998)           21,017,814           61,429,998ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                            -          (2,331,212)          10,194,415          47,945,747            (9,287,954)         (46,520,996)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                            -         33,950,899          (6,464,342)          (9,622,678)            (3,161,359)         (14,702,520)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

         (19,577,000)          (1,006,282)              (985,622)          (5,285,853)               (630,614)         (11,668,629)األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

           (1,463,472)           1,817,435                (38,184)            3,296,048           10,134,796         (16,673,567)التغيرات الناتجة عن تعديالت

              (595,203)             (595,203)                        -                        -                         -                         -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

         (17,381,311)          (5,151,078)                (49,096)          (3,866,352)               (102,174)           (8,212,611)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

   1,619,616,356     137,962,291        15,551,080        67,873,963       725,428,348       672,800,674إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

:السنة/ فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي حسب المراحل االئتمانية خالل الفترة - 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجمالي

 -7 - 

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة











 بنــــك االردن

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 الموحدة المرحلية الموجزة اإليضاحات حول القوائم المالية 

 )مراجعة غير مدققة( 
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بموجب قامون البنوك األردمي د يتوجب بيع المبامي واألرائـي التي آلت ملكيتها للبنك وفات لديون مسـتحقة على العمات   ‒

 خال  نتين من تاريخ إ تماكها د وللبنك المركزي في حاالت إ تثنائية أن يمدد هذ  المدة لسنتين كحد أقصى. 
 
 

ــتملكة لقات ديون والتي  2015تم اعتبارا من بداية العا    ــت تدريجي لقات العقارات المسـ ــاب مخصـ ــى على    احتسـ مضـ

ــتماكها فترة تزيد عن   ــتناداً لتعميم البنك المركزي األردمي رقم   4ا ـ ــنوات ا ـ   2014آذار   27تاريخ   15/1/4076 ـ

ـــباط   14تاريخ   10/1/2510ورقم  ــدر تعميم رقم 2017شــ   10/1/16239. علـماً بسن البـنك المركزي األردمي قد أصــ

ــرين الـثامي    21بـتاريخ   د العـمل بـ  2019تشــ ه تـمدـي ـــباط    14بـتاريخ    10/1/2150التعميم  اقر فـي د بـعد ـتسجـيل 2017شــ

ا    ة الـع اـي ــت حتى مـه هد  2020احتســـــاب المخصــ اً مـن امـي د ـث ل البـن دـي ذا وبموـجب تعميم البـنك المركزي األردمي  وتـع ـه

اريخ   10/3/16628 امون األول    27بـت ل في التعميم رقم    د2020ـك د العـم دـي اريخ   10/1/2510تم تـم امون   31حتى ـت ـك

 ــيتم ا ــتكمال   2021ايلول   12بتاريخ   10/3/13246هذا وبموجب تعميم البنك المركزي االردمي رقم    2021األول 

 .2022اقتناع المخصصات المنلوبة اعتباراً من العا  
 

 

 ضريبة الدخل   - 11
 مخصت ئريبة الدخل 

 :هي كما يلي  الدخلإن الحركة الحاصلة على مخصت ئريبة 

  آيلول  30  األول كانون  31

 األردنيبالدينار  2021  2020

 رصيد بداية السنة 19.881.866  23.803.895

 الدخل المدفوعةئريبة  ( 18.271.810)  (22.692.105)

 ئريبة الدخل المستحقة 14.681.590  18.770.076

 رصيد مهاية السنة 16.291.646  19.881.866
 

 : تمثل ئريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة المرحلية الموجزة ما يلي -

 

  آيلول  30أشهر المنتهية في  للتسعة

 األردنيبالدينار  2021  2020

 ئريبة الدخل المستحقة عن أربا  الفترة 14.681.590  10.212.983

  ئريبة دخل  نوات  ابقة -  200.213

  ائافة –موجودات ئريبية مشجلة للفترة  (6.445.051)  (2.022.842)

