
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنــــــــــــــك األردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 األردن  -عمان 
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 للستة أشهر المنتهية في 
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 مع تقرير المراجعة 



 بنــــك االردن 
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 االردن(  –)عمان 
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(ج)قائمــــة 

2020 2021 2020 2021

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار

(ب)قائمة -      الربح للفترة       9,269,972         (612,132)    16,340,251       6,398,640

:بنود الدخل الشامل اآلخر القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية الموجزة 

أرباح متحققة من بيع أدوات ألدوات الدين المدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                     -                       -        (618,992)                       -

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل                     -       2,671,654                     -      (1,156,075)

فروقات ترجمة عمالت أجنبية      1,432,105       1,729,595      1,432,105       4,166,532

3,010,457      813,113        4,401,249      1,432,105     

:بنود الدخل الشامل اآلخر غير القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية الموجزة 

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل (خسائر)                     -           (39,192)                     -           (39,192)

802,619          1,813,574      (845,401)         2,064,952      

 التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

بالصافي بعد الضريبة- الشامل 

763,427         1,813,574     (884,593)        2,064,952     

(د)قائمة - إجمالي الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز للفترة   12,767,029      2,904,524  18,966,938    10,172,524

:إجمالي الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز العائد إلى 

مساهمي البنك      12,001,242       2,177,282    18,087,473       8,367,404

حقوق غير المسيطرين           765,787          727,242         879,465       1,805,120

10,172,524    18,966,938  2,904,524      12,767,029  

بنك األردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

األردن- عمان 

قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية الموجزة

.جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق  (38)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 حزيران30للثالثة أشهر المنتهية في 

(مراجعة غير مدققة)

 حزيران30للستة أشهر المنتهية في 



(د)قائمــــــــــــــة 

إجمالــــــــــــيإجمالي حقوقإحتياطـــي القيمة فروقات ترجمةمخاطـــــــــــــررأس المــــــــال

حقــوق الملكيـــةحقوق غير المسيطرينمساهمي البنكالربح للفتـــــرة األربــاح  المــدورة العادلة عمالت أجنبيةخـــــــاصمصرفيــة عامــةاختيــــــــاريقانونــــــــــي(المدفوع)المكتتب به البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار2021 حزيران 30للستة 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

            16,340,251           149,427           16,190,824         16,190,824                               -                            -                            -                           -                      -                         -                        -                               -(ب)قائمة - الربح للفترة 

أرباح متحققة من بيع أدوات ألدوات الدين المدرجة ضمن موجودات مالية 

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

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة 

              1,813,574                        -             1,813,574                            -                               -           1,813,574                            -                           -                      -                         -                        -                               -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

           18,966,938           879,465          18,087,473        16,190,824                 902,769           1,194,582             (154,164)                           -                      -            (23,269)            (23,269)                              -(ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز 

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

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

         457,373,986       8,528,036        448,845,950        16,190,824         141,466,913         (4,897,636)       (13,009,685)           5,849,743    4,054,917              23,268     99,167,606         200,000,000     الرصيد في نهاية الفترة
102,147,5346,718,064108,865,5987,579,424116,445,022

-                              

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار2020 حزيران 30للستة 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        2,124,544             2,041,988                            -              2,821,474                            -              (587,400)                           -          (16,828)             (87,629)            (87,629)                               -فروقات ترجمة عمالت أجنبية

              6,398,640          (319,424)             6,718,064           6,718,064                               -                            -                            -                           -                      -                         -                        -                               -(ب)قائمة - الربح للفترة 

أرباح متحققة من بيع أدوات ملكية مدرجة ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة 

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

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة 

             (1,156,075)                        -            (1,156,075)                            -                               -          (1,156,075)                            -                           -                      -                         -                        -                               -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة 

                 802,619                        -                802,619                            -                               -               802,619                            -                           -                      -                         -                        -                               -بالصافي بعد الضريبة- العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 

           10,172,524       1,805,120            8,367,404           6,718,064             2,737,957             (309,131)             (587,400)                           -         (16,828)            (87,629)            (87,629)                              -(ج)قائمة -      إجمالي الدخل الشامل الموحد المرحلي الموجز 

                              -                        -                             -                            -                      8,937                            -                            -                           -            (8,937)                         -                        -                               -المحول من اإلحتياطيات 

         430,279,549       7,579,424        422,700,125           6,718,064         102,147,534        24,645,026       (12,855,520)           5,849,743    2,170,726              46,536     93,978,016         200,000,000     الرصيد في نهاية الفترة

: 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 حزيران 30 دينار ال يمكن التصرف به كما في 25.237.225 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 حزيران 30 دينار كما في 439.810 ـ      يشمل رصيد األرباح المدورة 

  يحظر التصرف به من خالل2021 حزيران 30 دينار كما في813.437يحظر 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  -    

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

.جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق  (38)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

االردن- عمان 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجـــــــعة غير مدقـــــــــــــقة)

.  دينار 24.000.000من رأس المال ما يعادل % 12 تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2021 نيسان 19بموجب إجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد  بتاريخ *       



(هـ)قائمـــــــــة 

بنــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

االردن- عمـان 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية الموجزة

(مراجعة غير مدققه)

2020 2021 ايضاح

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار

:االنشطـــة التشغيليــــة 

11,702,447 22,865,872 (ب)قائمة -   الربح للفترة قبل الضرائب 

:تعديالت لبنود غير نقدية 

4,416,802 5,171,390   استهالكات وإطفاءات

20,544,871 11,409,813 28   مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

15,741 (67,277) 27 خسائر إستبعاد وبيع ممتلكات ومعدات (أرباح)  

(31,720) (87,364) 26 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة غير متحققة (أرباح)  

(1,157,526) (1,339,047)   تأثير تغير في أسعار الصرف

525,915 181,699 16   مخصصات متنوعة

(35,545) (32,191) 13 مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك (المسترد من)  

1,291,629 975,942 فروقات عمله-   أخرى 

37,272,614 39,078,837      الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

:  التغير في الموجودات والمطلوبات 

17,250,591 (630,850) النقص في أرصدة مقيدة السحب (الزيادة)  

التي تزيد استحقاقاتها )  النقص في االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

119,249,314 282,000 (    عن ثالثة أشهر

(65,235,541) (38,207,014) في تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة (الزيادة)  

(1,177,985) (5,615,685) في الموجودات األخرى (الزيادة)  

(78,582,000) 281,999 (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  (النقص)  الزيادة 

(59,701,201) (14,126,619) في ودائع العمالء (النقص)  

9,694,828 (2,366,748) الزيادة في تأمينات نقدية (النقص)  

24,561,490 (9,306,221) الزيادة في األموال المقترضة (النقص)  

(2,419,517) (1,451,893) في مطلوبات أخرى (النقص)  

  صافي التغير في الموجودات والمطلوبات     (71,141,031)   (36,360,021)

التدفق من عمليات التشغيل قبل الضرائب  (اإلستخدام النقدي في)صافي 

912,593 (32,062,194) المدفوعة ومخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

(19,427,357) (14,677,558) 17   الضرائب المدفوعة

(188,962) (172,891) 16   مخصص تعويض نهاية الخدمة و القضايا المدفوع وأخرى

عمليات التشغيل  (اإلستخدام النقدي في)     صافي      (46,912,643)   (18,703,726)

: التدفق النقدي من عمليات اإلستثمار 

(18,078,822) (55,517,190) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  (شراء)  

  استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة        27,389,578     56,267,529

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  (شراء)              (180,585)                   -

  بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل         24,937,771               4,683

34,442 (834,506) استحقاق مشتقات مالية (شراء)  

(2,423,683) (2,629,137) 12 ممتلكات ومعدات  (شراء)  

87,589 119,383   المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

(810,290) (1,379,889) موجودات غير ملموسة  (شراء)  

التدفق  من عمليات اإلستثمار (اإلستخدام النقدي في)     صافي         (8,094,575)    35,081,448

:التدفق النقدي من عمليات التمويل

4,166,532 1,432,105   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

(14,374) (24,177,041)   أرباح موزعة على المساهمين

4,152,158 (22,744,936) التدفق  من عمليات التمويل (اإلستخدام النقدي في)     صافي 

1,157,526 1,339,047   تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

21,687,406 (76,413,107) الزيادة  في النقد وما في حكمه (النقص)     صافي 

434,442,966 412,918,196   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

456,130,372 336,505,089 30      النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

.جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق  (38)إلى رقم  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 

 حزيران30للستة أشهر المنتهية في 



  بنــــك االردن 
  (شركة مساهمة عامة محدودة)

 االردن) –(عمان 
 

  المرحلية الموجزة (مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 

١ 
 

  معلومات عامة  -١
تحت    ١٩٦٠المملكة االردنية الهاـشمية تأـسس خالل عام  –إن البنك ـشركة مـساهمة عامة اردنية مركزها الرئيـسي في عمان   -

ألف دينار   ٣٥٠برأســـمال مقداره  ١٩٦٢لســـنة   ٣٣الشـــركات رقم  طبقاً الحكام قانون    ١٩٦٠آذار   ٣) بتاريخ  ١٩٨٣رقم (
ألف سهم بقيمة اسمية مقدارها خمسة دنانير للسهم الواحد ، وقد تم زيادة رأس مال البنــك عــدة مرات   ٧٠أردني موزع على 

ع رأس مال البنك  ، حيث تقرر رف٢٠١٦نيسـان  ٩كان آخرها  بموجب اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد بتاريــــــخ 
  . مليون دينار  ٢٠٠مليون دينار إلى  ١/١٥٥من 

    
) ٨٠يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصــرفية والمالية المتعلقة بنشــاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها (  -

ــطين وعددها ( ــوريفي مملكة البحرين  البنك وفرعع  ) فر١٧فرعاً وفروعه في فلسـ ــركات التابعة له في سـ واألردن  ةوالشـ
  سورية وشركة تفوق لألستثمارات المالية وشركة األردن للتأجير التمويلي) . –(بنك األردن 

  
حـصل البنك على كافة الموافقات الالزمة من البنك المركزي األردني والـسلطات الرقابية في العراق على تأـسيس فرع للبنك    -

  جمهورية العراق وما زال في مرحلة التأسيس.في 
  

   .٢٠٢١تموز  ٢٧بتاريخ  ٦٣٣في جلسته رقم  مجلس إدارة البنك قبل تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة من  -
  

 الموحدة المرحلية الموجزة أسس إعداد القوائم المالية   -٢
ً إعداد القوائم المالية الموحدة  تم    - ) المتعلق  ٣٤لمعيار المحاســــبة الدولي رقم (  المرحلية الموجزة للبنك وشــــركاته التابعة وفقا

 .كما تم اعتماده من قبل البنك المركزي األردني  المرحلية الموجزةالمالية بالتقارير 
ن قبل البنك المركزي األردني إن الفروقات األسـاسـية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم اعتماده م

  تتمثل في ما يلي: 
) "تطبيق المعيار ١٣/٢٠١٨يتم تكوين مخـصـصات الخـسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم (   -

ــلـطات الرـقابـية في    ٢٠١٨حزيران    ٦)" ـتاريخ  ٩اـلدولي للتـقارير الـمالـية ( البـلدان التي يعـمل فيـها البـنك  ووفـقاً لتعليـمات الســ
  أيهما أشد ، أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

ــادرة عن الحكوـمة   • ــتثنى أدوات اـلدين الصــ ــات االئتـمانـية على الحكوـمة األردنـية  تســ أو بكـفالتـها بحـيث تتم مـعالـجة التعرضــ
  األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية. 

ــائر    • ــاب الخس ــاب وفقا للمعيار الدولي للتقارير  عند إحتس اإلئتمانية مقابل التعرضــات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتس
ة رقم ( الـي اريخ  ٤٧/٢٠٠٩) مع تعليـمات البـنك المركزي األردني رقم (٩الـم انون األول    ١٠) ـت ة على    ٢٠٠٩ـك لـكل مرحـل

  حدا ويتم إعتماد النتائج األشد.
موالت على التســهيالت االئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني يتم تعليق الفوائد والع  -

  ووفقا لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.
ضــمن موجودات أخرى وذلك    جزةالمرحلية المو تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة  -

بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشــكل إفرادي، ويتم 
ادة الالحقة في  قيد أية تدني في قيمتها كخـسارة في قائمة الربح أو الخـسارة الموحدة وال يتم تـسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزي

ــارة الموحدة ــابقاً. كما تم    المرحلية الموجزة  قائمة الربح أو الخســ ــجيله ســ إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تســ
احتسـاب مخصـص تدريجي لقاء العقارات المسـتملكة لقاء ديون والتي مضـى على اسـتمالكها   ٢٠١٥اعتبارا من بداية العام 

عن   تزيــد  ا  ٤فترة  ــنوات  رقم  ســ األردني  المركزي  البنــك  لتعميم  ــتنــاداً  ورقم    ٢٠١٤آذار    ٢٧تــاريخ    ١٥/١/٤٠٧٦ســ
ــباط  ١٤تاريخ  ١٠/١/٢٥١٠  ٢١بتاريخ  ١٠/١/١٦٢٣٩. علماً بأن البنك المركزي األردني قد أصــدر تعميم رقم  ٢٠١٧ش

د تأجيل احتسـاب المخصـص ، بع٢٠١٧شـباط  ١٤بتاريخ    ١٠/١/٢١٥٠اقر فيه تمديد العمل بالتعميم    ٢٠١٩تشـرين الثاني 
ة الـع اـي ه  ٢٠٢٠ام  حتى نـه اً مـن انـي د ـث دـيل البـن ذا وبموـجب تعميم البـنك المركزي األردني   ،وتـع اريخ    ١٠/٣/١٦٦٢٨ـه  ٢٧بـت
  .٢٠٢١كانون األول  ٣١حتى تاريخ  ١٥/١/٢٥١٠تم تمديد العمل في التعميم رقم   ،٢٠٢٠كانون األول  

مقابل بعض االـستثمارات الخارجية للبنك في  المرحلية الموجزة  المالية الموحدة  يتم احتـساب مخـصـصات إـضافية في البيانات    -
  .ضمن الخسائر االئتمانية المتوقعة  بعض الدول المجاورة

ــلة الفروقات بين متطلبات البنك المركزي األردني والمعايير الدولية للتقارير المالية تتمثل في قيام البنك    - ــافي محصــ ان صــ
  ة ليتماشى مع هذه المتطلبات.برصد مخصصات إضافي

 
 تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية بإســـتثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من   - 

 والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والمشتقات المالية التي تظهر  الربح أو الخسارةخالل قائمة  
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ـبالقيـمة الـعادـلة بـتاريخ القوائم الـمالـية الموـحدة المرحلـية الموجزة ، كـما أظهر ـبالقيـمة الـعادـلة الموجودات والم لوـبات الـمالـية 

 الم فسة.  بالكلفةوالموجودات والم لوبات المالية التي أظهر  ةالتي أم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادل
 

 ان الدينار األردةي هو مملة اظهار القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة واللي يمثل العملة الوظيفية للبنك. -
 
 

م المالية الســـنوية والمعدة وفقاً ان القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة ال أتضـــمن كافة المعلومات وااليضـــاحات للقوائ -

، كما ان ةتائا االممال للسـتة أشـهر المنتهية  كما أم امتمادها من قبل البنك المركزي االردةي للمعايير الدولية للتقارير المالية

ويجب    2021كاةون األول   31ال أمثل بالضـرورة مششـراً ملى النتائا المتوقعة للسـنة المنتهية في   2021حزيران    30في 

، كما لم يتم اجراو التخـصيت ملى اربا  الفترة للـستة 2020كاةون األول   31أن أقرأ مع التقرير الـسنوي للبنك كما هي في  

 والتي يتم اجراؤها في ةهاية السنة المالية. 2021حزيران  30أشهر المنتهية في 
 

 المرحلية الموجزة  الموحدة أسس توحيد القوائم المالية

الموجزة القوائم المالية للبنك والشــركات التابعة ل  والخاىــعة لســي رأ  وأتحقق   المرحليةأتضــمن القوائم المالية الموحدة  -

السـي رة مندما يكون للبنك القدرة ملى التحكم في السـياسـات المالية والتشـغيلية للشـركات التابعة وذلك للحصـول ملى منافع 

 يتم استبعاد المعام ت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة.من اةش تها، و
 

ةفخ السـياسـات المحاسـبية المتبعة في البنك، إذا   باسـتخدا  لنفخ الفترة المالية للبنك التابعة للشـركاتيتم إمداد القوائم المالية  -

كاةت الشــركات التابعة أتبع ســياســات محاســبية أختلف من ألك المتبعة في البنك فيتم إجراو التعدي ت ال زمة ملى القوائم 

 المالية للشركات التابعة لتت ابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك.
 

