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SubIect: Interim Financial Statements of
INVESTBANK as of 30 September 2020

Kindly find the attached Intedm Financial
Statements of INVES113ANK as of 30
September 2020, which were reviewed by
PricewaterhouseCoopers and KPMG
Kawasmy & Partners Co. and approved by
Board of directors.
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Best Regards,
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البنك اﻻستثماري
)شركة مساهمة عامة محدودة(
القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
)غير مدققة(
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

البنك اﻻستثماري
)شركة مساهمة عامة محدودة(
القوائم الماليــة الموحدة المرحلية المختصرة
)غير مدققة(
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

جدول المـحتـويـات

الصفحــة

تقرير المراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة

١

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة

٢

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية المختصرة

٣

قائمة الدخـــل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة

٤

قائمة التغيــّرات فـي حقوق الملكيـّة الموحدة المرحلية المختصرة

٥

قائمة التدفقـات النقديــة الموحدة المرحلية المختصرة

٦

إيضاحات حـول القوائم الماليـــة الموحدة المرحلية المختصرة

٣٢ - ٧

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠
إيضاحات

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اﻷردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الربح أو الخسارة
تسهيﻼت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
حق استخدام أصول مستأجرة
مجموع الموجودات

 ٣٠أيلول
٢٠٢٠
دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــــــة(

)مدققــــــة(

٨٥٬٢٣٧٬٤٥١
٤١٬٢٠٧٬١٣٧
٥٬١٧١٬٢٩٠
٧٤٦٬١٠٥
٧٣٠٬٠٥٠٬٧٢٩
٤١٬٧٠٢٬٣١٠
١٧٦٬٠٨٩٬٥١٨
٢٩٬٠٤٥٬١٣٦
٢٬٧٣٥٬٣٧٩
١٣٬١٦٧٬٣٤٠
٦٤٬٩٠١٬٨٣٣
٥٬٣٠٩٬٤٤٩
١٬١٩٥٬٣٦٣٬٦٧٧

٤
٥
٦
٧

٨

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩

١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١
٥٧٬٧٦٤٬١٨٩
٦٬٧٥٢٬٩٢٤
٩٬٦٦٧
٦٧٤٬٢٨٦٬٨٦٩
٤٣٬٩٤١٬٦٥٠
١٦٩٬٠٣٤٬٥٩٢
٢٩٬٥٢٥٬٨٢٩
٢٬٦١٥٬٦٢٠
١١٬٤٧٢٬٧٩٤
٥٦٬٥٩٣٬٨٦٠
٦٬٠٢١٬٨٩٢
١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمﻼء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
اسناد قرض
إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

٢٢٬٩٥٨٬٣٣٢
٧٤٩٬٢٩٠٬٢٢٧
٣٥٬٥٠٨٬٠٢٢
١٦٢٬٠٨٣٬٧١٥
٩٬٣٠٠٬٠٠٠
٣٬٨٦٢٬٩٠٠
٨٠٧٬٩٢٥
٤٬٠٢١٬٧٤٤
٦٬٢٦٢٬٢٤٦
١٦٬٤٧٤٬٠٢٢
١٬٠١٠٬٥٦٩٬١٣٣

٩
١٠

١١

١٢٬٩٢٣٬٥٦٤
٧٦٤٬٧٧٤٬٨٦٧
٣٧٬٩٥٥٬٦٧٤
١٣٠٬١٧٦٬٠٣٢
١٤٬٨٥٠٬٠٠٠
٤٬٣١٩٬٨٣٢
١٬٠٢٢٬٥٣٢
٥٬٨١٤٬٥٦٠
٧٬٣٣٧٬٦٠٧
١٧٬٥٩٣٬٧٨٠
٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨

حقوق الملكية
حقوق مساهمي البنك
رأس المال المصرح به

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

رأس المال المكتتب به )المدفوع(
اﻻحتياطي القانوني
احتياطي تقييم الموجودات المالية
أرباح مدورة
صافي ربح الفترة
مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك
حقوق غير المسيطرين
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧
١٠٬٠٠٨٬١١٩
٣٤٬٣٧٢٬١٤٢
٧٬٢٨٢٬٥٧٣
١٨١٬٣٩١٬١٩١
٣٬٤٠٣٬٣٥٣
١٨٤٬٧٩٤٬٥٤٤
١٬١٩٥٬٣٦٣٬٦٧٧

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧
١٢٬٢٥٥٬٢٩٥
٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢
١٧٧٬٣٧١٬٤٨٤
٤٬٦٣٩٬٤٠٥
١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩
١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧

١٢

تعتبر اﻹيضاحات المرﻓقة من رقم  ١إلى  ٢٢جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرﻓق.

٢

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المرحلية المختصرة
للثﻼثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠
للثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول
إيضاحات

للتسعة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)غير مدققة(

الفوائد الدائنة

١٧٬١١٨٬٩٩٤

١٩٬٠٢٣٬٩٧٩

٥٢٬٨٨٢٬٢٩٣

٥٧٬٣٤٣٬١٤٥

الفوائد المدينة

)(٨٬١٨٢٬٩٦٢

)(١٠٬٤٦٢٬٢٦١

)(٢٧٬١٩٥٬٥٣٤

)(٣١٬٠٧٠٬٤٥٤

صاﻓي إيرادات الفوائد

٨٬٩٣٦٬٠٣٢

٨٬٥٦١٬٧١٨

٢٥٬٦٨٦٬٧٥٩

٢٦٬٢٧٢٬٦٩١

صافي إيرادات العموﻻت

٢٬٩٢٢٬٢٠٤

٢٬٧٦٩٬٣١٩

٧٬١٧٣٬٧٤٨

٨٬١٢١٬٠٩١

صاﻓي إيرادات الفوائد والعموﻻت

١١٬٨٥٨٬٢٣٦

١١٬٣٣١٬٠٣٧

٣٢٬٨٦٠٬٥٠٧

٣٤٬٣٩٣٬٧٨٢

أرباح عمﻼت أجنبية

١٤٦٬٨٤٣

٢٦٩٬٠٣٢

٥٠٣٬٢٦٥

٧١١٬٢٩٩

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

)(١٣٬٧٢٢

)(٣٣٬٢٢٨

)(٢٥٬٧٧٥

١٬٢٥٤

١١٦٬٦٣٧
٧٤٩٬٥٨٣

٨٢٬٩٤٥
١٬٣٥٦٬٨٩٨

٣٬١٦٠٬٥٩٥
١٬٨٥٦٬٠٣١

٣٬٠٣٢٬٤٧٨
٢٬٥٥٢٬٥٧٨

إجمالي الدخل

١٢٬٨٥٧٬٥٧٧

١٣٬٠٠٦٬٦٨٤

٣٨٬٣٥٤٬٦٢٣

٤٠٬٦٩١٬٣٩١

نفقات الموظفين

)(٣٬٨١٨٬٧٦٦

)(٤٬٠٥٦٬٣٧٦

)(١١٬٣٥٨٬٠٨٣

)(١١٬٨٦٨٬٤٧٨

استهﻼكات وإطفاءات

)(٧٢٥٬٦٥٦

)(٧٣٠٬٣٨٨

)(٢٬٢٠٣٬٤٢٦

)(٢٬٢٢٥٬٥٤٧

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل
الدخل الشامل اﻵخر
إيرادات أخرى

-

تبرعات لمواجهة جائحة كورونا

-

)(٢٬١٦٨٬٠٤٤

مصاريف أخرى
مسترد من مخصص تدني الموجودات التي آلت ملكيتها
للبنك وفا ًء لديون مستحقة ومخصص العقارات المستملكة
وفقًا لتعليمات البنك المركزي اﻷردني

-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيﻼت اﻹئتمانية
المباشرة

٧

مسترد من )مخصص( خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات
المالية والبنود خارج قائمة المركز المالي

٢١

)مخصصات( مسترد من مخصصات متنوعة

)(٢٬٣٠٨٬٥٥٥

١٥١٬٢٦٧

)(٧٣٠٬٠٠٠
)(٥٬٨٧٧٬٦٣٦

-

)(٦٬٩٦٢٬٠٥٥

١٥١٬٢٦٧

)(٣٬٥٩٧٬٢٠٢

)(١٥٠٬٨٦٢

)(٦٬٦٤٠٬٤٢٨

)(٣٬٣١٤٬٧٠٢

٧٤٬٣٧٤
)(٣٠٬٣٧٤

)(٤٬٣٣٧

٨٬٠٢٩
)(٤٣٤٬٧٠٤

٢٦٨٬٨٤٠
)(٣١٠٬٣٣٩
)(٢٤٬٢٦١٬٠١٤

إجمالي المصروﻓات

)(١٠٬٢٦٥٬٦٦٨

٤٣٧
)(٧٬٠٩٨٬٨١٤

)(٢٧٬٢٣٦٬٢٤٨

ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

٢٬٥٩١٬٩٠٩

٥٬٩٠٧٬٨٧٠

١١٬١١٨٬٣٧٥

١٦٬٤٣٠٬٣٧٧

)(٧٢٣٬٨٥٤

)(٢٬٠٩٢٬٢١٧

)(٣٬٦٤٣٬٣٦٦

)(٥٬٠٦٧٬٠٧٧

١٬٨٦٨٬٠٥٥

٣٬٨١٥٬٦٥٣

٧٬٤٧٥٬٠٠٩

١١٬٣٦٣٬٣٠٠

ضريبة الدخل للفترة

١١

صاﻓي ربح الفترة

العائد إلى:
مساهمي البنك

١٬٧٧٧٬٦١٢

٣٬٦٠٩٬٤٦٣

٧٬٢٨٢٬٥٧٣

١١٬١٠٩٬٣٥١

حقوق غير المسيطرين

٩٠٬٤٤٣

٢٠٦٬١٩٠

١٩٢٬٤٣٦

٢٥٣٬٩٤٩

١٬٨٦٨٬٠٥٥

٣٬٨١٥٬٦٥٣

٧٬٤٧٥٬٠٠٩

١١٬٣٦٣٬٣٠٠

دينــــار  /ســـهم

دينــــار  /ســـهم

دينــــار  /ســـهم

دينــــار  /ســـهم

٠٫٠٧٣

٠٫١١١

حصة السهم اﻷساسية والمخفضة من ربح الفترة العائد
لمساهمي البنك

١٨

٠٫٠١٨

٠٫٠٣٦

تعتبر اﻹيضاحات المرﻓقة من رقم  ١إلى  ٢٢جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرﻓق.
٣

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
قائمة الدخـــل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة
للثﻼثة أشهر وللتسعة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠
للثﻼثة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول

صاﻓي ربح الفترة

للتسعة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)غير مدققة(

)غير مدققة(

١٬٨٦٨٬٠٥٥

٣٬٨١٥٬٦٥٣

٧٬٤٧٥٬٠٠٩

١١٬٣٦٣٬٣٠٠

بنود الدخل الشامل اﻵخر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى اﻷرباح والخسائر
ﻓي الفترات الﻼحقة:
صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية  -بالصافي بعد الضريبة

٧٥٢٬٦٨٥

)(٤٦٤٬٣٢٦

)(٦٤٨٬٦٧٧

)(٢٬٣٥٧٬٤٣٢

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

)(٢٠٦٬٥٤٦

)(١٧٧٬٣٢٦

)(٣٬٠١٩٬٢٤٧

)(١٦٧٬٩٦٠

مجموع بنود الدخل الشامل اﻵخر

٥٤٦٬١٣٩

)(٦٤١٬٦٥٢

)(٣٬٦٦٧٬٩٢٤

)(٢٬٥٢٥٬٣٩٢

إجمالي الدخل الشامل للفترة

٢٬٤١٤٬١٩٤

٣٬١٧٤٬٠٠١

٣٬٨٠٧٬٠٨٥

٨٬٨٣٧٬٩٠٨

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي البنك

٢٬٣٢٣٬٨٦٧

٢٬٩٦٧٬٨١١

٣٬٦١٤٬٦١٩

٨٬٥٨٣٬٩٥٩

حقوق غير المسيطرين

٩٠٬٣٢٧

٢٠٦٬١٩٠

١٩٢٬٤٦٦

٢٥٣٬٩٤٩

٢٬٤١٤٬١٩٤

٣٬١٧٤٬٠٠١

٣٬٨٠٧٬٠٨٥

٨٬٨٣٧٬٩٠٨

تعتبر اﻹيضاحات المرﻓقة من رقم  ١إلى  ٢٢جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرﻓق.