 اطفات موجودات ئريبية مشجلة 3.571.060  3.352.638

11.742.992  11.807.599  
 

٪ د علماً بسن مـسبة ـئريبة الدخل القامومية في فلـسنين والتي 38ـئريبة الدخل القامومية في االردن على البنوك تبلغ مـسبة  -

 ٪.28والشركات التابعة في األردن  ٪25)شركة تابعة( ة ٪ وفي  وري15يوجد للبنك إ تثمارات وفروع فيها  
 

 

د كما قا  البنك بتقديم  2018 العا في األردن حتى مهاية  تم التوصـل إلى تسـوية مهائية مع دائرة ئـريبة الدخل والمبيعات   -

ودفع المبالغ الواجب دفعها حســب القامون ولم يتم التوصــل إلى تســوية   2020و    2019كشــوفات التقدير الذاتي لوعوا   

الضـريبي أمه لن يترتب    والمسـتشـارهذا وبرأي اإلدارة   مهائية مع دائرة ئـريبة الدخل والمبيعات عن تلك السـنوات بعد.

  .المرحلية الموجزة على البنك أية التزامات تزيد عن المخصصات المستدركة في القوائم المالية الموحدة



 بنــــك االردن

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 )مراجعة غير مدققة( 
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تم التوصـل إلى تـسوية مهائية مع دائرتي ئـريبة الدخل وئـريبة القيمة المضـافة عن متائإل أعمال البنك في فلـسنين حتى  -

ــوـفات التـقدير اـلذاتي لوعوا   كـما ـقا  البـنك بتـقديم  د   2018مـهاـية الـعا    ودفع المـبالغ الواـجب دفعـها  2020و 2019كشــ

 كافية لتسديد اإللتزامات الضريبية.ي أن المخصصات المرصودة وبرأي اإلدارة والمستشار الضريب .حسب القامون
 

التوصـل إلى تسـوية مهائية مع دائرة ئـريبة الدخل والمبيعات في األردن بما يخت شـركة تفوق لإل ـتثمارات المالية   تم -

ودفع الـضرائب ولم يتم   2020  للعا د كما قامت الـشركة بتقديم كـشف التقدير الذاتي  2019)ـشركة تابعة( حتى مهاية العا  

ــار الضــريبي أن المخصــصــات   ــتش ــركة والمس مراجعتها من قبل دائرة ئــريبة الدخل والمبيعات بعدد وبرأي إدارة الش

 بية..كافية لتسديد االلتزامات الضريالمرحلية الموجزةالمرصودة في القوائم المالية الموحدة 
 

قامت شـركة األردن للتسجير التمويلي )شـركة تابعة( بالتوصـل إلى تسـوية مهائية مع دائرة ئـريبة الدخل والمبيعات حتى  -

ودفع الضــرائب   2020و  2018  لوعوا التقدير الذاتي   فد كما قامت بتقديم كشــ 2018ب  ــتثنات العا     2019مهاية العا   

ــريبي أن المعلـنة ولم يتم مراجعتـها من قـبل دائرة   ــتشــــار الضــ ة اـلدـخل والمبيـعات بـعدد وبرأي اإلدارة والمســ ــريـب ئــ

 كافية لتسديد اإللتزامات الضريبية.المرحلية الموجزة المخصصات المرصودة في القوائم المالية الموحدة 
 

المرحلية القوائم المالية الموحدة  في  لبنك وشــــركاته التابعة والفروع الخارجية  على اتم احتســــاب الضــــريبة المســــتحقة  -

وبرأي اإلدارة والمســتشــار الضــريبي أمها كافية لمواجهة االلتزامات  هذا د  2021 آيلول  30المنتهية في  للفترةالموجزة 

 الضريبية كما في ذلك التاريخ.
 