 :2021  حزيران  30عة التالية كما في يمتلك البنك الشركات التاب -
 

 تاريخ التملك 

مكان 

 عملها 

طبيعة عمل 

 الشركة

نسبة ملكية  

 البنك 

  راس المال المدفوع

 اسم الشركة  للشركة واستثمار البنك 

   ٪   

 شركة أفوق ل ستثمارات المالية مليون دينار أردةي  3.5 100 وساطة مالية ممان 2006آذار  23

 49 أممال مصرفية  سورية 2008آيار  17

مليون ليرة سورية  3000

وبلغ قيمة اإلستثمار  /

 مليون دينار أردةي  9/21

 سوريا *  -بنك االردن 

 شركة األردن للتسجير التمويلي مليون دينار أردةي 20 100 أسجير أمويلي  ممان 2011أشرين األول  24
 
 

ــرـكات الـتابـعة في ـقائـمة   - ــارةيتم أوحـيد ةـتائا مملـيات الشــ من ـأاريخ أملكـها وهو   ةالموجز ةالمرحليـ   ةالموـحد الربح أو الخســ

التاريخ اللي يجري في  فعلياً اةتقال ســي رة البنك ملى الشــركات التابعة، ويتم أوحيد ةتائا ممليات الشــركات التابعة التي أم 

ــارة الربح أوالتخلت منـها في ـقائـمة  حتى ـأاريخ التخلت وهو الـتاريخ اـللي يفـقد البـنك فـي    ةالموجز ةالمرحليـ   ةالموـحد  الخســ

 .السي رة ملى الشركات التابعة
 

 

ــوريا فقد أم أوحيد   * ــات وإدارة البنك في سـ ــياسـ ــي رة ملى السـ  –األردن    القوائم المالية لبنكةظراً الن البنك لدي  القدرة للسـ

 .سورية في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة المرفقة
 

 .كة التابعة أمثل حقوق غير المسي رين ذلك الجزو غير المملوك من قبل البنك في حقوق الملكية في الشر -

 التقديرات المحاسبية - 3 
ــبية يت لب من ادارة البنك القيا  بتقديرات   المرحلية الموجزةان امداد القوائم المالية الموحدة   ــات المحاســ ــياســ وأ بيق الســ

ــا  من  واجتـهادات أشير في مـبالغ الموجودات الـمالـية والم لوـبات الـمالـية والتغير في احتـياطي القيـمة الـعادـلة وـكلـلك االفصــ

ــار ــات وـكلـلك في االلتزاـمات المحتمـلة . كـما ان ـهل  التـقديرات واالجتـهادات أشير في االيرادات والمصــ ــصــ يف والمخصــ

وىـــمن حقوق الملكية . وبشـــكل  المرحلية الموجزةالتغيرات في القيمة العادلة التي أظهر في قائمة الدخل الشـــامل الموحدة 

ــتقبلية وأوقاأها. ان التقديرات  خاص يت لب من إدارة البنك اصــدار احكا  واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المس

مبنية بالضــرورة ملى فرىــيات وموامل متعددة لها درجات متفاوأة من التقدير ومد  التيقن وان النتائا الفعلية قد  الملكورة

 أختلف من التقديرات وذلك ةتيجة التغيرات الناجمة من أوىاع وظروف ألك التقديرات في المستقبل .
 

ةعتـقد ـبسن أـقديراأـنا المعتـمدة في اـمداد القوائم الـمالـية الموـحدة المرحلـية الموجزة معقوـلة ومتـمايـلة مع التـقديرات المعتـمدة في 

  .2020كاةون األول  31إمداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة أهم - 4

 

 المطبقة:السياسات المحاسبية  -أ

ــبية المتبعة في امداد القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة  ــياســات المحاس ــتة أشــهر المنتهية في   إن الس حزيران   30للس

نة المنتهية في   2021 بية التي أم اأبامها للـس ات المحاـس ياـس تثناو المعايير الجديدة   2020كاةون االول   31متمايلة مع الـس بهـس

 وهي كما يلي: 2021التي أصبحت سارية المفعول ابتداًو من األول من كاةون الثاةي والمعدلة التالية و

 

 

 المعدلة أم   لم يشير ملى المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة. ان اأباع المعايير   
 

 

 

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

ارية المفعول بعد، ولمالتي  والتفـسيرات المعايير ملى والتعدي ت الجديدة، المعايير من إن مدد  صـدرت ولكنها لم أصـبح ـس

 القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة: هل  إمداد مند أ بيقها يتم

 

 

 بسن يكون هنالك اير جوهري من اأباع المعايير ام   مند الت بيق.  االدارةال أتوقع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ التطبيق  المعايير أو التعديالت الجديدة

 المرحلة الثانية  –تعديل معيار أسعار الفائدة 

ـــبة اـلدولي رقم 9أـعدي ت ملى المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم  ) ، والمعـيار 39، ومعـيار المـحاســ

الـية رقم   ارير الـم الـية رقم    7اـلدولي للتـق ارير الـم ار اـلدولي للتـق ارير   4، والمعـي ار اـلدولي للتـق ، والمعـي

 (16المالية رقم 

 

 2021كاةون الثاةي  1

 

 تاريخ التطبيق  المعايير أو التعديالت الجديدة

االقتصــادية  مقد أكون في  التكلفة اإلجمالية الم لوبة للوفاو بالعقد أملى من المنفعة )العقود الخاســرة  

 (37أعدي ت ملى معايير المحاسبة الدولية رقم )أكلفة أنفيل العقد  - (  التي يمكن الحصول مليها من 

 2022كاةون الثاةي  1

 

 2022كاةون الثاةي  1 2020 – 2018التعدي ت السنوية ملى المعايير الدولية للتقارير المالية 

ــتـخدا:  الممتلـكات والمـعدات ــل قـبل االســ ــود من الممتلـكات والمـعدات المتحصــ   الم لوب أو المقصــ

 (16أعدي ت ملى معيار المحاسبة الدولي رقم )
 2022كاةون الثاةي  1

 2022كاةون الثاةي  1 (3أعدي ت ملى المعيار الدولي المداد التقارير المالية رقم )المرجع إلى اإلطار المفاهيمي 

متداولة   غير  أو  متداولة  التزامات  الى  االلتزامات  الدولي  )أصنيف  المحاسبة  معيار  ملى          أعدي ت 

 ( 1رقم 
 2023كاةون الثاةي  1

ة رقم   الـي ارير الـم دولي للتـق ار اـل سمين"  17المعـي اريير  "  مقود الـت دولي للتـق ار اـل دي ت ملى المعـي و التـع

 "مقود التسمين" 17المالية رقم 
 2023كاةون الثاةي  1

 

ترك  تثمر وـشركة الحليفة أو مـشروع مـش أعدي ت ملى المعيار الدولي )بيع أو منح األصـول بين المـس

 (28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10للتقارير المالية رقم 

 

  /اري متا  للت بيق االختي 

أاريخ الت بيق مشجل إلى  

 أجل غير مسمى 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
 

4 

 

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  - 5
كما في  دينار  283.107.444)  2021حزيران   30كما في   دينار  268.448.454 ةك المركزيوبلغت األرصــدة لدو البن -

 (، هلا وأوزمت األرصدة وفقا للمراحل اإلئتماةية حسب النحو اآلأي:2020كاةون األول  31
 

 

 

 :وفقا للمراحل االئتماةية الخسائر االئتماةية المتوقعةالحركة ملى مخصت  ملختفيما يلي  -

 

 
ــدي   - ــ ــ ــ ــي    92.081.291بلغ االحتياطي النق ــار كما ف ــ كاةون  31دينار كما في  91.663.345 )  2021حزيران    30دين

 (.2020االول 

 

النقدي   - االحتياطي  باستثناو  السحب  مقيدة  األرصدة  في    2.232.760بلغت  كما    2021حزيران    30دينار 

 (. 2020كاةون االول   31دينار كما في 2.275.906)

 

حزيران   30دينار أسـتحق خ ل فترة أزيد من ي ية أشـهر كما في    10.635.000مل الودائع آلجل وخاىـعة إلشـعار  أشـ  -

 (.2020كاةـون االول  31دينار كما في  10.635.000) 2021

 

 

 

 

2021حزيران   30كما في   

االولى المرحلة    البند    
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 283.107.444  -   -   283.107.444  رصيد بداية الفترة

 65.723.053  -   -   65.723.053  الفترةاألرصدة الجديدة خ ل 

(69.905.709)  -   -   (69.905.709)  األرصدة المسددة    

  278.924.788  -  -  278.924.788 

 -   -   -   -   إلى المرحلة األولى ما أم أحويل  

 -   -   -   -   ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -   -   -   -   ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

 115.333  -  -  115.333  التغيرات الناأجة من أعدي ت

(10.551.667)  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف     -   -  (10.551.667)  

 268.488.454  -  -  268.488.454   الرصيد كما في نهاية الفترة إجمالي 

 283.107.444  -  -  283.107.444  2020كانون االول  31الرصيد كما في 

1202حزيران 30كما في   

األولى المرحلة    البند    
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 90.488  ـ  ـ  90.488  رصيد بداية الفترة

 30.839  -  -  30.839  الفترة خسارة التدةي خ ل 

 -   -   -  -   المسترد من خسارة التدةي ملى األرصدة المسددة  

  121.327  -  -  121.327 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

 16.230  -   -   16.230  التغيرات الناأجة من أعدي ت 

(8.221)  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف     -   -  (8.221)  

 129.336  ـ  ـ  129.336  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 90.488  ـ  ـ  90.488  2020كانون االول  31الرصيد كما في 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  - 6
 

 النحو اآلأي : ملىأوزمت األرصدة لدو البنوك والمشسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتماةية   -

 

 

 :وفقا للمراحل االئتماةية الخسائر اإلئتماةية المتوقعةخت الحركة ملى مخصت لفيما يلي م -

 

ــد   - ــ ــ ــى فوائ ــة التي ال أتقاىــ حزيران   30دينار كما في     46.911.078بلغت األرصدة لدو البنوك والمشسســات المصرفي

 (.2020كاةون االول  31دينار كما في  50.413.347) 2021
 

 

ــحب   - ــدة مقيدة السـ ــرفية كما في    3.293.829بلغت األرصـ ــات المصـ ــسـ   2021حزيران   30دينار لدو البنوك والمشسـ

 (. 2020كاةون األول  31دينار كما في   3.037.779)

 

 

 

 
 

2021  حزيران 30كما في   

  المرحلة األولى   البند 
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 190.726.236  102.148  -   190.624.088  الفترةرصيد بداية 

 26.111.378  517  -  26.110.861  الفترةاألرصدة الجديدة خ ل 

 (90.319.600)  (742)  -  (90.318.858)  األرصدة المسددة  

  126.416.091  -  101.923  126.518.014 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  أحويل  إلى المرحلة الثاةيةما أم 

  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 
 -  -  -  - 

األير ةتيجة أغيير التصنيف بين المراحل  

 الث ث خ ل الفترة 
 -  -  -  - 

 1.306.592  -  -  1.306.592  التغيرات الناأجة من أعدي ت

 (2.100.222)  (526)  -  (2.099.696)  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 125.724.384  101.397  -  125.622.987  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 190.726.236  102.148  -  190.624.088  2020كانون االول  31الرصيد كما في 

2021  حزيران30كما في   

  المرحلة األولى  البند 
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار 

 3.906  1.051  -   2.855 رصيد بداية الفترة

 528  517  -  11 الفترة خسارة التدةي خ ل 

 (69)  -  -  (69) المسترد من خسارة التدةي ملى األرصدة المسددة  

 2.797  -  1.568  4.365 

 -  -  -  - ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  - ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  -  -  - ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

  الفترةكما في ةهاية  –األير ملى المخصت 

ةتيجة أغيير التصنيف بين المراحل الث ث خ ل  

 الفتر 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 

 967  -  -  967 التغيرات الناأجة من أعدي ت

 (1.909)  (526)  -  (1.383) أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 3.423  1.042  -  2.381 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 3.906  1.051  -  2.855 2020كانون االول  31الرصيد كما في 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 يداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ا - 7

 حزيران  30 إن أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

 2021 

 كانون األول  31 

 2020 

 دينـــــــار  دينـــــــار 

 564,000  282.000 أشهر  6أشهر إلى  3إيدامات أستحق خ ل فترة من 

  -   - شهور  9إلى  6إيدامات أستحق خ ل فترة من 

  -   - إلى سنة  9إيدامات أستحق خ ل فترة من 

 89,000,000  89.000.000 خ ل فترة أزيد من سنة إيدامات أستحق 

 89.282.000  89,564,000 

 (38,433)   (26.738) : مخصت خسائر إئتماةية متوقعةينزل

 89.255.262  89,525,567 
 

 النحو اآلأي : ملىأوزمت اإليدامات لدو البنوك والمشسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتماةية  -
 

 

 

 :وفقا للمراحل اإلئتماةية الخسائر اإلئتماةية المتوقعةالحركة ملى مخصت  تلخفيما يلي م -
 

 

 . 2020كاةون األول  31و  2021حزيران  30اليوجد ايدامات مقيدة السحب كما في 
 

اإليدام قيمة  الهاشمية مبلغبلغت  األردةية  المملكة  داخل  المالية  البنوك والمشسسات  لدو  مبلغ و  دينار   89.000.000 ات 

دينار داخل المملكة    89.000.000)مقابل    2021حزيران    30كما في    خارج المملكة األردةية الهاشميةإيدامات    282.000

 (.  2020كاةون األول  31كما في  دينار إيدامات خارج المملكة األردةية الهاشمية 564.000مبلغ و األردةية الهاشمية

 

2021حزيران   30كما في   
االولى المرحلة   البند  اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  

 دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   

 89.564.000  -  -  89.564.000  الفترة رصيد بداية 

 -  -  -  -  الفترة األرصدة الجديدة خ ل 

 -  -  -  -  األرصدة المسددة 

  89.564.000  -  -  89.564.000 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية 

 -  -  -  -  المرحلة الثالثة ما أم أحويل  إلى 

 -  -  -  -  التغيرات الناأجة من أعدي ت 

( 282.000)  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف    -  -  (282.000 )  