٤

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
قائمة التغيــّرات ﻓـي حقوق الملكيـّة الموحدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠
اﻻحتياطيات
رأس المال المكتتب به
والمدفوع

قانوني

تقييم موجودات مالية -
بالصافي

أرباح مدورة

ربح الفترة العائد
لمساهمي البنك

مجموع حقوق الملكية العائد
إلى مساهمي البنك

حقوق غير المسيطرين

مجموع
حقــوق الملكيـــة

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

)غير مدققة(
كما ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
ربح الفترة
صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي بعد الضريبة
)خسائر( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
منقول لﻸرباح المدورة
إجمالي الدخل الشامل

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧
-

١٢٬٢٥٥٬٢٩٥
)(٦٤٨٬٧٠٧
)(١٬٥٩٨٬٤٦٩
)(٢٬٢٤٧٬١٧٦
-

أثر زيادة اﻻستثمار في شركات تابعة

٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢
)(١٬٤٢٠٬٧٧٨
)(١٬٤٢٠٬٧٧٨
٤٠٥٬٠٨٨

كما ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٩٬٧٢٨٬٣٥٧

١٠٬٠٠٨٬١١٩

٣٤٬٣٧٢٬١٤٢

كما ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٨

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥

١٣٬٤٧٥٬٦٧٥

٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠

٧٬٢٨٢٬٥٧٣
٧٬٢٨٢٬٥٧٣
٧٬٢٨٢٬٥٧٣

١٧٧٬٣٧١٬٤٨٤
٧٬٢٨٢٬٥٧٣
)(٦٤٨٬٧٠٧

٤٬٦٣٩٬٤٠٥
١٩٢٬٤٣٦
٣٠

١٨٢٬٠١٠٬٨٨٩
٧٬٤٧٥٬٠٠٩
)(٦٤٨٬٦٧٧

)(٣٬٠١٩٬٢٤٧
٣٬٦١٤٬٦١٩

١٩٢٬٤٦٦

)(٣٬٠١٩٬٢٤٧
٣٬٨٠٧٬٠٨٥

٤٠٥٬٠٨٨

)(١٬٤٢٨٬٥١٨

)(١٬٠٢٣٬٤٣٠

١٨١٬٣٩١٬١٩١

٣٬٤٠٣٬٣٥٣

١٨٤٬٧٩٤٬٥٤٤

١٧٤٬٢٢٥٬٥٥٠

٤٬٦١١٬٦٨٠

١٧٨٬٨٣٧٬٢٣٠

١١٬١٠٩٬٣٥١

٢٥٣٬٩٤٩

١١٬٣٦٣٬٣٠٠

)غير مدققة(

ربح الفترة

-

-

صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي بعد الضريبة

-

-

)خسائر( بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
منقول لﻸرباح المدورة

)(٢٬٣٥٧٬٤٣٢

-

-

أثر زيادة اﻻستثمار في شركات تابعة

-

-

-

اﻷرباح الموزعة )إيضاح (١٢

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل

كما ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠١٩

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٧٬٢٦٣٬٢٢٥

-

٣٢٦٬١٣١
)(٢٬٠٣١٬٣٠١

١١٬٤٤٤٬٣٧٤

)(٤٩٤٬٠٩١
)(٤٩٤٬٠٩١

١١٬١٠٩٬٣٥١
١١٬١٠٩٬٣٥١

)(٢٬٣٥٧٬٤٣٢

-

)(٢٬٣٥٧٬٤٣٢

)(١٦٧٬٩٦٠
٨٬٥٨٣٬٩٥٩

٢٥٣٬٩٤٩

)(١٦٧٬٩٦٠
٨٬٨٣٧٬٩٠٨

١٠٨٬٦٦٩

-

١٠٨٬٦٦٩

)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٢٬١٠١٬٢٢٨

-

)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٧١٬٩١٨٬١٧٨

)(٢٦٥٬٤٤٥
-

)(١٥٦٬٧٧٦

١١٬١٠٩٬٣٥١

٤٬٦٠٠٬١٨٤

)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠
١٧٦٬٥١٨٬٣٦٢

-

تتضمن اﻷرباح المدورة مبلغ  ١٣٫١٦٧٫٣٤٠دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقيد التصرف به بموجب تعليمات البنك المركزي اﻷردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل  ١١٫٤٧٢٫٧٩٤دينار كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩

-

تتضمن اﻷرباح المدورة مبلغ  ١٫٠٣٩٫٢٠٠دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩يمثل المتبقي من اﻷرصدة العائدة لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك المركزي اﻻردني.

-

تتضمن اﻷرباح المدورة مبلغ  ٤١٥٫١٩٩دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٩وﻻ يمكن التصرف به إﻻ بمقدار ما يتحقق منه فعﻼً من خﻼل عمليات البيع ،استنادا ً لتعليمات هيئة اﻷوراق المالية.

-

بموج ب تعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي رق م ) (٢٠١٨/١٣فقد ت م نق ل الرص يد الم تراكم لبن د احتي اطي المخ اطر المص رفية العام ة والب الغ رص يده  ٦٫٣٦٥٫٠٠٠دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٧إلى بند اﻷرباح المدورة للتقاص مع أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )،(٩
ويحظر التصرف بالفائض من المبلغ بعد التقاص والبالغ  ١٫٩٧١٫٠٥٦دينار.
تعتبر اﻹيضاحات المرﻓقة من رقم  ١إلى  ٢٢جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرﻓق.

٥

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
قائمة التدفقـات النقديــة الموحدة المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول ٢٠٢٠
للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول
٢٠١٩
٢٠٢٠

اﻹيضاحات

اﻷنشطة التشغيلية
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
تعديﻼت:
استهﻼكات وإطفاءات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة
مخصصات متنوعة
)مسترد من( مخصص خسائر تدني موجودات وبنود خارج قائمة المركز المالي

)غير مدققــــــة(

)غير مدققــــــة(

١١٬١١٨٬٣٧٥

١٦٬٤٣٠٬٣٧٧

٢٬٢٠٣٬٤٢٦
٦٬٦٤٠٬٤٢٨
٤٣٤٬٧٠٤
)(٨٬٠٢٩

٢٬٢٢٥٬٥٤٧
٣٬٣١٤٬٧٠٢
٣١٠٬٣٣٩
)(٢٦٨٬٨٤٠
)(١٥١٬٢٦٧
)(٧٬٣٧٣
)(٥٨٬٣٤٤

-

مسترد من مخصص العقارات المستملكة لمدة تزيد عن  ٤سنوات
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك
فوائد مدينة على إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
)أرباح( خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الربح أو الخسارة غير متحققة
صافي مصاريف الفوائد
تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

)(٦٠٬٤٥٦
١٧٠٬٤٢٧
)(٣٬٢٧٨
٣٩٬٠٧٩
)(١٧٬٧٠٢
٢٠٬٥١٦٬٩٧٤

التغير في الموجودات والمطلوبات
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية )التي تزيد استحقاقاتها عن ثﻼثة اشهر(
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الربح أو الخسارة
التسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة
الموجودات اﻷخرى
حق استخدام أصول مستأجرة
ودائع العمﻼء
التأمينات النقدية
دفعات إلتزامات عقود التأجير التشغيلي
المطلوبات اﻷخرى

١٬٦٠٠٬٠٠٠
)(٧٣٣٬١٦٠
)(٦٢٬٤٠٤٬٢٨٨
)(٨٬٨٠٤٬٦٧٣
)(١٢١٬٠٧٨
)(١٥٬٤٨٤٬٦٤٠
)(٢٬٤٤٧٬٦٥٢
)(٦٢٧٬٣٥٩
)(٦٧٨٬٥٢٠

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من اﻷنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل المدفوعة
والمخصصات المدفوعة

)(٦٩٬١٨٤٬٣٩٦
)(٦٤٩٬٣١١
)(٧٬١٣٠٬٧٢٧
)(٧٦٬٩٦٤٬٤٣٤

المدفوع من مخصص القضايا ومخصص نهاية الخدمة
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من اﻷنشطة التشغيلية
اﻷنشطة اﻻستثمارية
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في شراء حصة إضافية في شركة تابعة
صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( اﻷنشطة اﻻستثمارية
اﻷنشطة التمويلية
أرباح موزعة
اﻷموال المقترضة
اسناد القرض
صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( اﻷنشطة التمويلية
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه في  ٣٠أيلول

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)(٦٬٣٩٩٬٥٢٣
٣٬٨٩٥٬٥٤٨
)(٧٬٠٥٣٬٦٧٨
)(٦٩٧٬٨٩٥
)(٣١١٬٠٧٦
)(١٬٠٢٣٬٤٣٠
)(١١٬٥٩٠٬٠٥٤

-

١٥
١٥

٣١٬٩٠٧٬٦٨٣
)(٥٬٥٥٠٬٠٠٠
٢٦٬٣٥٧٬٦٨٣
١٧٬٧٠٢
)(٦٢٬١٩٦٬٨٠٥
١٦٥٬٦٦٥٬٣٧٦
١٠٣٬٤٨٦٬٢٧٣

٢٢٬٣٧٩
١٬٥١٥٬٣٨٠
)(١٩٬٨٠٨
٢٣٬٣١٣٬٠٩٢
٣٥٬٣٠٩
١٬١٥٣٬٥٢٥
٧٬٦٧٤٬٤٩٠
)(٥٬٩٨٦٬٨١٤

٣٬٤٢٩٬٠٣٠
)(١٤٬٥٦١٬٧٥٦

٢٬٨٢٢٬٣٣٢
١٧٬٨٧٩٬٢٠٨
)(١٧٬٦١٤
)(٥٬٨٥٦٬٥٧٨
١٢٬٠٠٥٬٠١٦
)(٥٬٢٠٨٬٤٦٦
٣٬٨٤٠٬٢٢٤
)(٤٠٬٧٧٠٬٤٧٩
)(٩٠٢٬٢٣٤
٧٬٣٧٨
)(٢٠٥٬٧٥٦
)(١٥٦٬٧٧٦
)(٤٣٬٣٩٦٬١٠٩
)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠
٩٤٥٬٩٦٦
)(١٬٢٥٠٬٠٠٠
)(١١٬٣٠٤٬٠٣٤
١٩٬٨٠٨
)(٤٢٬٦٩٥٬١٢٧
١٨٠٬٧٢٣٬٤٣٧
١٣٨٬٠٤٨٬١١٨

تعتبر اﻹيضاحات المرفقة من رقم  ١إلى  ٢٢جز ًءا من هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتقرأ معها ومع تقرير المراجعة المرفق.
٦

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

) (١معلومات عامة
 البن ك اﻻس تثماري )البن ك( هو شركة مساهمة عام ة أردني ة مح دودة تأسس ت تح ت رق م ) (١٧٣بتاريخ  ١٢آب  ١٩٨٢بموجب قانون الشركاترق م ) (١٢لس نة  ١٩٦٤ب رأس م ال مق داره  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠دينار م وزع عل ى  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠سهم بقيمة إسمية مقدارها دينار للسهم الواحد .تمت
زيادة رأس مال البنك عدة مرات ح تى بل غ  ٧٧٫٥٠٠٫٠٠٠دينار  /سهم كما في  ٣١كانون اﻻول  ،٢٠١٠كما تمت زيادة رأس مال البنك خﻼل
الع ام  ٢٠١١ليص بح رأس الم ال المكتت ب ب ه والم دفوع  ٨٥٫٢٥٠٫٠٠٠دين ار  /سهم .كذلك تمت زيادة راس المال للبنك بمبلغ ١٤٫٧٥٠٫٠٠٠
دينار بتاريخ  ١٠نيسان  ٢٠١٢ليصبح رأس مال البنك المكتتب به والمدفوع  ١٠٠مليون دينار /سهم.
 يق ع الم ركز الرئيس ي للبن ك ف ي مدين ة عمــ ان ف ي منطق ة الشميس اني ،ش ارع عب د الحمي د ش رف ه اتف  ٥٠٠١٥٠٠ص.ب ٩٥٠٦٠١ .عم ان ١١١٩٥المملكة اﻷردنية الهاشمية.
 يقوم البنك بتقديم جميع اﻷعمال المصرفية والمالي ة المتعلق ة بنش اطه م ن خ ﻼل م ركزه وفروع ه داخ ل المملك ة وع ددها إث نى عش ر فرع ا ً وم نخﻼل الشركات التابعة له.
 إن البنك اﻻستثماري هو شركة مساهمة عامة وأسهمه مدرجة في سوق عمان المالي. تـــم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة مـن قبـ ل مجلـ س اﻹدارة ف ي جلس ته رق م ) (٢٠٢٠/٧والمنعقدة بتاريخ  ٢٨تشرين اﻷول.٢٠٢٠
) (٢ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
 ١-٢أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
 ت م إع داد الق وائم المالي ة الموح دة المرحلي ة المختص رة للبن ك وش ركاته التابع ة )مع ا ً "المجموع ة"( وفقً ا لمعي ار المحاس بة ال دولي رق م )(٣٤)"القوائم المالية المرحلية"( المعدل بموجب تعليمات البنك المركزي اﻷردني.
إن الفروقات اﻷساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقه ا وم ا ت م تعديل ه بموج ب تعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي تتمث ل بم ا
يلي:
 يتم تكوين مخصص ات الخس ائر اﻹئتماني ة المتوقع ة وفق ا لتعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي رق م )" (٢٠١٨/١٣تطبيق المعيار الدولي للتقاريرالمالي ة ) "(٩ت اريخ  ٦ح زيران  ٢٠١٨ووفقا ً لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان ال تي يعم ل فيه ا البن ك أيهم ا أش د ،أن الفروق ات الجوهري ة
تتمثل فيما يلي:
• تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة اﻷردنية أو بكفالته ا م ن إحتس اب مخص ص خس ائر إئتماني ة متوقع ة ،بحي ث تت م معالج ة التعرض ات
اﻻئتمانية على الحكومة اﻷردنية وبكفالتها دون إحتساب خسائر ائتمانية متوقعة.