 أموال مقترضة - 12

 كما يلي:إن تفاصيل هذا البند هي 

 

 

 

    عدد األقساط   2021 آيلول 30

 

 المتبقيـــة  الكليـــــة  المبلـــــغ 

دورية استحقاق  

 الضمانــــات األقساط

سعر فائدة  

 اإلقتراض

      دينار  
 

 شهري  6 -  67 24 -  108 44.361.501 اقتراض من البنك المركزي األردمي*

 ندات خزينة  

 وكمبياالت

 

 ٪1 –صفر 

الشركة األردمية إلعادة  إقتراض 

 تمويل الرهن العقاري** 
 دفعة واحدة  1 1 15.000.000

 

رهن قروض  

عقارية لصالح 

 الشركة 
 

 

4.15 ٪ 

 ٪ 5,5 ال يوجد  ربع  نوي و نوي  461 800 15.504.803 *إلتزامات عقود اإليجار **
       

      74.866.304 المجموع     

    عدد األقساط   

 

 المتبقيـــة  الكليـــــة المبلـــــغ

دورية استحقاق  

 الضمانــــات  األقساط 

سعر فائدة  

 اإلقتراض 

      دينـــــــــار 2020كانون االول  31

 

 * بنوك مركزيةاقتراض من 

 

46.968.903 

 

108  -  24 

 

76  - 15 

 

 شهري 

 ندات خزينة  

 وكمبياالت

 

 ٪1 –صفر 

ــركة   األردمية إلعادة اقتراض من الش

 **تمويل الرهن العقاري

 

15.000.000 

 

1 

 

1 

 

 دفعة واحدة 

 

تجيير  ندات 

رهن قروض  

عقارية لصالح 

 الشركة 
 

 

4.15 ٪ 

 متو ط  ال يوجد  دفعة واحدة  1 1 7.090.000 اقتراض من بنوك خارجية

 

 ***إلتزامات عقود اإليجار

 

15.523.423 

 

791 

 

491 

ربع ومصف  نوي  

 و نوي 

 

 يوجد ال 

 

5.75 ٪ 
       

      84.582.326 المجموع











 بنــــك االردن

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

 )مراجعة غير مدققة( 
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 ةوالسيول إدارة رأس المال   - 17
 

 اداراة رأس المال: -أ
 : مكونات رأس المال 

 :رأل المال المدفوع   -
مليون  هم بقيمة إ مية دينار للسهم الواحد د ويحتفظ برأل   (200)يتكون رأل مال بنك األردن من أ هم عادية تتكون من  

 .المال واإلحتياطيات القامومية واألربا  المدورة لمواجهة النمو في عمليات البنك د وتلبية متنلبات التفرع المحلي واإلقليمي
 

 :رأل المال التنظيمي   -
ألغراض تحقيق  (  III)يعتبر رأل المال التنظيمي أداة رقابية بموجب متنلبات السلنات الرقابية وكذلك متنلبات بازل  

الرقابة على كفاية رأل المال ومد  مسبة رأل المال التنظيمي للموجودات الخنرة والمرجحة ومخاطر السوق د ويتكون  
 :رأل المال التنظيمي  من 

 
 ( .  رأل المال المدفوع د اإلحتياطي القامومي د اإلحتياطي اإلختياري د األربا  المدورة)  -

 

إحتياطي القيمة ة د وإحتياطي المخاطر المصرفية العامةد اإلحتياطي الخاصد الديون المسامدة د  اإلحتياطيات غير المعلن)  -
 ( . IIIمن التعديات الرقابية حسب بازل  وينر   ٪100الموجب بنسبة   العادلة

 
 .فروقات ترجمة العمات األجنبية   -

 

 : متنلبات الجهات الرقابية 

مليون دينار وكذلك مسبة كفاية رأل المال أن ال  ( 100)تلز  تعليمات السلنات الرقابية بسن يكون الحد األدمى لرأل المال  

ولغايات تصنيف البنك ئمن الفئة األولى فيجب أن ال تقل مسبة كفاية    حسب تعليمات البنك المركزي األردمي  ٪12تقل عن  

ف ن مسبة كفاية رأل المال يجب  D-SIBSك مصنف ئمن بنوك ذات األهمية  , وفي حال كان البن  ٪14رأل المال عن  

أن ال تقل   , + رأل المال المنلوب من البنوك المهمة محلياً حسب الفئة التي ينتمي لها البنك(, ويجب ٪14أن ال تقل عن )

 . ٪6عن  المرجحة بالمخاطر إلى الموجودات حملة األ هم العاديةحقوق  مسبة

 