 89.282.000  -  -  89.282.000  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 89.564.000  -  -  89.564.000  2020كانون االول  31الرصيد كما في 

2021حزيران  30كما في   

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة   المرحلة الثانية  المرحلة األولى   البند

 دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   

 38.433  -  -  38.433  بداية الفترة رصيد 

 -  -  -  -  خسارة التدةي خ ل الفترة 

 -  -  -  -  المسترد من خسارة التدةي ملى األرصدة المسددة  

  38.433  -  -  38.433 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية 

 -  -  -  -  أحويل  إلى المرحلة الثالثة ما أم 

( 11.693)  التغيرات الناأجة من أعدي ت    -  -  (11.693 )  

( 2)  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف    -  -  (2 )  

 26.738  -  -  26.738  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 38.433  -  -  38.433  2020كانون االول  31الرصيد كما في 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 الربح أو الخسارةمة العادلة من خالل قائمة موجودات مالية بالقي - 8

 هي كما يلي :إن أفاصيل هلا البند  

 حزيران  30 

 2021 

 كانون األول  31 

 2020 

 دينـــــــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــــار 

 32.883  110.366 أسهم مدرجة في أسواق محلية ةش ة 

 124.159  134.040 أسهم غير مدرجة في أسواق محلية ةش ة

 15.000.000  15.000.000 بالقيمة العادلة موجودات مالية حق است   

 15.244.406  15.157.042 

 

 دلة من خالل قائمة الدخل الشامل بالقيمة العاموجودات مالية   - 9

 إن أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

 حزيران  30 

 2021 

 كانون األول  31 

 2020 

 دينـــــــــــــــــــار  ـــــاردينـــــــــــــ 

 4.587.610  5.403.501 أسهم مدرجة في أسواق محلية ةش ة

 2.455.669  2.528.069 *أسهم غير مدرجة في أسواق محلية ةش ة *

 5.411.781  6.535.299 أسهم مدرجة في أسواق خارجية ةش ة

 46.726.887  46.684.450 *ةش ة *أسهم غير مدرجة في أسواق خارجية 

 59.181.947  61.151.319 مجموع أدوات الملكية  

 25.344.463  - سندات 

 25.344.463  - مجموع أدوات الدين

 61.151.319  84.526.410 
 

المتوقعة - االئتماةية  الخسائر  الحركة ملى مخصت  يلي ملخت  بالقيمة    وفيما  مالية  الموجودات  الدين ىمن  أدوات  مقابل 

 :العادلة من خ ل قائمة الدخل الشامل

 
 ل ستثمار فيألن القيمة الدفترية  المرحلية الموجزة    ةالمركز المالي الموحد  قائمةلم يتم إدراج مخصت الخسائر اإلئتماةية أم   في  *   

 .  قيمتها العادلة يمثلالسندات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل 
 

 دينار للســـتة أشـــهر 504.199بلغت أوزيعات األربا  النقدية ملى الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل قائمة الدخل الشـــامل   - 

 .(2020حزيران  30دينار للستة اشهر المنتهية في   439.578) 2021حزيران  30المنتهية في 
 

ملى آخر قوائم   ةسبة مساهمة البنك من صافي األصول باإلمتمادوفقاً ل ريقة    غير المدرجةلإلستثمارات    العادلةالقيمة  يتم احتساب      **

 . باستخدا  مدخ ت السوق التي يمكن م حظتها شركة المستثمر بهامالية مدققة لل 

 2021 حزيران 30 كما في  

  البند
المرحلة  

   الثانيةالمرحلة   األولى  

المرحلة  

  الثالثة 

 

 المجموع 

 دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   دينـــــــار   

 212.204  -  -  212.204  الفترة رصيد بداية 

 -  -  -  -  الجديدة  اإلستثماراتخسارة التدةي ملى 

 ( 212.204)      (212.204)   تاالستثماراالمسترد من خسارة التدةي ملى 
 

 -  -  -  - 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

 -  -  -  -  التغيرات الناأجة من أعدي ت

 -  -  -  -  أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 -  -  -  -  *الفترة إجمالي الرصيد كما في نهاية  

 212.204  -  -  212.204  2020كانون األول  31كما في 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 بالتكلفة المطفأة  تسهيالت ائتمانية مباشرة   - 10

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

 كانون االول  31  حزيران  30 

 2021  2020 

 دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار 

 557.702.675  582.201.792 االفراد )التجزئة(  

 13.786.902  15.544.566 حسابات جارية مدينة

 518.981.439  539.843.431 قروض وكمبياالت *

 24.934.334  26.813.795 ب اقات االئـتمان

 259.123.143  267.393.737 القروض العقارية  

 621.426.028  634.780.778 الشركات : 

 375.831.841  374.722.795 الشركات الكبرو

 65.042.272  91.693.248 حسابات جارية مدينة

 310.789.569  283.029.547 قروض وكمبياالت * 

 245.594.187  260.057.983 مشسسات صغيرة ومتوس ة

 50.666.441  54.835.876 حسابات جارية مدينة

 194.927.746  205.222.107 قروض وكمبياالت *

 181.364.510  172.999.087 الحكومة والقطاع العام

 1.619.616.356  1.657.375.394 المجمـــوع      

 (141.725.555)  (153.730.358)       الخسائر االئتماةية المتوقعة: مخصت  ينزل

 (11.151.703)  (12.149.448)  : فوائد معلقة ينزل

 1.466.739.098  1.491.495.588 صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة     

 

البـالغـة   * ــة مقـدمـاً  ــافي بعـد أنزيـل الفوائـد والعموالت المقبوىـــ   2021حزيران    30دينـار كمـا في    14.989.251صـــ

 .(2020كاةون األول  31 كما فيدينار  16.427.772)

 

من رصـيد التسـهي ت اإلئتماةية المباشـرة كما    8/3%   دينار أي ما ةسـبت   138.356.467الثالثة أسـهي ت المرحلة  بلغت       -

 .(2020كاةون األول  31كما في   8/5%  دينار أي ما ةسبت 137.962.291) 2021حزيران  30في 

 

من رصـيد التسـهي ت    %7/8  دينار أي ما ةسـبت   126.210.252بعد أنزيل الفوائد المعلقة   أسـهي ت المرحلة الثالثةبلغت       -

ــ كما ف بعد أنزيل الفوائد المعلقة اإلئتماةية المباشرة كما    %7/8أي ما ةسبت    دينار126.812.522)  2021حزيران   30ي ــ

 (.2020كاةون األول  31 في

 

وبكفالتها       - األردةية  للحكومة  الممنوحة  اإلئتماةية  التسهي ت  ةسبت     2.920.639بلغت  ما  أي  إجمالي  %  18/0دينار  من 

  31كما في    %79/0دينار أي ما ةسبت   12.813.252 )   2021حزيران    30التسهي ت اإلئتماةية المباشرة كمـــــا فـــي  

حزيران    30دينار كما في    64.556.979( ، كما بلغت التسهي ت الممنوحة للق اع العا  في فلس ين  2020كاةون األول  

 وباإلىافة إلى أسهي ت ممنوحة إلى حكومات أجنبية بمبلغ( 2020ون األول ــكاة 31ار في ــدين 57.511.269) 2021

 . 2021حزيران   30كما في دينار  7.090.000



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( األردن- عمان  )

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة

بالدينار األردني

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

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

         149,139,939         2,424,669          992,221      2,153,231       87,965,273      55,604,545التسهيالت الجديدة خالل الفترة

        (135,036,200)       (4,438,159)     (1,403,862)     (1,918,207)     (45,998,427)     (81,277,545)التسهيالت المسددة 

647,127,674   767,395,194   68,108,987  15,139,439   135,948,801   1,633,720,095    

                             -           (659,661)     (7,313,229)  (33,279,672)         7,814,045      33,438,517ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                             -       (1,432,997)    22,903,440    68,376,543     (21,479,073)     (68,367,913)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                             -         6,486,613     (2,018,866)        (251,621)        (3,401,042)           (815,084)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

            (13,579,347)              225,624             66,159      (9,579,141)             (654,349)         (3,637,640)األثر على المخصص كما في نهاية الفترة  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

             43,317,338         (1,308,044)            (83,286)      (4,548,375)         (8,539,900)        57,796,943التغيرات الناتجة عن تعديالت

                    (59,066)               (59,066)                        -                        -                           -                           -ديون تم تسويتها 

              (6,023,626)             (844,803)              (6,782)      (1,447,651)             (179,398)         (3,544,992)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

    1,657,375,394   138,356,467   28,686,875  87,379,070   740,955,477   661,997,505إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة  

:افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية

بالدينار األردني

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

         141,725,555    120,382,114      5,452,368    10,368,829         3,718,047         1,804,197الرصيد في بداية الفترة

           21,649,816         4,701,823            14,327    16,780,895            109,974              42,797خسارة التدني  خالل الفترة

            (5,749,615)       (5,174,892)          (10,751)        (251,649)           (186,773)           (125,550)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

1,721,444       3,641,248        26,898,075  5,455,944     119,909,045   157,625,756       

                         -           (429,874)          (65,459)        (108,617)            368,593            235,357ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                         -           (872,969)          986,250         251,206           (114,137)           (250,350)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                         -              50,675          (18,890)            (2,280)             (21,185)               (8,320)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

             1,864,971         2,841,840        (820,663)         396,005           (358,673)           (193,538)األثر على المخصص كما في نهاية الفترة  نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل الفترة

            (5,015,861)       (1,312,968)             (7,898)        (318,265)        (2,490,873)           (885,857)التغيرات الناتجة عن تعديالت

                 (43,295)             (43,295)                  -                  -                     -                    -ديون تم تسويتها

               (701,213)           (669,967)             (1,030)          (21,086)               (1,485)               (7,645)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

       153,730,358   119,472,487     5,528,254  27,095,038        1,023,488           611,091إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة
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اإلجمالي

2021 حزيران 30كما في 

:تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي حسب المراحل االئتمانية  كما يلي- 

البند
المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

2021 حزيران 30كما في 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( األردن- عمان  )

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

    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 والمحولة 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

:افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية

البند

مستوى تجميعيمستوى إفراديمستوى تجميعيمستوى إفرادي

   112,104,787     91,932,306      984,202  11,796,862     5,357,779     2,033,638الرصيد بداية السنة 

     12,887,610       6,378,560   5,331,446        214,720         660,668         302,216التسهيالت الجديدة خالل السنة

      (4,867,316)      (2,750,512)       (18,841)   (1,631,171)       (346,518)       (120,274)التسهيالت المسددة 

2,215,580    5,671,929    10,380,411  6,296,807  95,560,354    120,125,081  

                       -         (646,871)     (182,354)      (556,325)         829,225         556,325ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

                       -         (910,016)      634,302        449,000         (68,643)       (104,643)ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

                       -          200,996       (66,243)        (86,163)         (36,702)         (11,888)ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص كما في نهاية السنة  نتيجة تغيير التصنيف

     27,185,503     28,836,461     (555,607)          34,533       (728,991)       (400,893) بين المراحل الثالث خالل السنة

      (2,472,087)          386,866     (653,827)        186,924    (1,943,611)       (448,439)التغيرات الناتجة عن تعديالت

          (564,671)         (564,671)                   -                    -                     -                     -التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

      (2,548,271)      (2,481,005)       (20,710)        (39,551)           (5,160)           (1,845)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

10,368,829    3,718,047    1,804,197إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة  5,452,368  120,382,114  141,725,555  

اإلجماليالمرحلة الثالثة
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:تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي حسب المراحل االئتمانية  كما يلي- 

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

اإلجماليالمرحلة الثالثة

2020 كانون األول 31كما في 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( االردن– عمان  )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

:مخصص الخسائر األئتمانية المتوقعة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة

 الحكومة والقطاعالصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــاليالعاموالمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــة االفـــــــــراد

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

141,725,555      338,087    32,789,039    53,891,144    10,087,652   44,619,633الرصيد في بداية الفترة

21,649,816              -      6,197,742    12,673,156         757,858      2,021,060خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل الفترة

      (5,749,615)        (8,652)     (1,882,446)         (916,289)     (1,586,772)    (1,355,456) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

45,285,237   9,258,738     65,648,011    37,104,335   329,435     157,625,756  

                       -                  -                      -                      -                    -                     - 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
692,595         29,920          564,593          577,863          -                  1,864,971       

      (5,015,861)    (180,299)        (585,979)     (1,732,466)        (417,360)    (2,099,757)التغيرات الناتجة عن التعديالت

           (43,295)              -            (2,276)                  -                -          (41,019)ديون تم تسويتها

         (701,213)              -        (134,700)         (521,923)          (17,256)          (27,334)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

149,136153,730,358   43,809,7228,854,04263,958,21536,959,243إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

: إعادة التوزيع

   101,795,001      149,136    36,509,288    63,851,488      1,134,458         150,631المخصصات على مستوى إفرادي

     51,935,357-          449,955          106,727      7,719,584   43,659,091المخصصات على مستوى تجميعي

43,809,7228,854,04263,958,21536,959,243149,136153,730,358الرصيد في نهاية الفترة

الصغيرة والمتوسطةالكبــرىالقروض العقاريةاالفـــــــــراد

 الحكومة

االجمــاليوالقطاع العام

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

      112,104,787        342,472       26,037,867       42,395,693        7,134,274      36,194,481الرصيد في بداية السنة

        12,887,610          36,867            897,315         1,367,495        2,105,683        8,480,250خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

         (4,867,316)                    -           (136,665)        (2,325,393)          (680,587)       (1,724,671)المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

42,950,060     8,559,370       41,437,795      26,798,517      379,339       120,125,081     

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث 

        27,185,503                    -         6,619,619       14,492,439        1,860,072        4,213,373خالل السنة

         (2,472,087)        (41,252)              24,266            119,475          (248,493)       (2,326,083)التغيرات الناتجة عن التعديالت

            (564,671)                    -           (481,700)                         -                        -            (82,971)التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

         (2,548,271)                    -           (171,663)        (2,158,565)            (83,297)          (134,746)تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

     141,725,555       338,087      32,789,039      53,891,144     10,087,652     44,619,633إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

: إعادة التوزيع

        87,958,768        338,087       32,239,778       53,747,406        1,532,298           101,199المخصصات على مستوى إفرادي

        53,766,787                    -            549,261            143,738        8,555,354      44,518,434المخصصات على مستوى تجميعي

     141,725,555       338,087      32,789,039      53,891,144     10,087,652     44,619,633الرصيد في نهاية السنة

:فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر  األئتمانية المتوقعة 

2020 كانون األول 31

الشركـــــات
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بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

الفوائد المعلقـــة

:فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة 

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

                   11,151,703                     4,556,165                2,763,131                         1,683,760             2,148,647/الرصيد في بداية الفترة

                     1,653,454                         590,337                   562,069                             328,161                172,887الفوائد المعلقة خالل الفترة :يضاف

                       (352,000)                         (56,915)                    (49,165)                           (134,425)               (111,495)الفوائد المحولة لاليرادات :ينـــزل

                       (289,123)                         (86,062)                  (183,547)                             (13,638)                   (5,876)فروقات ترجمة

                         (14,586)---                 (14,586)ديون مشطوبة ومحولة  خارج قائمة المركز المالي الموحدة

                  12,149,448                    5,003,525               3,092,488                        1,863,858            2,189,577/الرصيد في بداية الفترة