٧
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• عند إحتساب مخصص الخسائر اﻹئتمانية مقابل التعرضات اﻹئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اﻹحتساب وفقا للمعيار ال دولي للتق ارير المالي ة رق م )(٩
مع تعليمات البنك المركزي اﻷردني رقم ) (٢٠٠٩/٤٧تاريخ  ١٠كانون اﻷول  ٢٠٠٩لكل مرحلة على حدا ويؤخذ بالنتائج اﻷشد.
•

يتم تعليق الفوائد والعموﻻت على التسهيﻼت اﻹئتمانية والمصنفة ضمن المرحلة الثالثة الممنوحة للعمﻼء وفقا ً لتعيلمات البنك المركزي اﻷردني.

• تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن موج ودات أخ رى وذل ك بالقيم ة ال تي آل ت ملكيته ا للبن ك أو القيم ة
العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمه ا بش كل إف رادي وفق ا ً لتعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي ،ويت م قي د أي ت دني ف ي قيمته ا كخس ارة ف ي قائم ة ال ربح أو
الخسارة الموحدة وﻻ يتم تسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزيادة الﻼحقة ف ي قائم ة ال ربح أو الخس ارة الموح دة إل ى الح د ال ذي ﻻ يتج اوز قيم ة الت دني
ال ذي ت م تس جيله س ابقا ً .كم ا ت م إعتب ارا ً م ن بداي ة الع ام  ٢٠١٥احتساب مخصص تدريجي لقاء العق ارات المس تملكة لق اء دي ون وال تي مض ى عل ى
إس تمﻼكها ف ترة تزي د ع ن  ٤سنوات اس تنادا ً لتعمي م البن ك الم ركزي اﻷردن ي رق م  ١٥/١/٤٠٧٦تاريخ  ٢٧آذار  ٢٠١٤ورقم  ١٠/١/٢٥١٠تاريخ
 ١٤ش باط  .٢٠١٧علم ا ً ب أن البن ك الم ركزي اﻷردن ي ق د أص در تعمي م رق م  ١٠/١/١٣٩٦٧بت اريخ  ٢٥تش رين اول  ٢٠١٨اق ر في ه تمدي د العم ل
ب التعميم رق م  ١٠/١/١٦٦٠٧بت اريخ  ١٧ك انون اﻷول  ،٢٠١٧حي ث أك د في ه تأجي ل إحتس اب المخص ص ح تى نهاي ة الع ام  .٢٠١٩هذا وبموج ب
تعمي م البن ك الم ركزي رق م  ١٠/١/١٦٢٣٩بتاريخ  ٢١تشرين الثاني  ٢٠١٩يتم إستكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة مقابل العقارات المستملكة
وبواق ع ) (٪٥م ن مجم وع القي م الدفتري ة لتل ك العق ارات )بصرف النظر عن مدة مخالفته ا( وذلك اعتبارا من العام  ٢٠٢١وبحيث يتم الوصول إلى
النسبة المطلوبة البالغة ) (٪٥٠من تلك العقارات مع نهاية العام .٢٠٢٩
 إن الدينار اﻷردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة. تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء الموج ودات المالي ة بالقيم ة العادل ة م ن خ ﻼل قائم ة ال ربحأو الخسارة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر وال تي تظه ر بالقيم ة العادل ة بت اريخ الق وائم المالي ة الموح دة المرحلي ة
المختصرة ،كما تظهر الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها بالقيمة العادلة.
 ﻻ تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة كافة المعلومات واﻻيضاحات المطلوبة في الق وائم المالي ة الس نوية والمع دة وفقً ا للمع اييرالدولية للتقارير المالية المعدلة بموجب تعليمات البنك المركزي اﻷردني ،ويجب أن تقرأ جنبًا إل ى جن ب م ع الق وائم المالي ة الموح دة للمجموع ة كم ا
ف ي وللس نة المنتهي ة ف ي  ٣١ك انون اﻷول  .٢٠١٩ك ذلك ف إن نت ائج اﻷعم ال لف ترة التس عة أش هر المنتهي ة ف ي  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠ﻻ تمثل بالضرورة
مؤشرا دقيقًا على النت ائح المتوقع ة للس نة المنتهي ة ف ي  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠٢٠كما لم يتم إجراء تخصيص على أرباح الفترة للتسعة أشهر المنتهية
ً
في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة.
 ٢-٢التغيرات ﻓي السياسات المحاسبية واﻹﻓصاحات
أ -السياسات المحاسبية المطبقة:
 إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعه ا للس نة المنتهي ةف ي  ٣١ك انون اﻻول  ٢٠١٩بإستثناء المعايير الجدي دة والمعدل ة التالي ة وال تي أص بحت س ارية المفع ول ابت دا ًء م ن اﻷول م ن ك انون الث اني ٢٠٢٠
وهي كما يلي:
• التعديﻼت على مراجع اﻹطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية )يطبق في  ١كانون الثاني .(٢٠٢٠
• التع ديﻼت عل ى المعي ار المحاس بي ال دولي رق م ) (١والمعيار المحاسبي الدولي رقم )" (٨تعريف اﻷهمية النسبية" )يطبق في  ١كانون الثاني
.(٢٠٢٠
٨
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• التعديﻼت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )" (٣تعريف اﻻعمال" )يطبق في  ١كانون الثاني .(٢٠٢٠
• التعديﻼت على المعيار الدولي للتق ارير المالي ة رق م ) (٩والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٩إعادة تشكيل
السعر المرجعي للفائدة.
إن اتباع المعايير المعدلة أعﻼه لم يؤثر على المبالغ أو اﻻفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
ب -معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد
لقد صدر عدد من المعايير الجديدة ،والتعديﻼت على المعايير والتفس يرات ولكنه ا ل م تص بح س ارية المفع ول بع د ،ول م يت م تطبيقه ا عن د إع داد ه ذه
القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وهي كما يلي:
المعايير الجديدة
 المعي ار ال دولي للتق ارير المالي ة رق م ) (١٧عق ود الت أمين )يطب ق ف ي  ١كانون الث اني  ٢٠٢١مع السماح بالتطبيق المبكر فقط للشركات التي قامتبتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(٩
التعديﻼت
 التع ديﻼت عل ى المعي ار ال دولي للتق ارير المالي ة رق م ) (١٠ومعي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (٢٨البيع أو المساهمة في الموجودات بي ن المس تثمروشركائه في المشروع المشترك )لم يحدد موعد التطبيق(.
 التع ديﻼت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (١بخصوص تصنيف اﻻلتزامات كالتزامات متداولة و التزامات غ ير متداول ة )يطبق في  ١كانونالثاني .(٢٠٢٢
ﻻ تتوقع اﻻدارة بأن يكون هنالك أثر جوهري عند تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديﻼت.
 ١-٣استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤث ر ف ي
مب الغ الموج ودات والمطلوب ات المالي ة وك ذلك اﻻفص اح ع ن اﻻلتزام ات المحتمل ة .كم ا أن ه ذه التق ديرات واﻹجته ادات تؤث ر ف ي اﻹي رادات
والمص اريف والمخصص ات .وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموع ة إص دار أحك ام واجته ادات هام ة لتق دير مب الغ الت دفقات النقدي ة المس تقبلية
وأوقاته ا .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوت ة م ن التق دير وع دم التيق ن وإن النت ائج الفعلي ة
قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.
إن تقديراتنا المعتمدة في إعداد القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة معقولة ومتماثلة مع التقديرات المعتمدة في إعداد القوائم المالي ة الموح دة
للسنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩باستثناء ما يلي:
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 أثر جائحة ﻓيروس كورونا )كوﻓيد (١٩ -انتش رت جائح ة ف يروس كورون ا )كوفي د  (١٩عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى الع الم ،مم ا أدى إل ى تعطي ل اﻷعم ال واﻷنش طة اﻻقتص ادية.
وتس ببت جائح ة ف يروس كورون ا )كوفي د  (١٩في ش كوك عل ى الص عيد الع المي .وأعلنت السلطات المالية والنقدية ،المحلية والدولية على السواء ،عن
تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اﻵثار الس لبية المحتمل ة  ،حي ث أن ه ف ي الوق ت الح الي هن اك زي ادة كب يرة م ن ع دم التيق ن ف ي تحدي د
اﻻثر اﻻقتصادي الذي يتجلى ،على سبيل المثال ،في حجم السيولة وتقلب أسعار الموجودات وأسعار ص رف العم ﻼت اﻻجنبي ة وانخف اض ملح وظ ف ي
أسعار الفائدة الطويلة اﻷجل وتقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر اﻹئتمانية وإختﻼف عوامل اﻻقتصاد الكل ي ،وبن ا ًء عل ى ذل ك قام ت إدارة المجموع ة
بمراقبة الوضع عن كثب وقد قامت بتفعيل خطتها ﻻس تمرارية اﻷعم ال وممارس ات إدارة المخ اطر اﻻخ رى ﻹدارة أي ة إض طرابات محتمل ة وال تي ق د
يتسبب فيها تفشي فيروس كورونا )كوفيد (١٩-على أعمال المجموعة وعملياتها وأدائها المالي.
 كوﻓيد  ١٩ -والخسائر اﻹئتمانية المتوقعةعند تحديد الخس ائر اﻹئتماني ة المتوقع ة خ ﻼل التس عة اش هر م ن س نة  ،٢٠٢٠قامت المجموعة باﻷخذ بعين اﻹعتبار )وفقا ً ﻷفضل المعلومات المتاحة(
ح اﻻت ع دم التيق ن ع ن وب اء كوفي د  ١٩ -وت دابير ال دعم اﻹقتص ادي وأعم ال اﻹغاث ة م ن الحكوم ة اﻷردني ة والبن ك الم ركزي اﻷردن ي ،كم ا أخ ذت
المجموعة بعين اﻹعتبار التعليمات الص ادرة ع ن البن ك الم ركزي اﻷردن ي رق م  ٤٣٧٥/٣/١٠الصادر في  ١٥آذار  ٢٠٢٠واﻹرشادات الصادرة عن
مجل س مع ايير المحاس بة الدولي ة بت اريخ  ٢٧آذار  ٢٠٢٠والمتعلقة بتصنيف المراحل نتيجة لوجود زيادة جوهرية في مخاطر اﻹئتم ان ) .(SICRكما
قام ت المجموع ة عن د احتس اب الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة كم ا ف ي نهاي ة ال ربع الثال ث للع ام باس تبعاد الس يناريو اﻻفض ل ) (Best Case PDعن د
احتس اب احتمالي ة التع ثر ) (Probability of Default PDواعتم اد الس يناريو اﻻس وأ ) (Worst Case PDوالس يناريو اﻻساس ي )Base Case
 ،(PDوذلك لغايات التحوط لﻼثار المتوقعة للجائحة على الوضع المالي للمجموعة.
تواصل المجموعة تقييم المؤشرات المختلفة والتي قد تدل على احتمال عدم الس داد للمقترض ين ،م ع اﻷخ ذ بعي ن اﻹعتب ار الس بب الرئيس ي للص عوبات
المالية التي يواجهها المقترض لتحديد ما إذا السبب مؤقتا ً نتيجة )كوفيد  (١٩ -أو لمدة أطول نتيجة لوضع المقترض المالي.
بدأت المجموعة بتنفيذ برنامج تأجيل السداد لعمﻼئها العاملين في القطاعات شديدة التأثر من خﻼل تأجي ل مبل غ الفائ دة والقس ط اﻷص لي المس تحق لم دة
م ن ش هر إل ى ثﻼث ة أش هر .تعت بر ت أجيﻼت الس داد ه ذه بمثاب ة س يولة قص يرة اﻷج ل لمعالج ة أم ور الت دفقات النقدي ة للمقترض ين .ق د تش ير الت أجيﻼت
المقدم ة للعم ﻼء إل ى زي ادة جوهري ة ف ي مخ اطر اﻻئتم ان ،وم ع ذل ك ،تعتقد المجموعة أن تمديد فترة تأجيﻼت السداد هذه ﻻ تعني تلقائيً ا وج ود زي ادة
جوهرية في مخاطر اﻻئتمان ،مم ا يس تدعي نق ل المق ترض ال ى المرحل ة الﻼحق ة ﻷغ راض احتس اب الخس ائر اﻻئتماني ة المتوقع ة .تهدف عملية تأجيل
السداد لتوفير المساعدة للمقترضين المتض ررين م ن تفش ي وب اء كوفي د ١٩ -على استئناف الدفعات بانتظام .في هذه المرحلة ،ﻻ تتوفر معلومات كافية
لتمكي ن المجموع ة م ن التف ريق بي ن الص عوبات المالي ة قص يرة اﻷج ل المرتبط ة بكوفي د ١٩-عن تلك المرتبطة بالزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتم ان
للمقترض ين عل ى م دى عم ر اﻻداة المالي ة .يتوافق هذا النهج مع توقعات البن ك الم ركزي اﻷردن ي كم ا ه و مش ار إلي ه ف ي تعميم ه )رقم ١٠/٣/٤٣٧٥
الص ادر ف ي  ١٥آذار  (٢٠٢٠والذي لم يعتبر الترتيبات المتعلقة بالقطاعات المتأثرة خ ﻼل ه ذه الف ترة بمثاب ة إع ادة جدول ة أو إع ادة هيكل ة للتس هيﻼت
اﻻئتمانية خﻼل الفترة وذلك لغرض تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر اﻻئتمان وبالتالي لم يتم اعتبار هذه التأجيﻼت تعديﻼً لشروط العقد.