المالي ( ف جب أ  ال تقل    ال فعإلى الموجودات داخل وخا ج الم زان ة )     CET 1مسبة حقوق حملة األ هم العاديةأما  
 .  ٪4ع  

 

 : تحقيق أهداف إدارة رأل المال  

تهدف إدارة البنك إلى تحقيق أهداف إدارة رأل المال من خال تنمية أعمال البنك وتحقيق فائض في األربا  التشغيلية 

واإليرادات والتشغيل األمثل لمصادر األموال المتاحة بما يحقق النمو المستهدف في حقوق المساهمين من خال النمو في  

 .واألربا  المدورة  ٪20المتحققة واإلحتياطي اإلختياري بواقع  من األربا   ٪10اإلحتياطي اإلجباري بواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(األردن- عمان )

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققة)

المعامالت مع اطراف ذات عالقة  -  19

.  قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا والشركة التابعة وكبار المساهمين ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية 

.  إن جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة لالطراف ذات العالقة تعتبرعاملة 

:فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة -  

 كانون األول31 آيلول30صندوق ادخار

20212020أطراف أخرىموظفي البنكالمدراء التنفيذيناعضاء مجلس االدارة*الشركات التابعـــة

:بنود داخل المركز المالي

:موجودات 

       45,415,294    45,415,294----   45,415,294استثمارات 

         4,730,412      5,878,247      1,929,491-   1,586,831        2,361,925-  أرصدة تسهيالت ائتمانية

             576,234         277,987----        277,987  أرصدة ودائع وحسابات جارية

         3,982,000      3,982,000----     3,982,000  أرصدة التأمينات النقدية 

:مطلوبات

17,875,053   606,430            3,951,049   2,058,578  14,900,607    39,391,717    55,317,831       

7,858,842     ----7,858,842      8,659,272         

3,467,327     ----3,467,327      3,561,616         

:بنود خارج المركز المالي

761,407        10,000              50,000        -5,103,600      5,925,007      5,820,436         

----758,771         758,771         2,302,281         

20212020

:عناصر قائمة الربح أو الخسارة

             318,813         253,544         106,713            304        65,308              75,657             5,562  فوائد وعموالت دائنة

         3,031,829         862,369         158,675       18,808        81,356              20,376        583,154  فوائد وعموالت مدينة

أسعار الفائدة

% .10إلى  (%100يمثل السعر األدنى هامش الفائدة مقابل تأمينات نقدية مقدارها )% 1.5ـ تتراوح أسعار الفوائد الدائنة بالدينار من 

.ـ ال يوجد أسعار الفوائد الدائنة باألجنبي

%.3.227إلى % 0.0025ـ تتراوح أسعار الفوائد المدينة بالدينار من 

%.0.4إلى% 0.17ـ تتراوح أسعار الفوائد المدينة باالجنبي من 

.إن األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة يتم استبعادها من القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط*  

.   ـ   يتم اظهار االستثمار في الشركة التابعة سوريا بالكلفة، علماً ان البنك قد قام بالتحوط لإلنخفاض في قيمة االستثمار في سجالته

.2021 آيلول30 عميل كما في 40   ـ  بلغ عدد األطراف ذات العالقة الذين تم منحهم تسهيالت ائتمانية 

: االدارة التنفيذية العليا للبنك (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى)فيما يلي ملخص لمنافع 

20212020

1,730,990     1,778,073        

20,250           13,500              

446,678        387,338            

 

       2,178,911    2,197,918المجموع

بدل عضوية وتنقالت ومكافآت مجلس 

اإلدارة
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رواتب ومكافآت

تنقالت وأمانة سر

 آيلول 30للتسعة اشهر المنتهية في 

بالدينار األردني

 آيلول30للتسعة اشهر المنتهية في 

أموال مقترضة

كفــــــــــاالت

قبوالت واعتمادات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالجهــة ذات العــالقة

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

بالدينار األردني

بالدينار األردني

ودائع عمالء وتأمينات

ودائع بنوك