الصغيــــــــرةالشــــــركــــــاتالقـــــــروض

االجمــــــــــالي والمتــوسطة الكبـــــــــــــرى العقـــاريـــةاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

                     9,909,717                     3,981,013                2,700,185                         1,251,133             1,977,386الرصيد في بداية السنة

                     2,664,476                         950,655                   762,920                             621,957                328,944الفوائد المعلقة خالل السنة :يضاف

                       (504,410)                       (111,891)                  (144,941)                           (115,065)               (132,513)الفوائد المحولة لاليرادات :ينـــزل

                       (887,250)                       (240,282)                  (555,033)                             (74,265)                 (17,670)فروقات ترجمة

                         (30,830)                         (23,330)                                -                                         -                   (7,500)ديون مشطوبة ومحولة  خارج قائمة المركز المالي الموحدة

                  11,151,703                    4,556,165               2,763,131                        1,683,760            2,148,647     الرصيد في نهاية السنة

:تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي والقطاع االقتصادي كما يلي 

 كانون األول31 حزيران30

20212020خارج المملكةداخل المملكة

                     7,633,963                     7,406,568                                -                         7,406,568مالي

                 149,510,727                 147,419,819              63,307,944                       84,111,875صناعة

                 297,250,035                 269,516,841              58,489,215                     211,027,626تجارة 

                 259,123,143                 267,393,737              21,894,041                     245,499,696عقارات

                   40,524,981                   41,086,646              14,278,953                       26,807,693انشاءات 

                     6,511,496                     8,590,246                1,657,730                         6,932,516زراعة

                   98,093,741                 149,559,816              51,314,075                       98,245,741سياحة ومطاعم ومرافق عامة

                   11,556,787                   12,234,404                                -                       10,941,088أسهم

                 568,046,973                 581,168,230            114,421,126                     468,040,420افراد

                 181,364,510                 172,999,087              71,646,979                     101,352,108حكومة وقطاع عام

397,010,063 1,260,365,331     المجموع  1,657,375,394       1,619,616,356       

2020 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 31

الشركـــــــــــــــات

الشركـــــــــــــــات

2021 حزيــــــــــــــــــــــــــران 30

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

12



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -  11

 إن أفاصيل هلا البند هي كما يلي :  

  حزيران  30  كانون األول  31

2020  2021  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية :   

 مالية حكومية وبكفالتها  وأذوةات سندات 248.235.210  219.643.092

 وبنوك  سندات واسناد قرض شركات 37.855.905  30.290.562

 سندات حكومة خارجية 29.384.361  31.852.447

 مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية     315.475.476  281.786.101

    
 موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية :      

 سندات واسناد قرض شركات 58.434.000  66.434.000

 اذوةات حكومات خارجية 3.372.976  934.739

 مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية  61.806.976  67.368.739

 مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 377.282.452  349.154.840

 الخسائر اإلئتماةية المتوقعة مخصت  ينزل : (399.037)  (699.871)

 صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة      376.883.415  348,454,969

 
 السندات واألذوةات : أحليل

  حزيران  30  كانون االول  31

2020  2021          

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 موجودات مالية ذات معدل مائد يابت 372.282.452  340.607.045

 موجودات مالية ذات معدل مائد متغير 5.000.000  8.547.795

349.154.840  377.282.452  

 

 النحو اآلأي :  ملىوفقا للمراحل اإلئتماةية  الموجودات المالية بالتكلفة الم فسة  أوزمت  

2021حزيران   30كما في   

  المرحلة األولى   البند 
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 349.154.840  -  -  349.154.840  رصيد بداية الفترة

 73.242.667  -  -  73.242.667  الفترة اإلستثمارات الجديدة خ ل 

 (44.681.210)  -  -  (44.681.210)  اإلستثمارات المستحقة  

  377.716.297  -  -  377.716.297 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

 (433.845)  -  -  (433.845)  التغيرات الناأجة من أعدي ت

 377.282.452  -  -  377.282.452  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 349.154.840  -  -  349.154.840  2020كانون االول  31الرصيد كما في 

 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 الحركة ملى مخصت الخسائر اإلئتماةية المتوقعة هي كما يلي:ملخت إن 
 

 

  المرحلة األولى   البند 
المرحلة  

 الثانية 
المرحلة   

 الثالثة 
 اإلجمالي  

 دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  دينـــــــار  

 699.871  -  -  699.871  السنة  /رصيد بداية الفترة

 66.189  -  -  66.189    الفترةخسارة التدةي خ ل 

 (13.814)  -  -  (13.814)  المسترد من خسارة التدةي ملى اإلستثمارات المستحقة  

  752.246      752.246 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى 

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  -  -  -  ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

 (353.209)  -  -  (353.209)  التغيرات الناأجة من أعدي ت

 399.037  -  -  399.037  إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة 

 699.871  -  -  699.871  2020كانون االول  31الرصيد كما في 

 
 أستحق الموجودات المالية بالتكلفة الم فسة كما يلي : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021حزيران  30كما في      

 المجموع

 3أكثر من 

 سنوات

أكثر من سنة  

 سنوات 3إلى 

 6أكثر من 

 شهور إلى سنة

شهور  3أكثر من 

 شهور  6إلى 

شهر أكثر من 

 لغاية شهر  شهور  3إلى 

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار 

       
377.282.452 44.529.831 178.462.516 121.018.652 

 

17.673.453 15.598.000 - 

       

 2020ألول اكانون  31كما في      

 المجموع

 3أكثر من 

 سنوات

سنة  أكثر من 

 سنوات 3إلى 

 6أكثر من 

 شهور إلى سنة

شهور  3أكثر من 

 شهور  6إلى 

أكثر من شهر 

 لغاية شهر  شهور  3إلى 

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار 
349.154.840 41.471.768 247.403.862 15.598.000 20.610.042 18.070.528 6,000,640 

       



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
 

15 

 

 بالصافي -ممتلكات ومعدات   -12
 يتضمن هلا البند ما يلي:

 2020 كانون االول 31 2021 حزيران 30  

 دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار  

 37.163.632 36.614.783  )أ( ممتلكات ومعدات 

 16.829.962 16.016.275  )ب( حق إستخدا  األصول

 53.993.594 52.631.058  2021 حزيران  30الصافي كما في 

    
 

للفترة المنتهية  دينار 2.423.683 (دينار 2.629.137مبلغ  2021  حزيران 30بلغت اإلىافات خ ل الفترة المنتهية في  -أ

  المنتهية في   للفترة  2.219.920) دينار  2.776.415  ، هلا وبلغ مصروف االسته ك خ ل الفترة(2020حزيران    30في  

 (. 2020  حزيران 30
 

للفترة المنتهية في  دينار  1.832.971دينار )  853.276مبلغ    2021  حزيران  30بلغت اإلىافات خ ل الفترة المنتهية في   -ب

دينار للفترة المنتهية   1.641.867دينار )  1.660.857خ ل الفترة    االسته كهلا وبلغ مصروف  ،  (2020حزيران    30

   (.2020حزيران  30في 
 

 

 

 موجودات أخرى    - 13

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

  حزيران  30  كانون االول  31

2020  2021          

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 فوائد وإيرادات برسم القبض 8.935.451  10.391.109

3.616.227  6.564.521  ً  مصروفات مدفومة مقدما

 * هالكة آلت ملكيتها للبنك وفاو لديون مقارات 61.228.194  58.067.461

 شيكات مقاصة 1.816.634  2.427.148

 دفعات مقدمة لقاو استم ك أراىي ومقارات 1.875.441  1.692.367

 أسمينات مدفومة 281.790  255.912

 شتقات أدوات ماليةم 596.252  -

3.807.864  6.188.315  ً  دفعات ىريبية مدفومة مقدما

 مدينون وارصدة مدينة أخرو 3.833.674  4.818.056

85.076.144  91.320.272  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 فيما يلي ملخت الحركة ملى الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاو لديون هالكة:                                  * 

  عقـــــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــــــة 

للسنة المنتهية في 

 كانون االول  31

للستة أشهر المنتهية  

 حزيـــران  30في 

 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 رصيد بداية الفترة/ السنة 68.067.305  64.202.177

 إىافات 3.934.023  7.516.737

 استبعادات (805.481)  (3.651.609)

 رصيد ةهاية الفترة/ السنة 71.195.847  68.067.305

 مقارات آلت ملكيتها للبنك   أدةي مخصت (9.967.653)  (9.999.844)

 رصيد نهاية الفترة/ السنة       61.228.194  58.067.461

 

  2015وإمتـباراً من ـبداـية الـعا  ـقا  البـنك  ،  2014آذار   27بـتاريخ    10/1/4076بموـجب أعميم البـنك المركزي االردةي رقم  -

 4والتي قد مضـــى ملى اســـتم كها فترة أزيد من  بدو البنك بهحتســـاب مخصـــت أدريجي للعقارات المســـتملكة لقاو ديون 

ــتناداً لللك التعميم ولتعميم البنك المركزي األردةي رقم  ــنوات إسـ ــباط   14أاريخ    10/1/2510سـ ، ملماً بسن البنك 2017شـ

اريخ   10/1/16239  المركزي األردةي ـقد أصــــدر أعميم رقم اةي    21بـت ــرين الـث التعميم    2019أشــ د العـمل ـب دـي أقر فـي  أـم

هلا   ،وأعديل البند ياةياً في  2020بعد أسجيل احتســـاب المخصـــت حتى ةهاية ما     2017شـــباط  14بتاريخ   10/1/2510

أم أـمدـيد العـمل في التعميم رقم   2020ـكاةون األول    27بـتاريخ    10/3/16628وبموـجب أعميم البـنك المركزي األردةي رقم 

 .2021كاةون األول  31حتى أاريخ  10/1/2510
 

 

 كما يلي :هي مقارات آلت ملكيتها للبنك أدةي إن الحركة ملى مخصت    -

للسنة المنتهية في 

 كانون االول  31

للستة أشهر المنتهية في  

 حزيـــران  30

 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 السنة الفترة / رصيد بداية  9.999.844  10.357.640

 خ ل الفترة / السنة)المسترد(   (32.191)  (357.796)

 رصيد نهاية الفترة / السنة  9.967.653  9.999.844



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية -  14

:        ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

المجمـــــــــــــوعخــارج المملكـةداخــل المملكــةالمجمـــــــــــوعخــــارج المملكــةداخــــل المملكـــة

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

             9,945,487            9,945,487-11,355,356    11,355,356             -حسابات جارية وتحت الطلب

             9,879,000            8,461,000         9,314,0001,418,000      9,314,000             - شهور3ودائع الجل تستحق خالل 

                         ---                  -                  -             - شهور6 - 3ودائع الجل تستحق من 

                         ---                  -                  -             - شهور9 - 6ودائع الجل تستحق من 

                         ---282,000          282,000             - شهر12 - 9ودائع الجل تستحق من 

           50,937,867          50,937,867-50,937,866    50,937,866             -ودائع الجل يزيد إستحقاقها عن سنة

-             71,889,22271,889,2221,418,000        69,344,354         70,762,354          

17

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

2020 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 202131 حزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 30



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

ودائع عمالء - 15

:إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

الحكومــــــةمؤسسات صغيرة

المجمـــــــــــوعوالقطاع العامومتوسطـــــــةشركات كبرىأفــــــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبيـــــــــــــــــــان

572,200,533   7,779,710   105,387,160  56,980,969    402,052,694حسابات جارية وتحت الطلب

880,977,732           8,449       3,010,741            2,792    877,955,750ودائع التوفير

18,011,818     35,447,076  36,711,169    340,913,629ودائع الجل وخاضعة الشعار  431,083,692

10,799,000               -                   -    1,039,000        9,760,000شهادات ايداع

1,630,682,07394,733,930143,844,97725,799,9771,895,060,957     المجمــــوع

الحكومــــــةمؤسسات صغيرة

المجمـــــــــــوعوالقطاع العامومتوسطـــــــةشركات كبرىأفــــــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــارالبيـــــــــــــــــــان

355,874,393103,252,08180,310,1979,688,230549,124,901حسابات جارية وتحت الطلب

844,505,6601,201,2439,625,10310,377855,342,383ودائع التوفير

345,536,73673,476,25631,129,82220,195,128470,337,942ودائع الجل وخاضعة الشعار

34,382,350               -21,508,35011,565,0001,309,000شهادات ايداع

1,567,425,139189,494,580122,374,12229,893,7351,909,187,576    المجمــــوع

2021 حزيران 30من اجمالي الودائع كما في  % 39,89 دينار أي ما نسبته 756.027.584 ـ  بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 

 2021 حزيران 30من اجمالي الودائع كما في % 0,51 دينار أي ما نسبته  9.720.058 (مقيدة السحب)بلغت الودائع المحجوزة   - 
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2021 حزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران 30

2020 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 31

 حزيران30من اجمالـي الودائع كما في   % 1,03 دينار أي ما نسبته 19.446.606 ـ  بلغت ودائع الحكومة االردنيه والقطاع العام االردني داخل المملكة 

.(2020 كانون األول 31 دينار كما في 58.881.480) 2021 حزيران 30 دينار كما في 63.519.375بلغت الودائع الجامدة   - 

.(%1,19 أي ما نسبته 2020 كانون األول 31 دينار كما في 22.738.668 ) 2021    

.(2020 كانون األول 31كما في % 36,79 دينار أي ما نسبته 702.448.649)    

.(2020 كانون األول 31كما في %  0,88دينار أي ما نسبته 16.822.597)  



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 مخصصات متنوعة   - 16

 ن أفاصيل هلا البند هي كما يلي:إ 

 
 

 ضريبة الدخل  -17

 مخصص ضريبة الدخل -أ   

 إن الحركة ملى مخصت ىريبة الدخل هي كما يلي :

 

  31للسنة المنتهية في 

 األولكانون 

للستة أشهر المنتهية  

 حزيـــران  30في 

 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 السنة الفترة / رصيد بداية 19.881.866  23.803.895

 ىريبة الدخل المدفومة (14.677.558)  (22.692.105)

 ىريبة الدخل المستحقة 9.954.447  18.770.076

 الفترة / السنةرصيد نهاية  15.158.755  19.881.866

 

 : ما يلي جزةالمو ةالمرحلي ةالموحد الربح او الخسارةأمثل ىريبة الدخل الظاهرة في قائمة  -

 

  حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــــار  دينــــــــــــــــــار

 ىريبة الدخل المستحقة من أربا  الفترة 9.954.447  5.856.329

 ىريبة دخل سنوات سابقة -  200.213

 اىافة  – موجودات ىريبية مشجلة للفترة (6.420.584)  (3.847.139)

 اطفاو موجودات ىريبية مشجلة 2.991.758  3.094.404

5.303.807  6.525.621  

 

 

 

 

 

رصيد نهاية 

 الفترة / السنة 

فرق عمالت  

 أجنبيــــــــة 

المخصــــص 

 المستخدم خالل  

 الفترة / السنة 

 المخصص المكون

خـــــــــــالل الفترة  

 السنـــة  /

 

رصيـــد بداية 

 الفترة / السنـة

 

 

 دينــــــــار

 

 دينــــار 

 

 دينــــــــار

 

 دينــــــــار

 