١٠
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معقولية النظرة المستقبلية واﻻحتمالية المرجحة
تخضع أي تغييرات يتم إجراؤها على الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة ،والناتجة من تق دير ت أثير وب اء كوفي د  ١٩ -على مؤشرات اﻻقتصاد الكلي إلى
مستويات عالية جدا ً من عدم التيقن ،حيث ﻻ يتوفر حاليا ً سوى معلومات محدودة عن النظرة المستقبلية الخاص ة به ذه التغي يرات .تم أخذ عددا من
العوامل اﻹيجابية بعين اﻻعتبار عند دراسة أثر الوباء ،منها:
ـ• مبادرات البنك المركزي اﻷردني والشركة اﻷردنية لضمان القروض.
ـ• تعليمات البنك المركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد.
ـ• المبادرات الحكومية ومؤسسة الضمان اﻻجتماعي.
ـ• تخفيض أسعار الفوائد.
ـ• تعزيز البنك المركزي اﻷردني لسيولة البنك )منها تخفيض نسبة اﻻحتياطيات النقدية( ومنح تسهيﻼت بأسعار فائدة منخفضة.
 اﻻجراءات المتخذة من المجموعة لمواجهة اﻻثر المحتمل للوباء على المجموعةقام ت المجموع ة خ ﻼل التس عة أش هر م ن س نة  ٢٠٢٠وفقا ً ﻷفضل المعلومات المتاحة وحاﻻت عدم اليقين عن الوباء وبعد اﻷخ ذ بعي ن اﻷعتب ار
إجراءات الدعم المتخذة من الجهات الحكومي ة واﻹج راءات المتخ ذة م ن البن ك الم ركزي اﻷردن ي حس ب التعمي م الص ادر رق م  ١٠/٣/٤٣٧٥في
 ١٥آذار  ٢٠٢٠بدراس ة اتخ اذ بع ض اﻹج راءات لمواجه ة اﻷث ار المحتمل ة للوب اء عل ى المجموع ة مث ل اج راء اختب ارات اﻷوض اع الض اغطة
المطلوبة من البنك المركزي اﻷردني واجراء العديد من اﻷختبارات الداخلية لتقييم مدى قدرة البنك على تحمل اﻷث ر المتوق ع لوب اء كوفي د ،١٩ -
وبن اءا ً علي ه ق ررت المجموع ة اتخ اذ مخصص ات اض افية لغاي ات التح وط بقيم ة  ٣مليون دينار اردني خ ﻼل ال ربع الثال ث للع ام  ٢٠٢٠ليصبح
مجم وع المخصص ات اﻻض افية لغاي ات التح وط  ٥٫٩ملي ون دين ار أردن ي كم ا ف ي نهاي ة ال ربع الثال ث م ن س نة  ٢٠٢٠وسيتم تقيي م اﻹج راءات
المتخذة بشكل مستمر خﻼل السنة الحالية.
إن تأثير مثل هذه الظروف اﻻقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري وسوف تواصل المجموعة إعادة تقيي م موقفه ا والت أثير الم رتبط به ا عل ى أس اس
منتظم ،وكما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية ،تخضع التوقعات واﻻحتماﻻت لدرجة عالي ة م ن ع دم التيق ن وبالت الي ق د تختل ف النت ائج الفعلي ة
بشكل كبير عن تلك المتوقعة ،تتوقع اﻹدارة وضوحا أكبر ﻷثر كوفيد  ١٩ -على نتائج أعمال المجموعة خﻼل الربع الرابع من سنة .٢٠٢٠
 ٢-٣أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية المرحلي ة المختص رة للبن ك والش ركات التابع ة ل ه والمملوك ة بالكام ل والخاض عة لس يطرته ،وتحق ق
ض ا للعوائ د المتغ يرة الناتج ة م ن اس تثماره ف ي
قادرا على إدارة اﻷنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معر ً
السيطرة عندما يكون البنك ً
قادرا عل ى الت أثير عل ى ه ذه العوائ د م ن خ ﻼل س لطته ف ي الش ركات التابع ة .ويتم
الش ركات التابع ة أو يك ون ل ه حق وق ف ي ه ذه العوائ د .ويكون ً
استبعاد المعامﻼت واﻷرصدة واﻹيرادات والمصروفات بين البنك والشركات التابعة وكذلك ما بين الشركات التابعة.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة التالية كما في  ٣٠أيلول :٢٠٢٠

١١

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
اسم الشركة

رأس المال المدفوع

نسبة ملكية البنك

طبيعة نشاط الشركة

مقر الشركة

تاريخ التملك

)دينار أردني(
شركة الموارد للوساطة المالية *

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪١٠٠

وساطة مالية

عمان

٢٠٠٦

شركة تمكين للتأجير التمويلي

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٩٧٫٥

التأجير التمويلي

عمان

٢٠٠٦

شركة اﻻستثماري لتمويل سلسلة اﻹمداد

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٩٤

إدارة وتشغيل مستودعات
البوندد

عمان

٢٠١٠

الشركة اﻷردنية للتخصيم **

١٬٥٠٠٬٠٠٠

٪١٠٠

تخصيم ذمم

عمان

٢٠١١

شركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية

١٦٬٥٠٠٬٠٠٠

٪٩٤

منح القروض والتسهيﻼت

عمان

٢٠١٦

شركة التسهيﻼت التجارية للتأجير التمويلي

٢٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٩٤

التأجير التمويلي

عمان

٢٠١٦

شركة بندار للتجارة واﻻستثمار

٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٩٦

منح القروض والتسهيﻼت

عمان

٢٠١٧

شركة ربوع الشرق العقارية

٥٠٬٠٠٠

٪٩٦

بيع اﻷراضي والعقارات
المملوكة للشركة

عمان

٢٠١٧

شركة راكين العقارية

٣٠٬٠٠٠

٪٩٦

بيع اﻷراضي والعقارات
المملوكة للشركة

عمان

٢٠١٧

شركة بندار للتأجير التمويلي

١٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٩٦

التأجير التمويلي

عمان

٢٠١٧

* بن ا ًءا عل ى ق رار الهيئ ة العام ة ف ي اجتماعه ا غ ير الع ادي المنعق د ف ي  ١١شباط  ٢٠٢٠تم تخفيض رأسمال شركة الموارد للوساطة المالية بمبلغ ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
دينار ليصبح رأس المال المصرح به والمدفوع  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠دينار ،وقد استكملت إجراءات التخفيض بتاريخ  ٩آذار .٢٠٢٠
** أسس ت الش ركة اﻷردني ة للتخص يم ف ي  ٢١ك انون اﻷول  ،٢٠١١هذا وبنا ًءا على قرار الهيئة العامة ف ي اجتماعه ا غ ير الع ادي المنعق د ف ي  ٩آذار  ٢٠٢٠تمت
الموافق ة عل ى رف ع رأس مال الش ركة المص رح ب ه م ن  ٣٠٫٠٠٠دينار ليصبح  ١٫٥٠٠٫٠٠٠دينار وقد استكملت إجراءات رفع رأس المال بتاريخ  ٢٣حزيران
 ،٢٠٢٠وقد باشرت الشركة أعمالها في  ٢٢أيلول .٢٠٢٠
يت م إع داد الق وائم المالي ة للش ركات التابع ة لنف س الف ترة المالي ة للبن ك باس تخدام نف س السياس ات المحاس بية المس تخدمة م ن قب ل البن ك .وفي حال كانت السياسات
المحاسبية المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة يتم إجراء التعديﻼت الﻼزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتوافق مع السياس ات المحاس بية المس تخدمة
من قبل البنك.
يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من تاريخ تملكها ،وه و الت اريخ ال ذي يج ري في ه فعليً ا انتق ال الس يطرة للبن ك عل ى
الشركات التابعة ويتم التوقف عن توحيدها عندما يفقد البنك هذه السيطرة.
تمث ل حق وق غ ير المس يطرين الحص ة ف ي ص افي ال ربح أو الخس ارة وص افي الموج ودات غ ير المملوك ة  -بش كل مباش ر أو غ ير مباش ر  -م ن قب ل البن ك ف ي
الش ركات التابع ة ،ويت م إظهاره ا ف ي قائم ة ال ربح أو الخس ارة الموح دة .وكذلك ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن الحقوق
العائدة لمساهمي البنك.
في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار اﻻستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة.
١٢

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اﻷردني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في الخزينة

 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

١٣٬٩٧٧٬٥٧٤

١٠٬٩٣٠٬١٨٧

أرصدة لدى البنك المركزي اﻷردني:
حسابات جارية وتحت طلب

٨٬٧٩٥٬٠٤٠

٥٬٢٣٨٬٩٤٧

ودائع ﻷجل وخاضعة ﻹشعار

٢٦٬٠٠٠٬٠٠٠

١٦٬٠٠٠٬٠٠٠

متطلبات اﻻحتياطي النقدي

٣٩٬٥١٢٬٢٢٤

٥٣٬٣٤٢٬٩٣٠

شهادات اﻹيداع
المجموع

٣٢٬٢٠٠٬٠٠٠

-

١٢٠٬٧٥٩٬٤٥١

٨٥٬٢٣٧٬٤٥١

ﻻ يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء اﻻحتياطي النقدي اﻹلزامي كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
ﻻ يوجد مبالغ تستحق خﻼل فترة تزيد عن ثﻼثة أشهر كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
لم يق م البن ك باحتس اب وتس جيل مخص ص خس ائر ائتماني ة متوقع ة عل ى اﻷرص دة ل دى البن ك الم ركزي اﻷردن ي كم ا ف ي  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و  ٣١كانون
اﻷول  ،٢٠١٩وذل ك وفقً ا لتعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي رق م  ٢٠١٨/١٣بت اريخ  ٦أيل ول  ٢٠١٨فيما يتعلق بتطبيق المعيار ال دولي للتق ارير المالي ة
رقم ).(٩
) (٥أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرﻓية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

١٤٬٥٢٠٬٢٩٦

١٧٬٢٢٧٬١١٥

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

٢٦٬٦٨٦٬٨٥٨

٤٠٬٦٠٢٬٣٧٤

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وفقًا للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم )(٩
)(١٧
المجموع

)(٦٥٬٣٠٠
٥٧٬٧٦٤٬١٨٩

٤١٬٢٠٧٬١٣٧

بلغ ت اﻷرص دة ل دى البن وك والمؤسس ات المص رفية ال تي ﻻ يتقاض ى البن ك عليه ا فوائ د  ٢٤٫٩٤٨٫٧٦٣دينار كما ف ي  ٣٠أيلول ُ ٢٠٢٠مقابل ٢٤٫٨٧٧٫٢٣٤
دينار كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
ﻻ يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
١٣

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (٦إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرﻓية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

إيداعات تستحق خﻼل فترة تزيد عن ثﻼثة شهور

٥٬١٧٢٬٥٠٠

٦٬٧٧٢٬٥٠٠

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)(١٬٢١٠

)(١٩٬٥٧٦

المجموع

٥٬١٧١٬٢٩٠

٦٬٧٥٢٬٩٢٤

ﻻ يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
) (٧تسهيﻼت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصاﻓي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

اﻷﻓراد )التجزئة(
جاري مدين
قروض وكمبياﻻت *
بطاقات اﻻئتمان

٦٬٨٤٤٬٨٨٥
١٦٩٬٠٣٧٬٠١٥
٢٩٬٠٦١٬٩٢٣

٨٬٦٤٢٬٣١٨
١٥١٬٩٩٢٬٩٨٩
٢١٬١٨٠٬٩٨٢

القروض العقارية

١٤٤٬٤٢٩٬٥٩٣

١٤١٬٥٧١٬٤٩٠

الشركات
الشركات الكبرى
جاري مدين
قروض وكمبياﻻت*

٨٤٬٧٩٥٬٠٠٨
٢٦٩٬٨٤٥٬٠٩٥

٨٦٬١٣٨٬٥٢٣
٢٤٩٬٥٠١٬٤٦٠

الشركات الصغيرة والمتوسطة
جاري مدين
قروض وكمبياﻻت *

٥٬٩٧٨٬١٨٩
٤٥٬٥٦٠٬٧٧٣

٤٬٩٢٠٬٠١٠
٤٦٬٦٢١٬٣٠٨

الحكومة والقطاع العام

٢٨٬٧٠٦٬٢٨٥

٩٬٥٢٣٬٩٨٢

المجموع

٧٨٤٬٢٥٨٬٧٦٦

٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢

ينزل:
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
فوائد معلقة **
صاﻓي التسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة

٤٤٬١١١٬٧٧١
١٠٬٠٩٦٬٢٦٦
٧٣٠٬٠٥٠٬٧٢٩

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣
٨٬٢٢٧٬٤٧٠
٦٧٤٬٢٨٦٬٨٦٩

١٤

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
* يظه ر الرص يد بالص افي بع د تنزي ل الفوائ د والعم وﻻت المقبوض ة مق دما ً البالغ ة  ٣١٫٦٣٤٫١٣٤دين ار كم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠مقاب ل
 ٢٧٫٦٧٨٫٥١٦دينار كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
** تتض من الفوائ د المعلق ة مبل غ  ٣٦٩٫٢٨٥دينار كم ا ف ي  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل مبلغ  ١٧٥٫١٧١دينار كما في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩يمثل
فوائد معلقة مقابل بعض الحسابات العاملة المصنفة ضمن المرحلة الثانية والثالثة.
 بلغــ ت التسهيــ ﻼت اﻻئتمانيــ ة غيــ ر العاملــ ة وفقً ا لتعليم ات البن ك الم ركزي اﻷردن ي  ٥٥٫٥٧٢٫٢٥٥دينار أي ما نس بته  ٪٧٫١من إجماليرص يد التس هيﻼت اﻻئتماني ة المباش رة كم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠مقابـــ ل  ٥١٫٤٩٢٫٥١٩دين ار أي م ا نس بته  ٪٧٫٢م ن إجم الي رصيــ د
التسهيــﻼت اﻻئتمانيــة المباشــرة كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
 بلغـ ت التسهيــ ﻼت اﻻئتمانيــ ة غيــ ر العاملــ ة بعــ د تنزي ل الفوائ د المعلق ة  ٤٥٫٨٤٥٫٢٧٤دينــ ار أي م ا نس بته  ٪٥٫٩من رص يد التس هيﻼتاﻻئتمانيـ ة المباشــ رة بعــ د تنزيــ ل الفوائــ د المعلقـ ة كمـ ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠مقاب ل  ٤٣٫٤٤٠٫٢٢٠دين ار أي م ا نس بته  ٪٦٫١م ن رص يد
التسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
 بلغ ت التسهيــ ﻼت اﻻئتمانيــ ة الممنوح ة للحكوم ة اﻷردني ة و /أو بكفالتها  ٢٨٫٧٠٦٫٢٨٥دينار كمـا في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠أي ما نسبته ٪٣٫٧م ن إجم الي التس هيﻼت اﻻئتماني ة المباش رة مقاب ل  ٩٫٥٢٣٫٩٨٢دين ار كم ا ف ي  ٣١ك انون اﻷول  ٢٠١٩أي م ا نس بته  ٪١٫٣م ن إجم الي
التسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة.
 إن جز ًءا من ضمانات ذمم التقسيط وعقود التأجير التمويل ي ف ي ش ركة التس هيﻼت التجاري ة اﻷردني ة وقيمته ا  ٦٫٠٨٥٫٢٩٣دينار كما في ٣٠أيل ول ) ٢٠٢٠ش يكات وكمبي اﻻت( مودعة كضمانات مقاب ل أرص دة الق روض والبن وك الدائن ة للش ركة مقاب ل مبل غ  ١١٫٤٩٣٫٢٨٣دينار كما
في  ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩لكل من شركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية وشركة بندار للتجارة واﻻستثمار.
 لم يقم البنك باحتساب وتس جيل مخص ص خس ائر ائتماني ة متوقع ة عل ى التس هيﻼت الممنوح ة للحكوم ة والقط اع الع ام وبكفالته ا وفقً ا لتعليم اتالبنك المركزي اﻷردني المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ).(٩

١٥

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
ﻓيما يلي الحركة على التسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة:
للفترة المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

)غير مدققة(

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية الفترة

٤٩٩٬٤١٥٬٦٩٣

١٥٢٬٢٩١٬٤٧٣

٦٨٬٣٨٥٬٨٩٦

٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢

اﻷرصدة الجديدة خﻼل الفترة

٣٠٤٬٤٤٩٬١٧٥

٦٥٬٥٣٧٬٢١٤

١٩٬١٤٥٬٠٦٠

٣٨٩٬١٣١٬٤٤٩

اﻷرصدة المسددة

)(١٨٠٬٨٧٤٬٧٠٤

)(٩٣٬٧٣٠٬٤٧٣

)(٢٠٬٩١٠٬١٤٨

)(٢٩٥٬٥١٥٬٣٢٥

ما تم تحويله إلى المرحلة اﻷولى

٢٩٬٧٧٩٬٠٤٣

)(٢٧٬٦٠٣٬٣٠٣

)(٢٬١٧٥٬٧٤٠

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

)(٢٬٩٩٥٬١٩٦

٥٬٢٧٧٬٧٣٧

)(٢٬٢٨٢٬٥٤١

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)(٩٢٠٬٨١٦

)(٢٬٢٧٩٬٠٤٨

٣٬١٩٩٬٨٦٤

-

التغيرات الناتجة عن تعديﻼت

)(٢٦٬٣٨١٬٦٤٧

)(٢٬٤٤٥٬٩٤٦

١٢٣٬٠٤٧

)(٢٨٬٧٠٤٬٥٤٦

)(٧٤٥٬٨٧٤

)(٧٤٥٬٨٧٤

اﻷرصدة المعدومة

-

-

تعديﻼت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

إجمالي الرصيد كما ﻓي نهاية الفترة

٦٢٢٬٤٧١٬٥٤٨

-

٩٧٬٠٤٧٬٦٥٤

-

٦٤٬٧٣٩٬٥٦٤

٧٨٤٬٢٥٨٬٧٦٦

للسنة المنتهية ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

)مدققة(

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

٥٢٣٬٢٤٧٬٩٠٩

١٥٠٬٨٦٠٬٢٢٨

٦٤٬٤٩٢٬٧٠٤

٧٣٨٬٦٠٠٬٨٤١

اﻷرصدة الجديدة خﻼل السنة

٢٩٩٬٦٣٤٬٨١٠

١٠٨٬٧٨٧٬٠٣٠

٢٧٬٠٥٤٬١٥٣

٤٣٥٬٤٧٥٬٩٩٣

اﻷرصدة المسددة )(Repaid/ derecognized

)(٣١٥٬٢٠٦٬٩٤٣

)(١٠٨٬١٢٨٬٤٣٦

)(٢٢٬٠٧٤٬٢٢٠

)(٤٤٥٬٤٠٩٬٥٩٩

ما تم تحويله إلى المرحلة اﻷولى

١١٬٢١٨٬١٨٤

)(٧٬٩٩٠٬٨٢٤

)(٣٬٤٩٠٬٧٤٦

)(٢٦٣٬٣٨٦

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

)(١٤٬٤٥٠٬٥٩٠

١٦٬٦٤٨٬١٦٥

)(٢٬١٩٧٬٥٧٥

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)(٥٬٠٢٧٬٦٧٧

)(٧٬٨٨٤٬٦٩٠

١٢٬٩١٢٬٣٦٧

-

التغيرات الناتجة عن تعديﻼت

-

-

اﻷرصدة المعدومة

-

-

تعديﻼت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

إجمالي الرصيد كما ﻓي نهاية السنة

١٥٢٬٢٩١٬٤٧٣

٤٩٩٬٤١٥٬٦٩٣

١٦

)(٨٬٣١٠٬٧٨٧
٦٨٬٣٨٥٬٨٩٦

)(٨٬٣١٠٬٧٨٧
٧٢٠٬٠٩٣٬٠٦٢

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة للتسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة بشكل تجميعي:
للفترة المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

)غير مدققة(

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية الفترة

٣٬٥٤٩٬٢٨٧

٢٬٧١٣٬٣١٤

٣١٬٣١٦٬١٢٢

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣

خسارة التدني على اﻷرصدة الجديدة خﻼل الفترة

٥٬٦٤٤٬١٦٢

٢٬٣٣٨٬٢٠٥

٧٬٦٢٥٬٥٤٠

١٥٬٦٠٧٬٩٠٧

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

)(٥٧٩٬٦٧٩

)(١٬٨٢٥٬٥١٩

)(٥٬٩٢٨٬٧٣١

)(٨٬٣٣٣٬٩٢٩

ما تم تحويله إلى المرحلة اﻷولى

٧٧٢٬٤٨٣

)(٦٨٤٬٦١٤

)(٨٧٬٨٦٩

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

)(٣٣٬٤٦٧

١١٠٬١٨٥

)(٧٦٬٧١٨

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)(٣٦٬٢٣٦

)(١٣٤٬٤٨٧

١٧٠٬٧٢٣

-

اﻷثر على المخصص  -كما في نهاية الفترة  -نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل الثﻼث خﻼل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديﻼت

)(٩٠٤٬٠٥٣

)(٢٠٩٬٠٥٩

١٬١١٣٬١١٢

)(٣٧٣٬٤٦٠

)(٢٧١٬٦١٦

١١٬٥٢٦

)(٦٣٣٬٥٥٠

)(١٠٧٬٣٨٠

)(١٠٧٬٣٨٠

اﻷرصدة المعدومة

-

-

تعديﻼت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

إجمالي الرصيد كما ﻓي نهاية الفترة

٨٬٠٣٩٬٠٣٧

-

٢٬٠٣٦٬٤٠٩

٣٤٬٠٣٦٬٣٢٥

-

٤٤٬١١١٬٧٧١

للسنة المنتهية ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

المرحلة اﻷولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

)مدققة(

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

٢٬٨٤٤٬٣٦٤

٢٬٩٧٢٬٥٩٦

٣٣٬٤٧٨٬٣٤٤

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤

خسارة التدني على اﻷرصدة الجديدة خﻼل السنة

٥٬٣٦٨٬٦٦٧

٣٬٨٥٣٬٩٩١

٤٬٦٤٠٬٢١٤

١٣٬٨٦٢٬٨٧٢

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

)(٢٬٧٩٣٬٢٦٥

)(٢٬٣٣٠٬٦١٨

)(٦٬٥٨٣٬٩٢٩

)(١١٬٧٠٧٬٨١٢

ما تم تحويله إلى المرحلة اﻷولى

٦٧٠٬٧٧٥

)(٣٣٣٬٦٨٥

)(٣٣٧٬٠٩٠

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

)(٣٠٨٬٥١٠

٥٣٤٬٨٢٣

)(٢٢٦٬٣١٣

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)(١٥٨٬٠٦١

)(٤٧٢٬٢٢٢

٦٣٠٬٢٨٣

-

اﻷثر على المخصص  -كما في نهاية السنة  -نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل الثﻼث خﻼل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديﻼت

)(١٬٥١١٬٥٧١
-

)(٢٬٠٧٤٬٦٨٣
-

اﻷرصدة المعدومة

-

-

تعديﻼت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

إجمالي الرصيد كما ﻓي نهاية السنة

٢٬٧١٣٬٣١٤

٣٬٥٤٩٬٢٨٧

١٧

٣٬٥٨٦٬٢٥٤
)(٣٬٨٧١٬٦٤١
٣١٬٣١٦٬١٢٢

)(٣٬٨٧١٬٦٤١
٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
الحركة على مخصص الخسائر اﻹئتمانية المتوقعة للتسهيﻼت اﻻئتمانية المباشرة وﻓقًا للقطاع:

الشركات

للفترة المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

اﻷفراد

القروض العقارية

الكبرى

الصغيرة والمتوسطة

اﻹجمالي

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققة(
الرصيد كما ﻓي بداية الفترة

١٣٬٣٧٨٬٣٠٨

٢٬٠٢٩٬١٤٣

١٦٬٥٤٥٬٨٨٣

٥٬٦٢٥٬٣٨٩

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣

المقتطع من )المردود إلى( اﻹيرادات خﻼل الفترة

)(١٣٤٬٠٦١

١٬٥٠٦٬٠٠٨

٤٬٨٤٨٬٩٩٥

٤١٩٬٤٨٦

٦٬٦٤٠٬٤٢٨

المستخدم من المخصص خﻼل الفترة )الديون المشطوبة( *

)(٢٣٬٩٨٣

)(٣٢٥

)(٤٩٬١٥٠

)(٣٣٬٩٢٢

)(١٠٧٬٣٨٠

الرصيد ﻓي نهاية الفترة

١٣٬٢٢٠٬٢٦٤

٣٬٥٣٤٬٨٢٦

٢١٬٣٤٥٬٧٢٨

٦٬٠١٠٬٩٥٣

٤٤٬١١١٬٧٧١

للسنة المنتهية ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
)مدققة(
الرصيد كما ﻓي بداية السنة