 دينــــــــار

 2021حزيران   30للستة أشهر المنتهية في 

 مخصت أعويض ةهاية الخدمة 4.253.672 185.061 ( 71.882) - 4.366.851

 مخصت القضايا المقامة ىد البنك 832.435 ( 3.362) ( 1.688) - 827.385

 مخصصات متنومة 216.043 - ( 99.321) ( 107.997) 8.725

5.202.961 (107.997 ) (172.891 ) 181.699 5.302.150  

 2020كانون األول   31للسنة المنتهية في      

 مخصت أعويض ةهاية الخدمة 4.032.642 466.137 ( 245.107) - 4.253.672

 مخصت القضايا المقامة ىد البنك 863.478 73.678 ( 104.721) - 832.435

 مخصصات متنومة 115.091 241.416 (65.214) (75.250) 216.043

5.302.150 (75.250) (415.042) 781.231 5.011.211  



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

موجودات ضريبية مؤجلة-  ب 

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 للسنة المنتهية في 

 كانون األول 31

2020

الضريبـــــــــةالضريبـــــــــةالرصيـد فـــيالمبالـــــــــــغالمبالـــــــــــغرصيـد بدايـة

المؤجلـــــــــــةالمؤجلـــــــــــةنهايـــة الفترةالمضــافـــــــةالمحـــررةالفترةالحسابات المشمولة

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار  موجودات ضريبية مؤجلة

31,484,97311,964,2905,591,048  16,771,690              -14,713,283  مخصص ديون غير عاملة

9,987,9013,575,6724,941,285               -  13,581,6183,593,717  مخصص الديون غير العاملة سنوات سابقة 

4,202,98671,882169,5884,300,6921,247,0971,219,182  مخصص تعويض نهاية الخدمة

730,306177,251177,251               -              -730,306  فوائد معلقة

3,362827,385292,677294,596-832,4351,688  مخصص القضايا المقامة على البنك

9,967,6533,544,9603,557,192               -        9,999,84432,191  مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك 

62,83123,87623,876               -              -62,831  تدني موجودات متوفرة للبيع

837,287318,169318,169               -              -837,287  تقييم موجودات مالية آلت ملكيتها للبنك

10,989,0204,093,2335,685,800               -  15,382,9824,393,962  مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

60,343,5728,093,44016,937,91669,188,04825,237,22521,808,399

مطلوبات ضريبية مؤجلة- ج 

492,78748,32048,946          499,47710,2913,601     احتياطي القيمة العادلة

 للستة أشهر 

 30المنتهية في 

2021حزيران 

 للسنة المنتهية 

 كانون 31في 

2020األول 

 للستة أشهر 

 30المنتهية في 

2021حزيران 

 للسنة المنتهية في 

 كانون األول 31

2020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

21,808,39922,804,29848,9463,081,065السنة/ رصيد بداية الفترة

6,420,5841,567,8703512,252السنة / إضافات خالل الفترة

    (3,034,371)(977)(2,563,769)(2,991,758)السنة / إطفاءات خالل الفترة 

25,237,22521,808,39948,32048,946السنة/      رصيد نهاية الفترة 

. إن نسبة الضريبة المستحقة في احتساب الضرائب المؤجلة هي النسبة النافذة في البلدان المتواجد بها البنك *  
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2021 حزيران 30 للستة أشهر المنتهية في 

:ان الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي  -  

مطلوبات ضريبية مؤجلةموجودات ضريبية مؤجلة



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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، كما قا  البنك بتقديم    2018 العا أم التوصــل إلى أســوية ةهائية مع دائرة ىــريبة الدخل والمبيعات في األردن حتى ةهاية   -

ةهائية  ودفع المبالغ الواجب دفعها حـسب القاةون ولم يتم التوـصل إلى أـسوية   2020و    2019كـشوفات التقدير اللاأي لألموا   

هلا وبرأي اإلدارة والمسـتشـارالضـريبي أة  لن يترأب ملى البنك   .مع دائرة ىـريبة الدخل والمبيعات من ألك السـنوات بعد

 .المرحلية الموجزة أية التزامات أزيد من المخصصات المستدركة في القوائم المالية الموحدة

 

أم التوصــل إلى أســوية ةهائية مع دائرأي ىــريبة الدخل وىــريبة القيمة المضــافة من ةتائا أممال البنك في فلســ ين حتى  -

ــوـفات التـقدير اـللاأي لألموا   كـما ـقا  البـنك بتـقديم  ،   2018ةـهاـية الـعا    الغ الواـجب دفعـها    2020و   2019  كشــ ودفع المـب

 كافية لتسديد اإللتزامات الضريبية.وبرأي اإلدارة والمستشار الضريبي أن المخصصات المرصودة  .حسب القاةون 
 

ــتثمارات المالية   أم - ــركة أفوق لإلس ــوية ةهائية مع دائرة ىــريبة الدخل والمبيعات في األردن بما يخت ش التوصــل إلى أس

ودفع الضــرائب ولم يتم   2020لعا   لالتقدير اللاأي  قامت الشــركة بتقديم كشــف  كما،  2019)شــركة أابعة( حتى ةهاية العا   

والمـستـشار الـضريبي أن المخـصـصات المرـصودة في  إلدارةامراجعتها من قبل دائرة ـىريبة الدخل والمبيعات بعد ، وبرأي 

 كافية لتسديد االلتزامات الضريبية. المرحلية الموجزة القوائم المالية الموحدة
 

ــوية ةهائية مع دائرة ىــريبة الدخل والمبيعات حتى  - ــركة أابعة( بالتوصــل إلى أس ــركة األردن للتسجير التمويلي )ش قامت ش

ودفع الضرائب    2020 و  2018ل موا   التقدير اللاأي   اتفوكما قامت بتقديم كش   ،2018بهستثناو العا    2019ةهاية العا  

ـىريبة الدخل والمبيعات بعد، وبرأي اإلدارة والمـستـشار الـضريبي أن المخـصـصات  المعلنة ولم يتم مراجعتها من قبل دائرة 

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

 المرحلية الموجزةفي القوائم المالية الموحدة   وشـركاأ  التابعة والفروع الخارجية ملى البنكأم احتسـاب الضـريبة المسـتحقة  -

وبرأي اإلدارة والمســـتشـــار الضـــريبي أةها كافية لمواجهة االلتزامات هلا ،  2021 حزيران  30المنتهية في   للســـتة أشـــهر

 الضريبية كما في ذلك التاريخ.

 
 

 ملخت أسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :فيما يلي  -د  

  حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

2020  2021  

  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار

 الربح المحاسبي 22.865.872  11.702.447

 اربا  غير خاىعة للضريبة (7.071.540)  ( 10.250.233)

 مصروفات غير مقبولة ىريبيا  18.352.070  12.541.158

 الربح الضريبي 34.146.402  13.993.372

 ىريبة الدخل الفعليةةسبة  %29.2  41.9%



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 أموال مقترضة - 18

 البند هي كما يلي :إن أفاصيل هلا 
 

 

 

 

أم إمادة إقراض المبالغ أم   لعم و البنك ىمن شركة المشسسات الصغيرة والمتوس ة والشركات الكبرو بسسعار فائدة     *

 . ٪5إلى  ٪2أتراو  من 

وبلغ رصيد اإلقتراض الغير خاىع لفائدة والمتعلق بالقروض    إن اإلقتراض ذو فائدة يابتة وال يوجد اقتراض ذو فائدة متغيرةـ    

 . 2021 حزيران 31دينار كما في   32.091.025البنك المركزي األردةي لمواجهة جائحة كوروةا مبلغ التي طرحها 

 ** يمثل هلا البند المبلغ المقترض من الشركة األردةية إلمادة أمويل الرهن العقاري وأستحق دفعة واحدة ألجل ي ث سنوات. 

 المستسجرة: –مقابل حق إستخدا  األصول  - اإليجارمقود التزامات  ***

 2021حزيران  30   2020كانون األول  31
 

التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة -تحليل االستحقاق      

ة اقل من سنة واحد 3.125.990  3.131.027  

 سنة إلى خمخ سنوات  8.179.738  10,518,639

سنوات أكثر من خمخ  8.304.272  7,258,618  

 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة   19.610.000  20,908,284

   المدرجة في بيان المركز المالي المخصومة التزامات اإليجار 14.546.054  15.523.423

 لغاية سنة 2.092.642  2.081.138

 اكثر من سنة 12.453.412  13.442.285
    

 

 

 

    عدد األقساط   

 

 المتبقيـــة  الكليـــــة المبلـــــغ األردنيبالدينار  

دورية استحقاق  

 الضمانــــات  األقساط 

سعر فائدة  

 اإلقتراض 

       2021 حزيران 30

 

 شهري  70 - 9 24 - 108 45.552.337 * بنوك مركزيةاقتراض من 

سندات خزينة  

 وكمبياالت

 

 ٪ 1 - صفر 

اقتراض من الشركة األردةية إلمادة 

 أمويل الرهن العقاري** 
15.000.000 1 1 

 

 دفعة واحدة 

أجيير سندات 

رهن قروض  

مقارية لصالح 

 الشركة 

 

4.15 ٪ 

 إلتزامات مقود اإليجار ***
14.546.054 787 450 

ربع سنوي  

 وسنوي 

 

 ال يوجد 

 

5,3٪  - 7,7 ٪ 

      75.098.391 المجموع     

    عدد األقساط   

 

 المتبقيـــة  الكليـــــة  المبلـــــغ  األردنيبالدينار  

دورية استحقاق  

 الضمانــــات  األقساط 

سعر فائدة  

 اإلقتراض 

       2020كانون االول   31

 

 * بنوك مركزيةاقتراض من 

 

46.968.903 

 

108  -  24  

 

76  - 15 

 

 شهري 

سندات خزينة  

 وكمبياالت

 

 ٪ 1 - صفر 

ــركة األردةية إلمادة  اقتراض من الشــ

 **أمويل الرهن العقاري

 

15.000.000 

 

1 

 

1 

 

 دفعة واحدة 

أجيير سندات 

رهن قروض  

مقارية لصالح 

 الشركة 

 

4.15 ٪ 

 متوسط  ال يوجد  دفعة واحدة  1 1 7.090.000 اقتراض من بنوك خارجية***

 

 **اإليجار **إلتزامات مقود 

 

15.523.423 

 

791 

 

491 

ربع وةصف سنوي  

 وسنوي 

 

 ال يوجد 

 

5,3٪  - 7,7 ٪ 
 84.582.326      



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 مطلوبات أخرى - 19
 إن أفاصيل هلا البند هي كما يلي : حزيران  30  االول كانون  31

2020  2021  

 فوائد مستحقة غير مدفومة 3.380.516  5.469.474

 شيكات مقبولة الدفع 7.658.087  7.521.812

 أماةات وذمم مشقتة 7.516.709  6.844.610

 أربا  مساهمين غير موزمة 1.949.433  2.126.474

 أسمينات صناديق حديدية 172.743  174.168

 أسمينات مقارات مبامة 207.680  26.700

 مشتقات أدوات مالية  -  238.254

 **بنود خارج المركز الماليمخصت الخسائر اإلئتماةية المتوقعة ملى  7.968.678  8.845.153

 م لوبات أخرو* 9.869.106  9.175.767

40.422.412  38.722.952  

 

 أفاصيل بند الم لوبات االخرو هي كما يلي :إن  * 

  حزيران  30  كانون االول  31

2020  2021  

 أماةات الضمان االجتمامي 285.773  264.041

 أماةات ىريبة الدخل 346.609  260.643

 مصروفات مستحقة 8.043.171  6.839.253

 حواالت واردة  244.131  455.931

 مكافسة امضاو مجلخ اإلدارة 27.500  55.000

 أرصدة دائنة أخرو 921.922  1.300.899

9.175.767  9.869.106  
 

 

 

غير المباشـرة    اإلئتماةية  يمثل هلا الرصـيد المخصـت الم لوب ملى التسـهي ت غير المباشـرة، هلا وأوزمت التسـهي ت**

 كما يلي:بشكل أجميعي  وفقاً للمراحل اإلئتماةية  

 

 

 2021حزيران  30كما في 

     المرحلة الثانية   المرحلة األولى البند

 

 مستوى

  إفرادي  

 مستوى 

  تجميعي 

 مستوى 

  إفرادي 

 مستوى 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  تجميعي 

 468.544.523  11.566.466  462.355  27.917.115  65.621.764  362.976.823 إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة 

 47.021.932  97.865  76.886  5.658.505  7.065.991  34.122.685 التعرىات الجديدة خ ل الفترة

 (30.119.922)  (299.336)  (6.800)  (3.468.377)  (697.496)  (25.647.913) التعرىات المستحقة  

 371.451.595  71.990.259  30.107.243  532.441  11.364.995  485.446.533 

            

 -  (12.000)  (189.656)  (16.743.452)  189.656  16.755.452 األولى الى المرحلة ما أم أحويل  

 -  -  579.359  8.059.183  (579.359)  (8.059.183) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 -  321.585  (56.351)  (65.615)  (97.741)  (101.878) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

االير ةتيجة أغيير التصنيف بين  

 المراحل الث ث خ ل الفترة  
8.075.000 

 

 

145.712  

 

(1.619.703)  

 

(106.019)  

 

(299.207)  
6.195.783 

 40.529.381  -  (18.367)  (3.335.060)  (3.164.585)  47.047.393 التغيرات الناأجة من أعدي ت

 -  -  -  -  -  - التسهي ت المعدومة  

 (1.703.311)  (318)  -  (132.468)  -  (1.570.525) أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 530.468.386  11.375.055  741.407  16.270.128  68.483.942  433.597.854 إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 :كما يلي 2021حزيران  30كما أوزع مخصت الخسائر اإلئتماةية المتوقعة ملى التسهي ت غير المباشرة بشكل أجميعي كما في 

 

 

 يلي:كما  2020كاةون االول  31في   هلا وأوزمت بنود خارج المركز المالي وفقاً للمراحل اإلئتماةية بشكل أجميعي كما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021حزيران  30كما في 

     المرحلة الثانية   المرحلة األولى البند

 

 مستوى

  إفرادي  

مستوى 

  تجميعي 

مستوى 

  إفرادي 

مستوى 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  تجميعي 

 8.845.153  7.629.567  5.617  158.736  460.649  590.584 السنة   /إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

خسارة التدةي ملى التعرىات الجديدة 

 167.011  97.865  663  27.676  13.031  27.776 الفترة خ ل 

 (431.096)  (341.921)  (83)  (44.075)  (5.384)  (39.633) خسارة التدةي ملى التعرىات المستحقة 

 578.727  468.296  142.337  6.197  7.385.511  8.581.068 

 -  (8.211)  (2.301)  (28.502)  2.301  36.713 ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى  

 -  -  4.055  23.981  (4.055)  (23.981) ما أم أحويل  الى المرحلة الثاةية 

 -  3.724  (683)  (1.928)  (676)  (437) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

االير ةتيجة أغيير التصنيف بين المراحل  

 29.259  11.274  50  31.971  (1.683)  (12.353) الث ث خ ل الفترة  

 (628.436)  -  (897)  (57.523)  (337.894)  (232.122) التغيرات الناأجة من أعدي ت

 -  -  -  -  -  - التسهي ت المعدومة  

 (13.213)  (8)  -  (303)  -  (12.902) الصرف أعدي ت ةتيجة أغير أسعار 

 7.968.678  7.392.290  6.421  110.033  126.289  333.645 السنة/إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

 2020كانون األول  31كما في  

 المرحلة الثانية  المرحلة األولى البند
  

 

 مستوى

 إفرادي  

 مستوى 

 تجميعي 

 مستوى 

 إفرادي 

 مستوى 

 اإلجمالي  الثالثةالمرحلة  تجميعي 

 661.375.908 12.604.062 637.617 53.033.126 48.633.570 546.467.533 الرصيد بداية السنة  

 49.324.648 - 8.632 831.531 5.166.342 43.318.143 التعرىات الجديدة خ ل السنة 

 (174.321.589) (1.245.261) (66.295) (18.396.150) (5.164.839) (149.449.044) التعرىات المستحقة  

 440.336.632 48.635.073 35.468.507 579.954 11.358.801 536.378.967 

       

 - - (407.648) (26.886.685) 407.648 26.886.685 الى المرحلة األولى ما أم أحويل  

 - (870) 261.573 28.803.370 (261.573) (28.802.500) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثاةية

 - 1.206.886 (55.324) (985.925) (111.897) (53.740) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

       

األير ةتيجة أغيير التصنيف بين المراحل  

 (14.809.135) (997.153) 77.098 (6.154.212) 375.933 (8.110.801) الث ث خ ل السنة 

 (49.345.734) - 6.702 (921.207) 16.576.580 (65.007.809) الناأجة من أعدي تالتغيرات  

 (3.679.575) (1.198) - (1.406.733) - (2.271.644) أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 468.544.523 11.566.466 462.355 27.917.115 65.621.764 362.976.823 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 كما يلي:  2020كاةون االول    31في     كماملى التسهي ت غير المباشرة بشكل أجميعي    كما أوزع مخصت الخسائر االئتماةية المتوقعة     - 

 

 
 القيمة العادلة إحتياطي  -20

 : لحركة الحاصلة ملى بند احتياطي أقييم الموجودات المالية هي كما يلي إن ا   
 

  حزيران  30  كانون االول  31
2020  2021  

  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة  (6.092.218)  24.954.157

 أدوات ملكية  –  غير متحققةأربا   1.812.948  722.341

 أدوات دين –  غير متحققة)خسائر(   -  (532.176)

 أدوات دين –مخصت خسائر ائتماةية متوقعة   ( 212.204)  134.933

 

- 

  
(406.788 ) 

ــامل منقولة   دينأدوات  الربح أو  لقائمة بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشــ

   ةتيجة البيع الخسارة

    

(34.403.592) 

  
- 
ا    ة لألرـب ل منقوـل دخـل الشـــــاـم ة من خ ل اـل ادـل ة الـع القيـم ة ـب أدوات ملكـي

 المدورة ةتيجة البيع

 م لوبات ىريبية مشجلة  626  3.032.119

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة *      (4.897.636)  (6.092.218)

 
 . 2021حزيران  30كما في دينار  48.320* يظهر إحتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبة المشجلة و البالغة 

 

 2020كانون األول  31كما في  

     المرحلة الثانية   المرحلة األولى البند

 

 مستوى

  إفرادي  

مستوى 

  تجميعي 

مستوى 

  إفرادي 

مستوى 

 اإلجمالي   المرحلة الثالثة  تجميعي 

 10.206.853  7.837.969  7.912  465.483  635.663  1.259.826 السنة الرصيد بداية 

خسارة التدةي ملى التعرىات الجديدة 

 465.085  386.631  106  6.445  36.129  35.774 السنةخ ل 

 (1.132.273)  (718.707)  (832)  (184.755)  (67.915)  (160.064) خسارة التدةي ملى التعرىات المستحقة 

 1.135.536  603.877  287.173  7.186  7.505.893  9.539.665 

 -  -  (5.077)  (179.988)  5.077  179.988 ما أم أحويل  إلى المرحلة األولى  

 -  (568)  3.447  57.692  (3.447)  (57.124) ما أم أحويل  الى المرحلة الثاةية 

 -  21.186  (242)  (18.324)  (1.630)  (990) ما أم أحويل  إلى المرحلة الثالثة 

األير ملى المخصت ةتيجة أغيير 

خ ل   التصنيف بين المراحل الث ث

 (36.899)  103.379  219  31.249  846  (172.592) السنة 

 (679.916)  (102)  84  (17.303)  (144.074)  (518.521) التغيرات الناأجة من أعدي ت

 22.303  ( 221)  -  (1.763)  -  24.287 أعدي ت ةتيجة أغير أسعار الصرف 

 8.845.153  7.629.567  5.617  158.736  460.649  590.584 السنة إجمالي الرصيد كما في نهاية 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 األرباح المدورة  -21
 إن أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

  حزيران  30  كانون األول  31
2020  2021  

  دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار 
 السنة الفترة/ الرصيد في بداية 165.814.735  99.400.640

 * أربا  موزمة ملى المساهمين (24.000.000)  -

 أربا  السنة -  35.794.598
 االحتياطياتإلى المحول  (1.250.591)  (5.914.021)

 
33.712.044 

  
- 

ا    دخـل  األرـب ائمـة اـل ة من خ ل ـق ة ةتيجـة بيع موجودات مـالـي المحوـل
 الشامل

 فروقات أرجمة مم ت أجنبية  902.769  2.821.474

  الفترة/ السنةالرصيد في نهاية     141.466.913  165.814.735
 

حزيران   30مشجلة كما في   ـىريبية  مقابل موجوداتدينار مقيد التـصرف ب    25.237.225يـشمل رـصيد االربا  المدورة  -
 ( .2020كاةون االول  31دينــــار كمــا فــي  21.808.399) 2021

 
ــيد األربا  المدورة  ــمل رصـ يمثل أير الت بيق المبكر للمعيار الدولي رقم    2021حزيران   30دينار كما في   439.810يشـ

 .من خ ل البيع ين أحقق ( ، وبموجب أعليمات هيئة األوراق المالية يحظر التصرف ب  لح9)
 
يحظر التصـرف ب  من خ ل التوزيع كاربا    2021حزيران   30دينار كما في    813.437يشـمل رصـيد االربا  المدورة  -

ــتخدام  الي أغراض أخرو اال بموافقة البنك المركزي األردةي والناأجة من أ بيق أعميم البنك المركزي  ــاهمين او اسـ مسـ
 .2018كاةون الثاةي  25بتاريخ  1359/1/10األردةي رقم 

 

من رأس المال وبقيمة   ٪ 12أوزيع أربا  ةقدية بواقع    أقرر  2021ةيسان    19الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ    إجتماعبموجب          *

 مليون دينار ملى المساهمين وكل حسب حصة من راس المال.  24

 

 فروقات ترجمة عمالت أجنبية   - 22

سورية( مند أوحيد القوائم  –اإلستثمار في الشركة التابعة )بنك األردن يمثل هلا البند صافي الفرق الناأا من أرجمة صافي 
 المالية . 
 

 إن الحركة الحاصلة ملى هلا البند خ ل الفترة / السنة هي كما يلي :
  حزيران  30    كانون األول  31

2020  2021  
  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــــار 

 رصيد في بداية السنة  (12.855.521)  (12.268.120)

(587.401)  (154.164) 
التغير في أرجمة صـــافي اإلســـتثمار في الشـــركة التابعة خ ل  

 الفترة / السنة

  الرصيد في نهاية الفترة / السنة (13.009.685)  (12.855.521)
 
 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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   االحتياطيات  - 23

 احتياطي قانوني -

٪ خ ل السـنة والسـنوات 10المبالغ المتجمعة في هلا الحسـاب ما أم أحويل  من االربا  السـنوية قبل الضـرائب بنسـبة  أمثل  

الســابقة وفقاً لقاةون البنوك وقاةون الشــركات وهو غير قابل للتوزيع ملى المســاهمين، يتم اقت اع هلا االحتياطي في ةهاية  

 السنة المالية.

 

 احتياطي اختياري -

٪ خ ل األموا  السـابقة . 10المبالغ المتجمعة في هلا الحسـاب ما أم أحويل  من األربا  السـنوية قبل الضـرائب بنسـبة    أمثل

يســتخد  االحتياطي االختياري في االغراض التي  يقررها مجلخ االدارة ويحق للهيئة العامة رســملت  أو أوزيع  بالكامل أو 

 أي جزو من  كسربا  ملى المساهمين.

 

 احتياطي مخاطر مصرفية عامة -

ــل ات الرقابية األخرو يمثل هلا البند إحتياطي مخاطر مصــرفية مامة وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردةي  وأعليمات الس

ــتناداً   2018كاةون الثاةي   1هلا وقد أم أحويل رصــيد إحتياطي المخاطر المصــرفية العامة إلى األربا  المدورة كما في  إس

اريخ    1359/1/10بـنك المركزي األردةي رقم  لتعميم ال اةي    25بـت وأعليـمات البـنك المركزي األردةي رقم    2018ـكاةون الـث

 والسل ات الرقابية األخرو. 2018حزيران  6بتاريخ  13/2018

 

 خاص  احتياطي -

ك بما يخت فروع البنك العاملة  يمثل هلا البند إحتياطي التقلبات الدورية والمحتسب وفقاً لتعليمات سل ة النقد الفلس ينية وذل

 في فلس ين .

 

 ان االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي : -

 
 

 

 اســــــم االحتياطــــــــي  المبلـــــــــــغ  طبيعـة التقييد 

  دينـــــــــــار  

 احتياطي قاةوةي  99.167.606 حسب قاةون البنوك والشركات 

 احتياطي مخاطر مصرفية مامة 4.054.917 الرقابيةمت لبات السل ات 

 احتياطي خاص 5.849.743 مت لبات السل ات الرقابية



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 الفوائــد الدائنـــة -24

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

  حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار 

 أسهي ت ائتماةية مباشرة :   

 لالفراد )التجزئة( : 22.999.878  22.993.805

 حسابات جارية مدينة   691.705  663.308

 قروض وكمبياالت   20.116.750  20.110.358

 ب اقات االئتمان   2.191.423  2.220.139

 العقاريةالقروض   8.434.009  8.597.888

 الشركـات : 18.454.297  23.547.137

 الشركات الكبرو : 10.860.363  15.104.549

 حسابات جارية مدينة   2.325.974  2.591.321

 قروض وكمبياالت   8.534.389  12.513.228

 المشسسات الصغيرة والمتوس ة : 7.593.934  8.442.588

 حسابات جارية مدينة   1.924.676  1.934.675

 قروض وكمبياالت   5.669.258  6.507.913

 الحكومة والقطاع العام 4.234.016  3.549.417

 أرصدة لدو بنوك مركزية 1.084.830  1.284.188

 أرصدة وإيدامات لدو بنوك ومشسسات مصرفية 1.944.400  4.368.978

 بالتكلفة الم فسةموجودات مالية  7.149.672  6,272,845

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ ل قائمة الدخل الشامل  94.754  444,559

71.058.817  64.395.856  

 
 

 الفوائـــد المدينــــة -25

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

  حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

2020  2021  

  دينـــــــــــــار  دينـــــــــــــار

 ودائع بنوك ومشسسات مصرفية  823.129  1.963.922

 ودائع مم و :   

 حسابات جارية وأحت ال لب  1.805  4.667

 ودائع أوفير 1.075.735  911.733

 ودائع ألجل وخاىعة إلشعار 5.127.341  9.442.892

 إيداعشهادات  659.314  2.024.369

 أموال مقترىة 520.818  125.728

 أسمينات ةقدية 805.912  845.182

 رسو  ىمان الودائع 1.168.653  1.341.478

 ايجارات مدفومةفوائد  452.842  412.165

17.072.136  10.635.549  

 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة  أرباح   - 26

  

 :مما يلي  تكون هلا البندي

 

 

  المجموع

 عوائد توزيعات

  أسهم

 أرباح 

 متحققة أرباح   غير متحققة 

 للستة أشهر المنتهية في

 2021حزيــران  30

  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار

 أسهــــــم  -  87.364  -  87.364

87.364  -  87.364  -  

 

 

  المجموع

 عوائد توزيعات

  أسهم

 أرباح 

 أرباح متحققة   غير متحققة 

 للستة أشهر المنتهية في

 2020حزيــران  30

  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار  دينــــــــــــار

 أسهــــــم  -  31.720  -  31.720

31.720  -  31.720  -  
 

 

 إيرادات أخرى   - 27

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في  

 2021  2020 

 دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار  

 491.588  652.636 إيرادات مستردة من ديون معدومة

 241.384  105.929 أربا  بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

 260.091  193.999 إيرادات البريد والهاأف وسويفت

 124.004  79.005 إيجارات مقبوىة من مقارات البنك

 ( 15.741)  67.277 بيع ممتلكات ومعدات استبعاد و)خسائر(  أربا  

 88.827  352.000 فوائد معلقة معادة لإليرادات

 291.928  589.245 إيرادات أخرو

 2.040.091  1.482.081 

 
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات الماليةمصروف    -28

 
 إن أفاصيل هلا البند هو كما يلي:

 

 حزيران  30المنتهيــة في للستة أشهـر  

 2021  2020 

 100.973  47.069 بنوك مركزيةلدو  االرصدة
 67.682  1.426 األرصدة لدو البنوك والمشسسات المصرفية
 االيدامات لدو البنوك والمشسسات المصرفية

                                     أدوات دين-موجودات مالية من خ ل الدخل الشامل
(11.693 ) 
(212.204 ) 

 (42.797 ) 
532.868 

 16.436.031  12.749.311 بالتكلفة الم فسة   االئتماةية المباشرةأسهي ت  
 790.033  ( 300.834) موجودات المالية بالتكلفة الم فسة

 2.660.081  (863.262) قائمة المركز المالي بنود خارج
 11.409.813  20.544.871 

 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 حصة السهم من الربح للفترة   - 29

 

 وما في حكمــــــــــــه  النقد - 30

 ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :       حزيران  30كما في 

2020  2021  

  دينــــــــــــــــار   دينــــــــــــــــار 

 ةقد وأرصدة لدو بنوك مركزية أستحق خ ل ي ية أشهر 329.057.941  339.484.315

220.173.453 

 

125.724.384 

 مصرفية أستحق: أرصدة لدو بنوك ومشسسات يضاف 

 خ ل ي ية أشهر            

 

(13.183.588) 

  

(20.669.356) 

 : ودائع البنوك والمشسسات المصرفية التي  ينزل

 أستحق خ ل ي ية أشهر            

 أرصدة مقيدة السحب  (97.607.880)  (90.343.808)

456.130.372  336.505.089  
 

 والسيولة: إدارة رأس المال  -31
 :ادارة راس االمال -أ

 مكوةات رأس المال :
 رأس المال المدفوع :  -

( مليون سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد ، ويحتفظ برأس 200يتكون رأس مال بنك األردن من أسهم مادية أتكون من )
   .البنك ، وألبية مت لبات التفرع المحلي واإلقليميالمال واإلحتياطيات القاةوةية واألربا  المدورة لمواجهة النمو في ممليات  

 
 
 رأس المال التنظيمي :  -

( ألغراض أحقيق  IIIيعتبر رأس المال التنظيمي أداة رقابية بموجب مت لبات السل ات الرقابية وكللك مت لبات بازل )
المرجحة ومخاطر السوق ، ويتكون  الرقابة ملى كفاية رأس المال ومدو ةسبة رأس المال التنظيمي للموجودات الخ رة و

 رأس المال التنظيمي  من :
 

 )رأس المال المدفوع ، اإلحتياطي القاةوةي ، اإلحتياطي اإلختياري ، األربا  المدورة( .   -
 

)اإلحتياطيات غير المعلنة ، وإحتياطي المخاطر المصرفية العامة، اإلحتياطي الخاص، الديون المساةدة، إحتياطي القيمة    -
 ( . IIIوي ر  من التعدي ت الرقابية حسب بازل   ٪100عادلة الموجب بنسبة ال
 

 فروقات أرجمة العم ت األجنبية .  -
 

 مت لبات الجهات الرقابية : 

( مليون دينار وكللك ةسبة كفاية رأس المال أن ال  100ألز  أعليمات السل ات الرقابية بسن يكون الحد األدةى لرأس المال )

ولغايات أصنيف البنك ىمن الفئة األولى فيجب أن ال أقل ةسبة كفاية رأس % حسب أعليمات البنك المركزي 12 أقل من  

فهن ةسبة كفاية رأس المال يجب أن ال    D-SIBSىمن بنوك ذات األهمية  وفي حال كان البنك مصنف    ،   ٪14المال من  

أن ال أقل ةسبة يجب  و  ،(+ رأس المال الم لوب من البنوك المهمة محلياً حسب الفئة التي ينتمي لها البنك  ٪14أقل من )

 . ٪6حقوق حملة األسهم العادية إلى الموجودات المرجحة بالمخاطر من 
 

إلى الموجودات داخل وخارج الميزاةية ) الرفع المالي ( فيجب أن الأقل من    1CETحملة األسهم العاديةأما ةسبة حقوق  

4٪ . 