١٤٬٢٩٧٬٥٨٩

٣٬٠٨٥٬٧٧٥

١٥٬٦٣٧٬٥٧٩

٦٬٢٧٤٬٣٦١

٣٩٬٢٩٥٬٣٠٤

المقتطع من )المردود إلى( اﻹيرادات خﻼل السنة

٢٤٢٬٦٣٩

)(١٬٠٥٤٬٢٢١

٢٬٦٥٤٬٥١٥

٣١٢٬١٢٧

٢٬١٥٥٬٠٦٠

المستخدم من المخصص خﻼل السنة )الديون المشطوبة(*

)(١٬١٦١٬٩٢٠

)(٢٬٤١١

)(١٬٧٤٦٬٢١١

)(٩٦١٬٠٩٩

)(٣٬٨٧١٬٦٤١

الرصيد ﻓي نهاية السنة

١٣٬٣٧٨٬٣٠٨

٢٬٠٢٩٬١٤٣

١٦٬٥٤٥٬٨٨٣

٥٬٦٢٥٬٣٨٩

٣٧٬٥٧٨٬٧٢٣

الفوائد المعلقة
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:
الشركات

للفترة المنتهية ﻓي  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

اﻷفراد

القروض العقارية

الكبرى

الصغيرة والمتوسطة

اﻹجمالي

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما ﻓي بداية الفترة

٢٬٦٥٦٬٠٩١

٩٣١٬٥٩٥

٣٬١٠٠٬٩٣٩

١٬٥٣٨٬٨٤٥

٨٬٢٢٧٬٤٧٠

الفوائد المعلقة خﻼل الفترة

٨١٠٬٢٦٥

٢٤٦٬٩٤٢

١٬١٥٨٬٢٢٦

٥٧٤٬٥٥٨

٢٬٧٨٩٬٩٩١

الفوائد المحولة لﻼيرادات

)(١٧١٬٧٩٤

)(٣٣٬٤١٤

)(١٨٬٢٤٢

)(٥٩٬٢٥١

)(٢٨٢٬٧٠١

الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

)(٩٤٬٦٥٢

)(٢٥٣

)(٥٠٧٬٨٨٩

)(٣٥٬٧٠٠

)(٦٣٨٬٤٩٤

الرصيد ﻓي نهاية الفترة

٣٬١٩٩٬٩١٠

١٬١٤٤٬٨٧٠

٣٬٧٣٣٬٠٣٤

٢٬٠١٨٬٤٥٢

١٠٬٠٩٦٬٢٦٦

)غير مدققة(

للسنة المنتهية ﻓي  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
)مدققة(
الرصيد كما ﻓي بداية السنة

٢٬٨٢٤٬٩٤٥

١٬٠٦٨٬٠٢٦

٤٬٢٧٢٬٢٧١

٢٬١٩٢٬٦٧٩

١٠٬٣٥٧٬٩٢١

الفوائد المعلقة خﻼل السنة

١٬١١١٬٤٩٩

٢٧٩٬٢٩٩

١٬٤٥٢٬٠٠٩

٦٦٠٬٤٦٧

٣٬٥٠٣٬٢٧٤

الفوائد المحولة لﻼيرادات

)(٢٤٢٬٥٨٧

)(٣٥٩٬٢١٣

)(١٤٧٬٥٨٦

)(٤٤٥٬١٩٣

)(١٬١٩٤٬٥٧٩

الفوائد المعلقة التي تم شطبها *

)(١٬٠٣٧٬٧٦٦

)(٥٦٬٥١٧

)(٢٬٤٧٥٬٧٥٥

)(٨٦٩٬١٠٨

)(٤٬٤٣٩٬١٤٦

الرصيد ﻓي نهاية السنة

٢٬٦٥٦٬٠٩١

٩٣١٬٥٩٥

٣٬١٠٠٬٩٣٩

١٬٥٣٨٬٨٤٥

٨٬٢٢٧٬٤٧٠

* بنا ًءا عل ى ق رارات مجل س إدارة البن ك وهيئ ات م ديري الش ركات التابع ة ت م ش طب دي ون غ ير عامل ة باﻹض افة إل ى فوائ دها والمع د مقابله ا مخص ص وفوائ د معلق ة بمبل غ
 ٧٤٥٫٨٧٤دينار خﻼل الفترة المنتهية في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل مبلغ  ٨٫٣١٠٫٧٨٧دينار خﻼل السنة المنتهية في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩

١٨

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

) (٨موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

فوائد وإيرادات برسم القبض

٢٬٣٥٤٬٥٣٨

٢٬٩٠٦٬٢١١

مصروفات مدفوعة مقدما ً

١٬٦٩٥٬٩٠٤

١٬٠٠٣٬٠٩٠

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة *

٤٣٬٨٩٢٬٩٧٠

٤٤٬٤٧٥٬٤٦٠

تأمينات مستردة

٧٦٠٬١٢٨

٦٠٦٬٦٢٣

شيكات مقاصة

١١٧٬٢٢٣

٨٢٬١٩٨

أرصدة عائدة لعمليات غير نظامية  -بالصافي

١٬٠٣٩٬٢٠٠

١٬٠٣٩٬٢٠٠

سحوبات مشتراة

٨٬٩١٩٬١٣٥

٩٢٠٬٨٨٩

أخرى

٦٬١٢٢٬٧٣٥

٥٬٥٦٠٬١٨٩

المجموع

٦٤٬٩٠١٬٨٣٣

٥٦٬٥٩٣٬٨٦٠

* بموجب قانون البنوك يتوجب التخلص من العقارات التي تؤول ملكيته ا للبن ك وف اء ل ديون مس تحقة عل ى العم ﻼء خ ﻼل س نتين م ن ت اريخ اس تمﻼكها ،وللبن ك الم ركزي
اﻷردني في حاﻻت استثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين كحد أقصى .وتظهر هذه العقارات بالصافي بعد تنزيل أي تدني من قيمتها.
) (٩أموال مقترضة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

عدد اﻷقساط
المبلغ

الكلية

المتبقية

دورية استحقاق اﻷقساط

الضمانات

سعر فائدة اﻹقتراض

 ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

اقتراض من البنك المركزي اﻷردني ١١٬٢٠٨٬٦٠٢

١٬٥٩١

١٬٥٣٠

شهري

كمبياﻻت

صفر إلى ٪٣٫٥

اقتراض من بنوك  /مؤسسات محلية ١٤٢٬٠٨٣٬٥١٣

٥٩٢

٤٠٠

شهرية وربع سنوية
ونصف سنوية وعند
اﻻستحقاق

تأمينات نقدية  /سندات
رهن عقاري  /رهن
معدات وممتلكات /
كمبياﻻت

 ٪ ٤٫٩إلى ٪٦٫٥

١٦

١٤

دفعات نصف سنوية وعند
اﻻستحقاق

*-

 ٪٣٫٥٢إلى ٪٥

اقتراض من مؤسسات خارجية

٨٬٧٩١٬٦٠٠

المجموع

١٦٢٬٠٨٣٬٧١٥

 ٣١كانون اﻷول ) ٢٠١٩مدققة(

اقتراض من البنك المركزي اﻷردني ٣٬١٣١٬٩٣٤

١٥٠

١١٠

شهري

كمبياﻻت

 ٪١إلى ٪١٫٧٥

اقتراض من بنوك  /مؤسسات محلية ١١٦٬٦٢١٬٧٩٨

٤٣٥

٢٦٠

شهرية وربع سنوية
ونصف سنوية وعند
اﻻستحقاق

تأمينات نقدية  /سندات
رهن عقاري  /رهن
معدات وممتلكات /
كمبياﻻت

 ٪ ٥إلى ٪٧٫٥

٢٠

١٨

دفعات نصف سنوية وعند
اﻻستحقاق

*-

 ٪ ٣٫٥٢إلى ٪٧٫٢

اقتراض من مؤسسات خارجية

١٠٬٤٢٢٬٣٠٠

المجموع

١٣٠٬١٧٦٬٠٣٢
١٩

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
-

تمث ل اﻷم وال المقترض ة م ن البن ك الم ركزي اﻷردن ي والبالغ ة  ١١٫٢٠٨٫٦٠٢دينار مبالغ مقترضة ﻹعادة تمويل قروض عمﻼء ضمن ب رامج
تمويل متوسطة اﻷجل وبرنامج البنك الم ركزي اﻷردن ي ل دعم الش ركات الص غيرة والمتوس طة لمواجه ة أزم ة كورون ا ،وق د ت م إع ادة إقراض ها
بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي .٪٢

-

يبلغ عدد العمﻼء المستفيدين من برنامج البنك المركزي اﻷردني لدعم الش ركات الص غيرة والمتوس طة لمواجه ة أزم ة كورون ا  ٤١عميل كما في
 ٣٠أيل ول  ،٢٠٢٠وتس تحق ه ذه الق روض خ ﻼل م دة تص ل إل ى  ٣سنوات تس دد بش كل ش هري وبف ترة س ماح ت تراوح م ا بي ن  ٦أشهر إلى سنة
واحدة.

-

تتض من اﻷم وال المقترض ة مب الغ مقترض ة م ن بن وك محلي ة بمبل غ  ١٠٦٫٥٨٣٫٥١٣دينار والمتمثل في حس ابات ج اري م دين وق روض دوارة
ممنوحة للش ركات التابع ة )شركة اﻻستثماري لتمويل سلسلة اﻹمداد وشركة تمكين للتأجير التمويلي وشركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية وشركة
بندار للتجارة واﻻستثمار(.

-

تمثل اﻷموال المقترضة من المؤسسات المحلية مبالغ مقترض ة م ن الش ركة اﻷردني ة ﻹع ادة تموي ل ال رهن العق اري بقيم ة  ٣٥٫٥٠٠٫٠٠٠دينار
كم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٩وقد تم إعادة تمويل قروض سكنية بمعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي  ٪٧٫٣كما في  ٣٠أيلول
 ٢٠٢٠مقابل  ٪٧٫٩كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩

-

تمثل اﻷموال المقترضة من مؤسسات خارجية مبالغ مقترضة من صندوق سند لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهي ة الص غر بقيم ة  ١٢٫٤مليون
دوﻻر أم ريكي أي م ا يع ادل  ٨٫٧٩١٫٦٠٠دين ار للبن ك والش ركة التابع ة )ش ركة التس هيﻼت التجاري ة اﻷردني ة( كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل
 ١٤٫٧ملي ون دوﻻر أم ريكي أي م ا يع ادل  ١٠٫٤٢٢٫٣٠٠دين ار للبن ك والش ركات التابع ة )ش ركة اﻻس تثماري لتموي ل سلس لة اﻹم داد وش ركة
التسهيﻼت التجارية اﻷردنية( كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩

-

تبل غ قيم ة الق روض ذات الفائ دة الثابت ة  ٦٥٫٦٤٦٫٥٥٢دين ار وتبل غ الق روض ذات الفائ دة المتغ يرة  ٩٦٫٤٣٧٫١٦٣دين ار كم ا ف ي  ٣٠أيل ول
 ،٢٠٢٠مقاب ل ق روض ذات فائ دة ثابت ة بمبل غ  ٦٩٫٩٦٨٫٨٣٦دينار وقروض ذات فائدة متغ يرة بمبل غ  ٦٠٫٢٠٧٫١٩٦دينار كما في  ٣١كانون
اﻷول .٢٠١٩

-

إن جز ًءا م ن ض مانات ذم م التقس يط وعق ود الت أجير التمويل ي ف ي ش ركة التس هيﻼت التجاري ة اﻷردني ة وقيمته ا  ٦٫٠٨٥٫٢٩٣دينار كما في ٣٠
أيل ول ) ٢٠٢٠ش يكات وكمبي اﻻت( مودعة كضمانات مقابل أرصدة القروض والبن وك الدائن ة للش ركة مقاب ل مبل غ  ١١٫٤٩٣٫٢٨٣دينار كما في
 ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩لكل من شركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية وشركة بندار للتجارة واﻻستثمار.

*

يوجد كتاب تطمين صادر عن البنك.