 حزيـران   30للستــة أشهر المنتهيـة فـي  ان أفاصيل هلا البند هي كما يلي :

 2021  2020 

 دينـــــــــــــــــار   دينـــــــــــــــــار  

 6.718.064  16.190.824 الربح للفترة )مساهمي البنك( 

 200.000.000  200.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

    حصة السهم من الربح للفترة )مساهمي البنك(

 0.034  0.081 أساســـي

 0.034  0.081 مخفـــض



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 أحقيق أهداف إدارة رأس المال : 

أهدف إدارة البنك إلى أحقيق أهداف إدارة رأس المال من خ ل أنمية أممال البنك وأحقيق فائض في األربا  التشغيلية 

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

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

 كما يلي: III ويبلغ رأس المال التنظيمي وةسبة كفاية رأس المال وفقاً لمت لبات بازل -
 

  بآالف الدنانيــــــــــــــــــر  

  2021حزيران  30  2020كانون األول  31

  دينـــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار 

 :(1CETبنود رأس المال االساسي لحملة األسهم العادية )   

 رأس المال المكتتب ب  والمدفوع  200,000   200,000 

 اإلحتياطي القاةوةي 99,168   99,191 

 اإلحتياطي اإلختياري 23   47 

 إحتياطيات أخرو  5,850   5,850 

 احتياطي القيمة العادلة   (4,898)  (6,092) 

 األربا  المدورة  122.214   140,561 

 أربا  الفترة 16.191  -

 الشركات التابعة حقوق األقلية في رؤوس أموال  4.150   3,236 

 التعدي ت الرقابية ملى رأس المال   ي ر  : (45,752)  (41,536) 

 ( CET1مجموع رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ) 396.946  401,257
    

 بنود رأس المال اإلضافي    

 

 

 7,405  

  

 

2,613 

رصيد المخصصات الم لوبة مقابل أدوات الدين المدرجة في  

من مجموع   ٪1.25بما ال يزيد من  (stage 1)األولى  المرحلة

 الموجودات المرجحة بالمخاطر

 إحتياطي المخاطر المصرفية  4,055   2,804 

 مجموع رأس المال اإلضافي   6,668   10,209 

 مجموع رأس المال التنظيمي 403.614   411,466 
    

 الموجودات المرجحة بالمخاطرمجموع  2.154.131   2,156,718 

 نسبة كفاية رأس المال التنظيمي )%(   %  18.74  19.08%

 ( )%(CET1نسبة رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ) %  18.43  18.60%

 نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى )%( %  18.43  18.60%
 

         :تغطية السيولة نسبة  -ب

ةسبة    السيولة  بلغ معدل  في    ٪185.3أغ ية  المنتهية  أشهر  في    ٪166مع    مقارةة  2021  حزيران  30للستة   30كما 

 . 2020حزيران 

 معلومات عن قطاعات االعمال   - 32

 معلومات من أةش ة البنك :  - 1
 

قبل المدير التنفيلي وـصاةع يتم أنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس الق امات وفقاً للتقارير التي يتم إـستعمالها من  

 :خ ل الق امات الرئيسية التالية القرار الرئيسي لدو البنك وذلك من

 .الب اقات االئتماةية وخدمات أخرو: يشمل متابعة ودائع العم و األفراد ومنحهم القروض والديون وحسابات األفراد -

خرو الخاصــة بالعم و من ةية والخدمات المصــرفية األحســابات المشســســات: يشــمل متابعة الودائع والتســهي ت اإلئتما -

 .المشسسات

 .اول والخزينة وادارة أموال البنك: يشمل هلا الق اع أقديم خدمات التدالخزينة -



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

:فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة - 1 

20212020أخـــــرىوساطة ماليةالخزينــــــةالمؤسســـــاتاالفـــــــــراد

دينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــاردينــــــــــــار

               67,415,108                68,741,763               771,656           158,185         11,765,401            25,639,092              30,407,429إجمالي الدخل  

              (20,544,871)               (11,409,813)                           -                     32              497,341          (11,008,040)                  (899,146)مصروف مخصص الخسائر األئتمانية المتوقعة

               46,870,237                57,331,950               771,656           158,217         12,262,742            14,631,052              29,508,283نتائج أعمال القطاع  

              (35,167,790)               (34,466,078)           (4,295,703)          (107,591)          (1,135,955)            (8,889,940)             (20,036,889)مصاريف غير موزعة  

               11,702,447                22,865,872           (3,524,047)             50,626         11,126,787              5,741,112                9,471,394الربح قبل الضرائب  

                (5,303,807)                 (6,525,621)               400,047            (14,192)          (2,665,227)            (1,094,429)               (3,151,820)ضريبة الدخل  

                6,398,640               16,340,251         (3,124,000)             36,434          8,461,560            4,646,683               6,319,574صافي ربح الفترة     

معلومات أخرى  

                 2,423,683                  2,629,137               621,702                        --                   98,344                1,909,091 مصاريف رأسمالية

                 4,416,802                  5,171,390            1,945,905             17,254                  9,910                 152,766                3,045,555االستهالكات واالطفاءات

 حزيران30 

 2021

 كانون األول31 

 2020

دينــــــــــــاردينــــــــــــار            

        2,712,413,987         2,676,008,105      152,938,506       1,474,610   1,008,622,420        732,357,190           780,615,379إجمالي الموجودات     

        2,250,006,939         2,218,634,119        46,203,459          323,489     137,731,340        344,276,930       1,690,098,901إجمالي المطلوبات     

32

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 حزيران30للستة أشهر المنتهية في 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 معلومات من التوزيع الجغرافي - 2

آسـيا،   ، يمارس البنك ةشـاطاأ  بشـكل رئيسـي في المملكة التي أمثل األممال المحلية وكللك يمارس البنك ةشـاطات دولية في الشـرق األوسـط، أوروبا،التوزيع الجغرافي ألممال البنكع  يمثل هلا الق ا

 .دةى التي أمثل األممال الدوليةأمريكا والشرق األ

 

 : الرأسمالية حسب الق اع الجغرافي فيما يلي أوزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريف 

  داخــــــــــــــــل المملكـــــــــــــــة   خــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــــة   المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  حزيـــــــــــــــــــــــــــــــــران 30  حزيـــــــــــــــــــــــــــــــــران 30  حزيـــــــــــــــــــــــــــــــــران 30

2020  2021  2020  2021  2020  2021  

  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار

 إجمالي اإليرادات 62.185.828  68.702.125  17.764.603  16.077.763  79.950.431  84.779.888

 المصروفات الرأسمالية 2.018.941  2.190.018  610.196  233.665  2.629.137  2.423.683

            

 

 

 .لية وكللك خدمة الحفظ األمين وادارة االصدارات األوليةخدمات الوساطة المالية: يشمل هلا الق اع أقديم خدمات شراو وبيع االسهم لمحفظة العم و ولحسابها وأماةة االستثمار واالستشارات الما -

 

 

 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   خــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــــة   المملكـــــــــــــــة داخــــــــــــــــل   

 كانون األول  31  حزيران  30  كانون األول  31  حزيران  30  كانون األول  31  حزيران  30 

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار  دينـــــــــــــــار 

 2.712.413.987  2.676.008.105  837.795.570  812.269.772  1.874.618.417  1.863.738.333 مجموع الموجودات

            



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( األردن- عمان  )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية.  أ 

زراعةعقاراتتجارةصناعةماليالبند

 سياحة ومطاعم

اجماليحكومة وقطاع عامأفرادأسهمومرافق عامة

    268,359,118                     -                     -                        -                          -                     -                      -                       -                      -       268,359,118أرصدة لدى بنوك مركزية

    125,720,961                     -                     -                        -                          -                     -                      -                       -                      -       125,720,961أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

      89,255,262                     -                     -                        -                          -                     -                      -                       -                      -         89,255,262ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

535,127,596      12,229,656       136,155,415     8,104,719  282,716,834   199,060,805  138,190,894           7,059,718التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة  172,849,951  1,491,495,588  

                        -سندات وأسناد وأذونات

    376,883,415  252,533,048                     -                        -         24,996,249                     -                      -                       -    18,419,291         80,934,827ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

571,329,886156,610,185199,060,805282,716,8348,104,719161,151,66412,229,656535,127,596425,382,9992,351,714,344للسنة الحالية/ االجمالي 

      99,829,029                     -        704,840             46,989         15,963,273        209,071    17,671,880     35,480,623      7,427,300         22,325,053الكفاالت المالية

      71,990,868                     -                     -                        -           2,049,318        482,583         439,769     27,218,489    34,035,642           7,765,067اإلعتمادات المستندية والقبوالت

    350,679,811      9,997,017   69,172,172           695,395         30,473,666     2,234,384    13,721,457   129,409,566    47,513,438         47,462,716السقوف غير المستغلة

648,882,722245,586,565391,169,483314,549,94011,030,757209,637,92112,972,040605,004,608435,380,0162,874,214,052 حزيران30المجموع كما في 

2020681,505,427248,654,365433,832,925313,905,03410,496,278144,583,75812,641,058590,935,187426,948,7212,863,502,753 كانون األول 31

:(9)توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم       . ب

مستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فرديالبند

       648,882,722        149,942                      -       1,687,313                      -       647,045,467مالي

       245,586,565        269,356                      -     16,376,360         209,796       228,731,053صناعي

       391,169,483     2,868,192         219,669     30,563,979         551,879       356,965,764تجارة

       314,549,940     4,507,337    12,619,726     15,846,181  217,265,473         64,311,223عقارات

         11,030,757          16,769           11,369       3,491,272             3,381           7,507,966زراعة

       209,637,921        679,786                      -       8,417,518           74,007       200,466,610سياحة و مطاعم و مرافق عامة

         12,972,040                     -                      -                       -                      -         12,972,040أسهم

       605,004,608     2,329,503    11,040,474             60,640  590,185,106           1,388,885أفراد

       435,380,016                     -                      -                       -                      -       435,380,016حكومة وقطاع عام

  2,874,214,052  10,820,885   23,891,238    76,443,263 808,289,642   1,954,769,024 حزيران30المجموع كما في 

  2,863,502,753  10,468,402   10,554,136    85,262,893 786,871,416   20201,970,345,906 كانون األول 31

34

التعرضات لمخاطر األئتمان- 33

:توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية - 1

2021 حزيران 30كما في 

2021 حزيران 30كما في 

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



بنك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( األردن- عمان  )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي - 2

:التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية  .  أ

داخل المملكةالبند

 دول الشرق األوسط

اجماليدول أخرىامريكاأفريقياآسياأوروبااألخرى

            268,359,118                        -                               -                       -                        -                      -        125,756,104            142,603,014أرصدة لدى بنوك مركزية

            125,720,961                        -             74,723,508                       -         2,361,424    33,234,592          15,401,437                                -أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

              89,255,262                        -                               -                       -                        -                      -               281,997              88,973,265ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

        1,491,495,588                        -                               -                       -                        -                      -        369,253,517         1,122,242,071التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

سندات وأسناد وأذونات

            376,883,415                        -                               -                       -                        -                      -          88,730,888            288,152,527ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

       2,351,714,344                        -            74,723,508                       -        2,361,424   33,234,592       599,423,943       1,641,970,877للسنة الحالية/ االجمالي 

              99,829,029                        -106,341                   73,475             10,465,755       6,161,397        13,046,788           69,975,273               الكفاالت المالية

              71,990,868 -                          -                                -                        -                          -                       17,726,837           54,264,031               اإلعتمادات المستندية والقبوالت

            350,679,811 -                          -                                -                        -                         29,800,796      49,819,789           271,059,226             السقوف غير المستغلة

       2,874,214,052                        -            74,829,849            73,475      12,827,179   69,196,785       680,017,357       2,037,269,407 حزيران30المجموع كما في 

       2,863,502,753-          131,149,441            73,584      12,872,544   17,537,415       644,106,652       20202,057,763,117 كانون األول 31

:(9)توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .  ب

مستوى تجميعيمستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فردي

        9,955,6832,037,269,407        22,137,167       69,517,171      664,983,826         1,270,675,560          داخل المملكة

           865,202680,017,357           1,754,071         6,926,092        143,305,816         527,166,176             دول الشرق األوسط األخرى

             69,196,785 -                        -                          -                        -                             69,196,785               أوروبا

             12,827,179 -                        -                          -                        -                             12,827,179               أسيا

                     73,475 -                        -                          -                        -                             73,475                       إفريقيا

             74,829,849 -                        -                          -                        -                             74,829,849               أمريكا

                               - -                        -                          -                        -                              -                                 دول أخرى

       2,874,214,052    10,820,885      23,891,238   76,443,263       808,289,642       1,954,769,024 حزيران30المجموع كما في 

       2,863,502,753    10,468,402      10,554,136   85,262,893       786,871,416       20201,970,345,906 كانون األول 31

35

2021 حزيران 30كما في 

2021 حزيران 30كما في 

البند

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى

المجموعالمرحلة الثالثة



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

( االردن– عمان  )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها - 3

 إجمالي قيمة

التعرض

 التعرضات التي تم

تعديل تصنيفها

 إجمالي قيمة

التعرض

 التعرضات التي تم

تعديل تصنيفها

%0.0                            -                        -                      -                         -                      -أرصدة لدى بنوك مركزية

%0.0                            -                        -                      -                         -                      -أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

%0.0                            -                        -                      -                         -                      -ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

%17.11          43,523,192        4,619,579  138,356,467       38,903,613  116,065,945التسهيالت االئتمانية

%0.0                            -                        -                      -                         -                      -سندات وأسناد وأذونات

%0.0                            -                        -                      -                         -                      -ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

%17.11         43,523,192      138,356,4674,619,579      116,065,94538,903,613المجموع

%10.42            1,839,563             10,378    11,375,055         1,829,185      6,281,580الكفاالت المالية

%0.0                            -                        -                      -                         -           56,720االعتمادات المستندية

%0.0                            -                        -                      -           (120,712)      4,411,298قبوالت

%0.0                            -                        -                      -      (11,850,727)      6,261,937السقوف غير المستغلة

%16.04         45,362,755      149,731,5224,629,957      133,077,48028,761,359 حزيران30المجموع كما في 

(%8.11)       (21,190,360)    149,630,90529,673,139    (50,863,499)2020111,804,513 كانون األول 31

مستوى فرديمستوى تجميعيمستوى فردي 

 مستوى

المجموعتجميعي

                             -             -                            -                            -                        -                      -                         -                      -أرصدة لدى بنوك مركزية