٢٠

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

) (١٠اسناد قروض
يمثل هذا البند اسناد قروض صادرة عن الشركات التابعة كما يلي:

الشركة التابعة

قيمة اﻻسناد
المصدرة

سعر الفائدة

اﻷقساط
المتبقية

اﻷقساط
الكلية

دورية استحقاق اﻷقساط

الضمانات

تاريخ اﻻصدار

تاريخ اﻻستحقاق

 ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
شركة تمكين للتأجير التمويلي

٥٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٥

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

ﻻ يوجد

 ٢٠آب ٢٠٢٠

 ١٨أيلول ٢٠٢١

شركة تمكين للتأجير التمويلي

١٬٣٠٠٬٠٠٠

٪٥

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

ﻻ يوجد

 ٣تموز ٢٠٢٠

 ٢٧حزيران ٢٠٢١

شركة بندار للتجارة واﻻستثمار

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٥٫٨٥

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

ﻻ يوجد

 ١٦حزيران ٢٠٢٠

 ١٠حزيران ٢٠٢١

المجموع

٩٬٣٠٠٬٠٠٠

 ٣١كانون اﻷول ) ٢٠١٩مدققة(
شركة اﻻستثماري لتمويل سلسلة اﻹمداد

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٧٫٢٥

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

كمبياﻻت

 ١٠أيار ٢٠١٩

 ٣أيار ٢٠٢٠

شركة تمكين للتأجير التمويلي

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٧٫٢٥

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

كتاب تطمين

 ١تموز ٢٠١٩

 ٢٥حزيران ٢٠٢٠

شركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية

٣٬٠٠٠٬٠٠٠

٪٧

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

كمبياﻻت

 ٥نيسان ٢٠١٩

 ٢٩آذار ٢٠٢٠

شركة بندار للتجارة واﻻستثمار

١٬٢٠٠٬٠٠٠

* ٪١٠٫٩٢

٣

١

 ٪٣٠في السنة الثالثة والرابعة
و ٪٤٠في السنة الخامسة

كمبياﻻت

 ١٠آذار ٢٠١٥

 ١٠آذار ٢٠٢٠

شركة بندار للتجارة واﻻستثمار

٤٬٦٥٠٬٠٠٠

٪٧

١

١

دفعة واحدة بتاريخ اﻻستحقاق

ﻻ يوجد

 ٢٨حزيران ٢٠١٩

 ٢١حزيران ٢٠٢٠

المجموع

١٤٬٨٥٠٬٠٠٠

* تم إصدار اﻻسناد بتاريخ  ١٠آذار  ٢٠١٥بسعر فائدة  ٪٨٫٩سنويًا ﻷول سنتين ومتغيرة كل ستة أشهر للفترة المتبقية حسب معدل سعر فائدة اﻹقراض ﻷفضل العمﻼء لدى بنوك المرجع مضافًا إليها هامش مخاطر ، ٪١وقد تم تسديده خﻼل الربع
اﻷول من العام .٢٠٢٠

٢١

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (١١ضريبة الدخل
الوضع الضريبي للبنك:
 تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات المالية ح تى نهاي ة ع ام  ،٢٠١٨حيث تم قبول اﻹقرار الضريبي عنعام  ٢٠١٨ضمن نظام العينات.
-

قام البنك بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

-

في رأي اﻹدارة والمستشار الضريبي فإن المخصصات ال ُمعدّة كافية لتغطية اﻻلتزامات الضريبية حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

الوضع الضريبي لشركة الموارد للوساطة المالية )شركة تابعة(:
-

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

-

قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

الوضع الضريبي لشركة تمكين للتأجير التمويلي )شركة تابعة(:
-

لم تق م الش ركة بتق ديم كش ف التق دير ال ذاتي للف ترة من ذ التأس يس بت اريخ  ٣١تشرين اﻷول  ٢٠٠٦وحتى  ٣١كانون اﻷول  ٢٠٠٩كونها لم
تمارس نشاطها في تلك السنوات.

-

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

-

قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي عن العام  ٢٠١٨في الموعد المحدد قانونًا ،وقد تم قبول الكشف دون تعديل ضمن نظام العينات.

-

قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

-

قامت الشركة بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونًا ،وق د قام ت دائ رة ض ريبة ال دخل والمبيع ات بت دقيق
إق رارات الض ريبة العام ة عل ى المبيع ات ح تى  ٣١ك انون اﻷول  ،٢٠١٧وتم تقديم اﻻقرارات الﻼحقة في الموعد المح دد قانونً ا وت م دف ع
الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

الوضع الضريبي لشركة اﻻستثماري لتمويل سلسلة اﻹمداد )شركة تابعة(:
-

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

٢٢

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
-

قام ت الش ركة بتق ديم إق رارات ض ريبة ال دخل الس نوية )كش وفات ض ريبة ال دخل الس نوية( لﻸع وام من ذ  ٢٠١١وح تى  ٢٠١٤ض من الم دة
القانونية وقامت بتسديد كافة اﻻلتزامات المعلنة ضمن المدة القانونية وقد ت م قبوله ا جميعً ا م ن قب ل دائ رة ض ريبة ال دخل والمبيع ات وكم ا ه ي
وبدون إجراء أية تعديﻼت عليه.

-

الشركة مق درة ض ريبيًا لغاي ة نهاي ة الع ام  ٢٠١٨وﻻ يوجد أي إلتزام ضريبي عن هذة الفترة ،حيث تم قبول اﻹقرار الضريبي عن عام ٢٠١٨
ضمن نظام العينات.

-

قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

-

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

-

ت م قب ول إق رارات ض ريبة المبيع ات دون تع ديل ح تى نهاي ة ع ام  ،٢٠١٧وت م تق ديم اﻻق رارات الﻼحق ة ف ي الموع د المح دد قانونً ا وت م دف ع
الضريبة المستحقة المتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.

-

في رأي إدارة الشركة والمستشار الضريبي فإنه لن يترتب على الشركة أية إلتزامات تفوق المخصص المأخوذ حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

الوضع الضريبي لشركة التسهيﻼت التجارية اﻷردنية )شركة تابعة(:

-

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام .٢٠١٤

-

تم تدقيق اﻹقرارات الضريبية وتم تعديل الكشف بالموافقة لﻸعوام  ٢٠١٥و.٢٠١٦

-

قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن عام  ٢٠١٧و ٢٠١٨وتم قبولها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام العينات دون تعديل

-

قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي عن العام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا.

-

قامت الشركة بتق ديم إق رارات الض ريبة العام ة عل ى المبيع ات ف ي الموع د المح دد قانونً ا ،وق د قام ت دائ رة ض ريبة ال دخل والمبيع ات بت دقيق
اﻹقرارات المقدمة لنهاية عام  ،٢٠١٦واﻹقرارات الضريبية المتعلقة بالفترات الﻼحقة مقدمة في موعدها وحسب اﻷصول.

-

قام ت الش ركة التابع ة )ش ركة التس هيﻼت التجاري ة للت أجير التمويل ي( بتقديم كشوفات التقدير الذاتي حتى نهاية ع ام  ٢٠١٨وتم قبولها من قبل
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنظام العينات دون تعديل .

-

قام ت الش ركة التابع ة )ش ركة التس هيﻼت التجاري ة للت أجير التمويل ي( بتقديم اﻹق رار الض ريبي ع ن الع ام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد
المحدد قانونيا ً.

-

قام ت الش ركة التابع ة )شركة التس هيﻼت التجاري ة للت أجير التمويل ي( بتقديم إقرارات الضريبة العامة على المبيعات في الموعد المحدد قانونًا،
وق د قام ت دائ رة ض ريبة ال دخل والمبيع ات بت دقيق اﻹق رارات المقدم ة ح تى ع ام  ،٢٠١٣علما ً بأن اﻹقرارات المقدمة عن الفترات الض ريبية
ﻷع وام  ٢٠١٤و  ٢٠١٥والف ترة الض ريبية  ٨+٧للع ام  ٢٠١٦تعت بر مقبول ة حس ب أحك ام الق انون ،وت م تق ديم اﻹق رارات الض ريبية المتعلق ة
بالفترات الﻼحقة في موعدها وحسب اﻷصول.
في رأي إدارة الش ركة والمستش ار الض ريبي فإن ه ل ن يترت ب عل ى ش ركة التس هيﻼت التجاري ة اﻷردني ة وش ركتها التابع ة أي ة إلتزام ات تف وق
المخصص المأخوذ حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠
٢٣

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
الوضع الضريبي لشركة بندار للتجارة واﻻستثمار )شركة تابعة(:

 تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام .٢٠١٥ تم تقديم اﻹقرار الضريبي للشركة ع ن اﻷع وام  ٢٠١٦و ٢٠١٧حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا وهي قيد اﻻنجاز من قبل مقدر دائرةضريبة الدخل والمبيعات.
 قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٨في الموعد المحدد قانونًا ،وقد تم قبول الكشف دون تعديل ضمن نظام العينات. قامت الشركة بتقديم اﻹقرار الضريبي لعام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا وتم دفع الضريبة المستحقة. تم تدقيق إقرارات الضريبة العامة على المبيعات حتى نهاي ة الع ام  ،٢٠١٥اﻹقرارات الضريبية للفترات  ٢٠١٦ / ٢+١لغاية الفترة / ١٢+١١ ٢٠١٧قيد اﻻنجاز من قبل مقدر دائرة ضريبة الدخل والمبيع ات  ،وت م تق ديم اﻹق رارات الﻼحق ة ف ي الموع د المح دد قانوني ا ً وت م دف ع الض ريبة
المستحقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم الموحدة المرحلية المختصرة.
 قامت الش ركة التابع ة )شركة بندار للتأجير التمويلي( بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٦باﻹض افة إل ى اﻷع وام  ٢٠١٨و ،٢٠١٩وتم تقديم اﻹق رار الض ريبي لع ام  ٢٠١٧في الموعد المحدد قانونًا وﻻ يوجد على الشركة أية إلتزامات
ضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم الموحدة المرحلية المختصرة.
 قام ت الش ركة التابع ة )ش ركة بن دار للت أجير التمويل ي( بتقديم اﻹقرار الضريبي لع ام  ٢٠١٩حسب اﻷصول وفي الموعد المحدد قانونًا وتم دفعالضريبة المستحقة.
اعتبارا م ن  ١كانون الثاني  ٢٠١٧و تم تقديم اﻻقرارات الضريبية ودفع
 قام ت )ش ركة بن دار للت أجير التمويل ي( بالتسجيل في ضريبة المبيعاتً
الضريبة المستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة.
 قام ت الش ركة التابع ة )شركة ربوع الشرق العقارية( بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة حتى نهاية عام ٢٠١٨وتم دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا.
 قامت الشركة التابعة )شركة ربوع الشرق العقارية( بتقديم إقرار الدخل لعام  ٢٠١٩في الموعد المحدد قانونًا. قام ت الش ركة التابع ة )ش ركة راكي ن العقاري ة( بإجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للش ركة ح تى نهاي ة ع ام  ٢٠١٨وتمدفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد قانونًا.
 قامت الشركة التابعة )شركة راكين العقارية( بتقديم إقرار الدخل عن العام  ٢٠١٩في الموعد المحدد قانونًا. ف ي رأي إدارة الش ركة والمستش ار الض ريبي فإن ه ل ن يترت ب عل ى ش ركة بن دار للتج ارة واﻻس تثمار وش ركاتها التابع ة أي ة إلتزام ات تف وقالمخصص المأخوذ حتى  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

٢٤

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (١٢اﻷرباح المدورة
تتلخص الحركة في حساب اﻷرباح المدورة بما يلي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢

٣٣٬٤٨٦٬٦٥٠

الربح للسنة

-

١٥٬٦٨٣٬٨٠١

المحول إلى اﻻحتياطيات

-

)(٢٬٤٦٥٬١٣٢

أرباح موزعة *

-

)(١١٬٠٠٠٬٠٠٠

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خﻼل الدخل الشامل اﻵخر منقولة لﻸرباح
المدورة

)(١٬٤٢٠٬٧٧٨

)(٤٧٤٬٧٣٩

أثر زيادة اﻻستثمار في شركات تابعة

٤٠٥٬٠٨٨

١٥٧٬٢٥٢

الرصيد ﻓي نهاية الفترة  /السنة

٣٤٬٣٧٢٬١٤٢

٣٥٬٣٨٧٬٨٣٢

 تتضمن اﻷرباح الم دورة مبل غ  ١٣٫١٦٧٫٣٤٠دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقيد التصرف به بموجب تعليمات البنك المركزي اﻷردني لقاء موجوداتضريبية مؤجلة مقابل  ١١٫٤٧٢٫٧٩٤دينار كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
 تتض من اﻷرب اح الم دورة مبل غ  ١٫٠٣٩٫٢٠٠دين ار كم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول  ٢٠١٩يمثل المتبقي من اﻷرصدة العائدة لعمليات غيرنظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك المركزي اﻻردني.
 تتض من اﻷرب اح الم دورة مبل غ  ٤١٥٫١٩٩دين ار كم ا ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠و ٣١ك انون اﻷول  ٢٠١٩يمثل أثر التطبيق المبكر للمعي ار ال دولي للتق اريرالمالية رقم ) (٩وﻻ يمكن التصرف به إﻻ بمقدار ما يتحقق منه فعﻼً من خﻼل عمليات البيع ،استنادا ً لتعليمات هيئة اﻷوراق المالية.
* بموج ب ق رار الهيئ ة العام ة للمس اهمين بت اريخ  ٢٤نيس ان  ٢٠١٩ت م توزي ع  ١١مليون دينار من اﻷرباح المدورة عن الع ام  ٢٠١٨وبما يعادل  ٪١١من
رأسمال البنك.

٢٥

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (١٣التحليل القطاعي
)أ( معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:
يتم تنظيم البنك ﻷغراض إدارية والتي يتم استخدامها من قبل المدير العام وصانعي الق رار ل دى البن ك م ن خ ﻼل ثﻼث ة قطاع ات أعم ال
رئيس ية موض حة أدن اه ،كم ا يمتل ك البن ك ش ركات تابع ة تخت ص بالمج اﻻت التالي ة :خدمات الوساطة المالية وخدمات الت أجير التمويل ي
وخدمات تشغيل وإدارة مستودعات البوندد وتخصيم الذمم.
 حسابات اﻷفراد :يشمل متابعة ودائع العمﻼء اﻷفراد ومنحهم التسهيﻼت اﻻئتمانية والبطاقات اﻻئتمانية وخدمات أخرى.-

حس ابات المؤسس ات :يشمل متابعة الودائع والتسهيﻼت اﻻئتمانية الممنوحة للعمﻼء والخدمات المصرفية اﻷخرى الخاصة بالعمﻼء م ن
المؤسسات.
 -الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.