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

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

         152,095,779             -        119,472,487            5,528,254      27,095,038      2,207,224         1,589,672         617,552التسهيالت االئتمانية

                             -             -                            -                            -                        -                      -                         -                      -سندات وأسناد وأذونات

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

       152,095,779             -      119,472,487           5,528,254    27,095,038     2,207,224        1,589,672        617,552المجموع

             7,452,222             -            7,392,290                            -             59,932            41,932                 6,787           35,145الكفاالت المالية

                    1,604             -                            -                            -               1,604                      -                         -                      -اإلعتمادات المستندية

                  26,068             -                            -                            -             26,068                (495)                         -               (495)قبوالت

                  28,850             -                            -                    6,421             22,429            (8,007)                         -            (8,007)السقوف غير المستغلة

       159,604,523             -      126,864,777           5,534,675    27,205,071     2,240,654        1,596,459        644,195 حزيران30المجموع كما في 

       143,998,282-      128,012,732           5,457,985    10,527,565   27,166,009      27,606,321       (440,312)2020 كانون األول 31

36

:إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها     .أ 

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية

 إجمالي التعرضات التي

تم تعديل تصنيفها

 نسبة التعرضات التي تم

تعديل تصنيفها

:الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها.  ب

البند

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

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية  إجمالي  التعرضات

 التي تم تعديل

 تصنيفها من

المرحلة الثانية

 إجمالي  التعرضات

 التي تم تعديل تصنيفها

من المرحلة الثالثة

 إجمالي التعرضات

 التي تم تعديل

تصنيفها



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

المعامالت مع اطراف ذات عالقة - 34 

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

.إن جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة ذات العالقة تعتبرعاملة

:فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل الفترة 

 كانون االول31 حزيران30صندوق ادخاراعضــــــاء

20212020أطراف أخرىموظفي البنكالمدراء التنفيذين مجلس االدارة*الشركات التابعة 

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار:بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة 

:موجودات

      45,415,29445,415,294----45,415,294إستثمارات
        1,917,7684,822,9254,730,412-1,440,1891,464,968-أرصدة تسهيالت ائتمانية

           396,128576,234----396,128أرصدة ودائع وحسابات جارية
        3,982,0003,982,000----3,982,000أرصدة التأمينات النقدية

:-مطلوبات

      17,134,603693,5923,871,6641,439,35617,627,87940,767,09455,317,831ودائع عمالء وتأمينات
        8,443,4148,659,272----8,443,414ودائع بنوك

        3,499,3673,561,616----3,499,367أموال مقترضة

:بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية الموجزة 

        5,118,5665,891,1625,820,436--762,29610,300كفــــــــــاالت 
        1,633,2652,302,281           1,633,265----قبوالت واعتمادات

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار:عناصر قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية الموجزة 

3,97643,58144,75924673,175165,737204,160فوائد وعموالت دائنة

382,65216,39859,9367,662119,956586,6042,581,409فوائد وعموالت مدينة

أسعار الفائدة

% .9.25إلى (%100يمثل السعر األدنى هامش الفائدة مقابل تأمينات نقدية مقدارها )% 1.5ـ تتراوح أسعار الفوائد الدائنة بالدينار من 

.ـ ال يوجد فوائد دائنة باالجنبي

%5.75إلى % 0.0025ـ تتراوح أسعار الفوائد المدينة بالدينار من 

%.1.03الى % 0.03ـ تتراوح أسعار الفوائد المدينة باألجنبي 

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

.2021 حزيران 30 عميل كما في 42   ـ   بلغ عدد األطراف ذات العالقة الذين تم منحهم تسهيالت ائتمانية 

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

20212020

1,188,937            1,901,474        

13,500                 9,000               

           389,688               305,022بدل عضوية وتنقالت ومكافآت مجلس اإلدارة

       2,300,162           1,507,459     المجموع

37

تنقالت وأمانة سر

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في 

بالدينار األردني

رواتب ومكافآت

 حزيران30للستة اشهر المنتهية في 



بنــــك االردن

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(االردن– عمان )

(مراجعة غير مدققة)االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة 
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:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر- أ 

 .(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة)       والمطلوبات المالية 

      

المطلوبات المالية/ الموجودات المالية 

 حزيران30

 2021

 كانون األول31

 2020

مستوى القيمة

العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم

والمدخالت 

المستخدمة

مدخالت هامة

غير ملموسة

العالقة بين 

المدخالت الهامة

غير الملموسة 

والقيمة العادلة

دينــــــــــــاردينــــــــــــار

:موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

 المستوى االول             32,883          110,366اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

المستوى الثاني           124,158          134,040اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 قوائم مالية صادرة عن 

الشركات

ال ينطبقال ينطبقالسعر المحددالمستوى األول     15,000,000    15,000,000حق استالم بالقيمة العادلة

    15,157,042   15,244,406المجموع

 موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل  

 المستوى االول        9,999,393    11,938,800اسهم متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

المستوى الثاني     49,182,554    49,212,519اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 قوائم مالية صادرة عن 

 الشركات او مدخالت

 السوق التي يمكن

مالحظتها

    59,181,947   61,151,319المجموع

 المستوى االول     25,344,463                  -سندات متوفر لها اسعار سوقية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

    25,344,463                  -المجموع

 المستوى االول                   -         596,252عقود آجلة عمالت أجنبية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

    99,683,452   76,991,977إجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة

:مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

المستوى االول           238,254                  -عقود آجلة عمالت أجنبية

 االسعار المعلنة في 

ال ينطبقال ينطبقاالسواق المالية

          238,254                  -المجموع

 .2020     لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام 

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر- ب 

مستوى القيمة 

العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةبالدينار األردني

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني283,121,142      268,448,453268,499,686283,107,444أرصدة لدى بنوك مركزية 

المستوى الثاني190,748,749      125,724,384125,736,857190,726,236ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني90,818,151        89,282,00090,093,17889,564,000إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني1,469,103,909  1,468,487,9091,472,122,5241,465,186,407قروض وكمبياالت وأخرى

المستوى الثاني353,782,663      377,282,452381,479,029349,154,840موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

2,329,225,1982,337,931,2742,377,738,9272,387,574,614مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني71,889,22272,003,08270,762,35470,906,640ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني1,895,060,9571,898,313,5131,909,187,5761,914,526,143ودائع عمالء

المستوى الثاني117,452,561117,463,091119,819,309119,821,325تامينات نقدية

2,084,402,7402,087,779,6862,099,769,2392,105,254,108مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

.للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقاً لنماذج تسعير متفق عليها والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها 

:الموجودات والمطلوبات غير المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي تكشف عنها القيمة العادلة في القوائم المالية  -ج  

مستوى القيمة 

العادلــــــــةالقيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

بالدينار األردني

المستوى الثاني71,195,847115,777,80468,067,305114,485,914موجودات أخرى

71,195,847115,777,80468,067,305114,485,914

.توضح البنود أعاله القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي يتم تحديدها على أساس أسعار أدوات مالية مشابهة في سوق غير نشط

38

      ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية

2020 كانون االول 202131 حزيران 30

القيمـــة العادلــــــة

2020 كانون االول 202131 حزيران 30

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن 

.إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل او ان  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام 



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 إرتباطات والتزامات محتملة   - 63

 إرتباطات والتزامات ائتمانية : -أ  

  حزيران  30   األولكانــــون  31

 بالدينار االردني 2021  2020

    

 مستندية    امتمادات 46.209.460  52.308.450
 

   

   قبوالت 25.894.401  18.627.450

 كفاالت :    

 دفع  - 31.537.735  35.257.524

 حسن أنفيل   - 47.064.552  46.805.604

 أخرو  - 28.792.026  29.979.782

285.565.713 

  

350.970.212 

ـسقوف أـسهي ت ائتماةية مباـشرة بالتكلفة الم فسة وغير مباـشرة  

 غير مستغلة

 المجمــــــوع    530.468.386  468.544.523

 
ــائر االئتماةية المتوقعة المحتســب ملى البنود خارج قائمة المركز المالي )الغير ممولة( مبلغ   -  بلغ مخصــت الخس

ا في    7.968.678 ار كـم ا في    8.845.153)مبلغ    2021  حزيران  30ديـن ار كـم اةون االول    31ديـن (. 2020ـك

  

 التزامات تعاقدية :   -ب 

  حزيران  30  كانون االول  31

2020  2021  

  دينـــــــــــــــار  دينــــــــــــــــار 

 مقود شراو ممتلكات ومعدات 582.775  1.125.912

 مقود ايجار أشغيلية ورأسمالية 14.546.054  15.523.423

 المجمــــــوع  15.128.829  16.649.335
 

 
 القضايا المقامة على البنك   - 37

العـ ل  ة ـب ة وللمـ الـب ارـي اـمة ملى البـنك البـ ال مـ الـبات البـنك ملى الغير ولـفك رهوـةات مـق ا مـق اـلك قضــــاـي هـن

 حزيران  30دينار كما في    6.298.544والضـــرر ولوقف صـــرف شـــيكات ، ويبلغ مجموع قيم هل  القضـــايا 

دينار كما في ةهاية الســنة الســابقة( وفي رأي االدارة ومحامي البنك فهة  لن يترأب ملى    7.910.297)  2021

 حزيران  30دينار كما في   827.385 البنك أية مبالغ مادية لقاو هل  القضــايا مدا المخصــت المرصــود والبالغ

تي قد يدفعها البنك لقاو القـضايا دينار كما في ةهاية الـسنة الـسابقة( ، ملماً بسن المبالغ ال  832.435)مقابل    2021

ارة الموحد  ويتها ودياً يتم قيدها في قائمة الربح أو الخـس أو يتم قيدها ملى  المرحلية الموجزة التي فصـلت أو أم أـس

 المخصت المسخوذ مند دفعها .
 

  



 بنــــك االردن 

 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 االردن(  –)عمان 

 

 االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة )مراجعة غير مدققة( 
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 والتطورات الناجمة عنها 19جائحة كوفيد    - 38

كوفيد   لجائحة  بدو    19ةتيجة  منل  والتدابير  اإلجراوات  باأخاذ مجمومة من  البنك  قا   منها،  الناجمة  والت ورات 

العا    المنتهية في    2020الجائحة خ ل  ملما بسة  ال يوجد أغييرات ملى السياسات   2021  حزيران  30والفترة 

    ومنها ما يلي: 2021 حزيران 30والتقديرات واألحكا  خ ل الفترة المنتهية في 

 هيكلة التسهي ت وأسجيل األقساط مم ً بتعليمات البنك المركزي األردةي بسخل التدابير ال زمة لمواجهة األزمة .  -

قياس المخاطر المتوقعة للق امات االقتصادية للعم و كافة ملى مستوو مجمومة بنك األردن ، حيث أم ذلك من   -

األردةي باصدار أعليمات أقيخ أير أزمة كوروةا ملى محافظ البنك لتقييم الوىع المتوقع خ ل قيا  البنك المركزي  

   من األزمة وذلك من خ ل أقسيم درجات أسير العم و/الق امات إلى ي ث درجات وكما يلي :

بعد  التأثر:  شديد (1 الثالثة(  )المرحلة  ماملة  الغير  الديون  ىمن  أصنيفها  المتوقع    3-2مضي    العم و/الق امات 

  .شهور

 .  شهور  6بعد مضي    العم و/الق امات المتوقع أصنيفها ىمن الديون الغير ماملة)المرحلة الثالثة( متوسط التأثر: (2

 شهور.  9بعد مضي    العم و/الق امات المتوقع أصنيفها ىمن الديون الغير ماملة)المرحلة الثالثة( منخفض التأثر: (3
 

االفراد من حيث مجموعة مؤشرات    /وعلى ضوء ذلك قامت مراكز األعمال بدراسة عمالئها الشركات والتجارية  

 كما هو موضح ادناه: 
 

 محفظة الشركات والتجارية:   (1

قامت دوائر االممال لكل من الشركات والتجارية بدراسة مجمومة من المششرات منها التدفقات النقدية ، الوىع  

للعميل والنشاط االقتصادي لتزويدةا بدرجات أسير العم و، وقامت دائرة مخاطر محافظ االئتمان بادراج المالي  

( إلى  درجة مخاطرها  ، ورفع  الثالثة  المرحلة  العم و ىمن  الفئة من  )8ألك  إلى  أعثرها  واحتمالية   )100٪ )

 وصوال إلى احتساب الخسائر االئتماةية المتوقعة لكل ق اع / مميل .
 

 محفظة االفراد:  (2

، وقامت دائرة مخاطر محافظ االئتمان   قامت ادارة الخدمات المصرفية ل فراد بدراسة العم و و الق امات المتسيرة

إلى ) الثالثة ، ورفع احتمالية أعثرها  المرحلة  العم و ىمن  الفئة من  إلى احتساب ٪100بهدراج ألك  ( وصوالً 

 المتوقعة لكل مميل.الخسائر االئتماةية 

 

ومقارةتها مع ما أم قياس  مند بدو الجائحة    2020األمر أم امادة أقييم أير األزمة ملى العم و مع ةهاية ما     كللك - ج

 .القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزةوالخروج بحجم الخسائر االئتماةية المتوقعة و التي أم مكسها ملى 

 

االئتما -د الخسائر  أقدير  التاريخ  أم  ذلك  في  المتوقعة كما  االقتصادية  الظروف  بناًو ملى مجمومة من  المتوقعة  ةية 

وبالنظر إلى الت ور السريع للوىع الحالي، أخل البنك في االمتبار أسيير التقلب العالي في موامل االقتصاد الكلي 

ئر االئتماةية المتوقعة. وقد اةعكخ هلا المستقبلية مند أحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية لتحديد الخسا

التقلب من خ ل التعديل في طرق بناو السيناريوهات ، وأحديد العوامل المستقبلية المستخدمة من التوزيع اإلحصائي  

لعوامل مششر دورة االئتمان، والتي يمكن أن أستمد من مدد من العوامل التاريخية القابلة للم حظة مثل موائد 

مو االئتمان والهوامش أو االفتراىات االئتماةية وكللك النظرة المستقبلية ، هلا وقد قا  البنك بتحديث  المخاطر وة

(  19موامل االقتصاد الكلي المستخدمة في إحتساب إحتمالية التعثر لتعكخ الت ور الناأا من جائحة كوروةا )كوفيد  

أحديدها من التوزيعات اإلحصائية لعوامل مششر دورة (، والتي أم  Moody’sوذلك بالتنسيق مع شركة موديز )

 االئتمان. و يقو  البنك بهجراو الدراسة والمراجعة الدورية لهل  العوامل والسيناريوهات بشكل مستمر.
 

ــا بتسيير فيروس كوروةا   -   ــافة لللك، أولت إدارة بنك األردن اهتماما خاصــ ( ملى العوامل النومية 19-كوفيد(اىــ

ــرات ـأدةي القيـمة للمـخاطر في القـ اـمات التي والكمـية مـند أحـ  دـيد الزـيادة الكبيرة في مـخاطر االئتـمان وأقييم مششــ

يحتمل أسيرها. وقد أدو ذلك إلى خفض أصــــنيف بعض التعرىــــات االئتماةية واالمتراف بالخســــائر االئتماةية  

 الموحدة المرحلية الموجزة.المتوقعة ومخصصات أدةي القيمة ملى النحو المبين في إيضاحات القوائم المالية 
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