٢٦

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

ﻓيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب اﻷنشطة:
المجموع
للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول
اﻷفــــــــراد
دينــــــــــار

إجمالي الدخل
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيﻼت اﻹئتمانية
المباشرة
مسترد من )مخصص( خسائر ائتمانية متوقعة
للموجودات المالية وبنود خارج قائمة المركز المالي
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )(٩
مخصصات متنوعة
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على القطاعات
ربح الفترة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح الفترة

١٤٬٤٤٠٬٠٥٥
)(١٬٢٦٧٬٥٦٣

المؤسســـــــات
دينــــــــــار

١٥٬٦٥٣٬٨٨٥
)(٤٬٧٥١٬٦٩٣

-

-

-

-

١٣٬١٧٢٬٤٩٢
-

-

١٠٬٩٠٢٬١٩٢

-

١٠٬٩٠٢٬١٩٢

اﻷفــــــــراد
دينــــــــــار

٦٬٢٠٦٬٩٠٥
٦٬٢٠٦٬٩٠٥
-

١٠٬٩٠٢٬١٩٢

٦٬٢٠٦٬٩٠٥

المؤسســـــــات
دينــــــــــار

٤٥٢٬٣٦٩

٧٩٧٬٩٠٧

)(٣٨٠٬٠١١

)(١٬٩٥٨

١٬٤٧٤٬٠٣٤
)(٢٣٠٬٦٩١

تخصيم الذمم
دينــــــــــار

٨٬٨٤٥
)(٤٧٠

)(٥٩٥٬٢٦٦
-

دينــــــــــار

دينــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

٣٨٬٣٥٤٬٦٢٣
)(٦٬٦٤٠٬٤٢٨

-

-

-

)(٧٤٬١٢٤

٨٬٠٢٩

-

-

-

)(٤٣٤٬٧٠٤

٧٨٥٬٩٤٩

٧٢٬٣٥٨

١٬٢٤٣٬٣٤٣

٨٬٣٧٥

)(١٬١٠٤٬٠٩٤

٣١٬٢٨٧٬٥٢٠

)(٣١٠٬٣٣٩
٣٧٬٣٣٥٬١٩٠

)(٣٠٣٬٩٧٨

)(٦٣٥٬١٨٥

)(١٬٣٣٨٬٤١٤

)(٢٣٠٬٢٠٠

)(١٧٬٦٦١٬٣٦٨

)(٢٠٬١٦٩٬١٤٥

)(٢٠٬٩٠٤٬٨١٣

٤٨١٬٩٧١

)(٥٦٢٬٨٢٧

)(٩٥٬٠٧١

)(٢٢١٬٨٢٥

)(١٨٬٧٦٥٬٤٦٢

١١٬١١٨٬٣٧٥

١٦٬٤٣٠٬٣٧٧

)(١٣٦٬٤٥٦

٥٩٬٥٤١

٣٢٬٩٦٩

٦٢٬١١١

)(٣٬٦٦١٬٥٣١

)(٣٬٦٤٣٬٣٦٦

)(٥٬٠٦٧٬٠٧٧

٣٤٥٬٥١٥

)(٥٠٣٬٢٨٦

)(٦٢٬١٠٢

)(١٥٩٬٧١٤

)(٢٢٬٤٢٦٬٩٩٣

٧٬٤٧٥٬٠٠٩

١١٬٣٦٣٬٣٠٠

الوساطة المالية
دينــــــــــار

إدارة البوندد
دينــــــــــار

التأجير التمويلي
دينــــــــــار

أخــــــــــرى
دينــــــــــار

إدارة البوندد
دينــــــــــار

المجموع
 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠
دينــــــــــار

)غير مدققــة(

موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات

٢٦١٬٠٨٥٬٠٩٧
-

٤٠٦٬٣٧٠٬٩٢٠
-

-

٨٨٬٦٤٢٬٠٨٣

١٤٬٨٧١٬١٥٥

-

-

٢٧٬٥٠٧٬١٤١
-

١٬٤٣٦٬٤٤٣
-

مجموع الموجودات

٢٦١٬٠٨٥٬٠٩٧

٤٠٦٬٣٧٠٬٩٢٠

٣٤٦٬١٤٤٬٧٨٩

١٤٬٨٧١٬١٥٥

٨٨٬٦٤٢٬٠٨٣

٢٧٬٥٠٧٬١٤١

١٬٤٣٦٬٤٤٣

مطلوبات القطاع

٤٧٩٬٨٤٥٬١٦٤

٣٢٠٬٩٠٧٬٤٦٦

٦٣٬٠٤٨٬٣٣٢

١٬٠٥١٬٣٦٢

٦٥٬٥٣١٬٦٧٧

٢١٬٥٠١٬٥٢٣

٩٦٬١٥٧

مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع المطلوبات

٤٧٩٬٨٤٥٬١٦٤

٣٢٠٬٩٠٧٬٤٦٦

٦٣٬٠٤٨٬٣٣٢

)(٣٬٣١٤٬٧٠٢

)(٤٣٤٬٧٠٤

الخزينــــــــــة
دينــــــــــار

٣٤٦٬١٤٤٬٧٨٩

٤٠٬٦٩١٬٣٩١

٢٦٨٬٨٤٠

-

-

-

١٣٬١٧٢٬٤٩٢

-

التأجير التمويلي
دينــــــــــار

)(١٠٬٠٠٠

٨٤٬١١١

-

١٣٬١٧٢٬٤٩٢

الخزينــــــــــة
دينــــــــــار

٦٬١٢٢٬٧٩٤

الوساطة المالية
دينــــــــــار

إدارة البوندد
دينــــــــــار

أخــــــــــرى
دينــــــــــار

٢٠٢٠

٢٠١٩

-

-

٦٥٬٥٣١٬٦٧٧

١٬٠٥١٬٣٦٢

٢١٬٥٠١٬٥٢٣

٩٦٬١٥٧

-

دينــــــــــار

)مدققــة(

١٬١٤٦٬٠٥٧٬٦٢٨

١٬١٣٦٬٨٦١٬٨٦١

٤٩٬٣٠٦٬٠٤٩

٤٩٬٣٠٦٬٠٤٩

٤١٬٩١٧٬٤٧٦

٤٩٬٣٠٦٬٠٤٩

١٬١٩٥٬٣٦٣٬٦٧٧

١٬١٧٨٬٧٧٩٬٣٣٧

٩٥١٬٩٨١٬٦٨١

٩٤٤٬٨٦١٬٥٨٣

٥٨٬٥٨٧٬٤٥٢

٥٨٬٥٨٧٬٤٥٢

٥١٬٩٠٦٬٨٦٥

٥٨٬٥٨٧٬٤٥٢

١٬٠١٠٬٥٦٩٬١٣٣

٩٩٦٬٧٦٨٬٤٤٨

للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول
٢٠٢٠

٢٠١٩

دينــــــــــار

دينــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

مصاريف رأسمالية

١٬٠٠٨٬٩٧١

١٬١٠٧٬٩٩٠

استهﻼكات وإطفاءات

٢٬٢٠٣٬٤٢٦

٢٬٢٢٥٬٥٤٧

)ب( معلومات التوزيع الجغراﻓي
يمارس البنك وشركاته التابعة نشاطاتهم بشكــل رئيسي في المملكة والتي تمثل اﻷعمال المحلية لذلك فإن معظم اﻹيرادات والموجودات والمصروفات الرأسمالية داخل المملكة.

٢٧

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(

) (١٤معامﻼت مع أطراف ذات العﻼقة
قام البنك بالدخول في معامﻼت مع أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة العليا والشركات التابعة وكبار المساهمين ضمن النشاطات اﻻعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموﻻت
التجارية.
فيما يلي ملخص المعامﻼت واﻷرصدة مع الجهات ذات العﻼقة:
الجهة ذات العﻼقة

الشركات التابعة
دينـــــــــــــار

أعضاء مجلس
اﻹدارة واﻹدارة
التنفيذية العليا
دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

المجموع

أخرى )الموظفين وأقربائهم وأقرباء
أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة
التنفيذية العليا والشركات المسيطر
عليها(
دينـــــــــــــار

 ٣٠أيلول
٢٠٢٠
دينـــــــــــــار

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩
دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

)مدققــة(

بنود داخل قائمة المركز المالي:
التسهيﻼت اﻹئتمانية
مخصص تدني تسهيﻼت إئتمانية مباشرة **

٨٬١٠٣٬٦٨٠
-

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
الودائع والحسابات الجارية والتأمينات النقدية
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

٤٬٧٤٥٬٧٦٩
-

٣٬٨٣٣٬٢٧٧
٤٬٦٦٥٬٦١٢

١٤٬٠٧٦٬٠٦٠

٤٩٬٦١٢٬٣٩٠

٦١٬٥٤٩٬٣٤٧

٥٨٬٧٤٤٬٩٠٦

٣٨٬٢٨٥

٣٨٬٢٨٥

٨٢٬٨٨٠

٥٬١٢٠٬٠٠٠

٥٬١٢٠٬٠٠٠

٦٬٠٢٠٬٠٠٠

١٧٬٧٧٤٬٣٠٥

٢٧٬١٨٥٬٦٨٦

٢٩٬١٥٧٬٥٢٠

١٤٬٠٧٦٬٠٦٠

٤٬٦٧٩٬١٧٢

-

بنود خارج قائمة المركز المالي:
اعتمادات
كفاﻻت

٧٦٢٬٨٠٠

٧٦٣٬٧٩٢

٢٠٬٦٢٢

٢٠٬٦٢٢

١٩٬٧١١

٢٬٥٧٠٬٥١٨

٤٬٠٩٧٬١١٠

٤٬٦١٥٬٧٠٣

للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول

عناصر قائمة الربح أو الخسارة :

٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

فوائد وعموﻻت دائنة

٥٠٠٬١٠٩

١٧٦٬٢٨٦

٣٬١٥١٬٦٣٣

٣٬٨٢٨٬٠٢٨

٣٬٧٩٠٬٤١٣

فوائد وعموﻻت مدينة

٥٣٬٦٥١

٤٣٤٬٤٢٢

٤٧٩٬٣١٤

٩٦٧٬٣٨٧

١٬٣١٢٬٠٤٥

)(٤٤٬٥٩٥

)(٤٤٬٥٩٥

١٦٬٧٣٧

)مسترد من( مخصص تدني تسهيﻼت ائتمانية ** -

-

أعلى سعر فائدة على التسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة بالدينار اﻷردني

٪٢١

أدنى سعر فائدة على التسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة بالدينار اﻷردني

٪٢

أعلى سعر فائدة على التسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة بالعملة اﻷجنبية

٪١٢

أدنى سعر فائدة على التسهيﻼت اﻹئتمانية المباشرة بالعملة اﻷجنبية

٪٦

أعلى سعر فائدة على الودائع بالدينار اﻷردني

٪٦

أدنى سعر فائدة على الودائع بالدينار اﻷردني

صفر

أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة اﻷجنبية

٪١

أدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة اﻷجنبية

صفر

أعلى عمولة على التسهيﻼت

٪١

أدنى عمولة على التسهيﻼت

صفر

تبلغ أسعار الفوائد الدائنة على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بالدينار اﻷردني .٪١٠٫٩٢
بلغ ت الروات ب والمكاف آت ل ﻺدارة التنفيذي ة العلي ا للبن ك والش ركات التابع ة م ا مجموع ه  ٢٫٦٣٦٫٨٠٨دينار للتس عة أش هر المنتهي ة ف ي  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٢٫٦٨٨٫٥٥٣دينار لنفس
الفترة من العام .٢٠١٩
بلغ عدد العمﻼء ذوي العﻼقة  ٩٢٤عميل كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٩٣٥عميل كما في  ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
بلغت قيمة الضمانات المقدمة من العمﻼء ذوي العﻼق ة مقاب ل التس هيﻼت اﻻئتماني ة الممنوح ة م ا قيمت ه  ٣٥٫٠٢٧٫٤٤٩دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٣٣٫٨٢٢٫٤٧٥دينار كما في
 ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
* تم استبعاد اﻷرصدة والمعامﻼت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.
** تمثل المخصصات المعدة وفقًا لتعليمات البنك المركزي اﻷردني رقم ).(٢٠٠٩/٤٧
٢٨

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (١٥النقد وما ﻓي حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
كما ﻓي  ٣٠أيلول
٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

٨٥٬٢٣٧٬٤٥١

٩١٬٣٦٢٬٣٤٥

يضاف :أرصدة لدى بنوك و ُمؤسسات مصرفية تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر ٤١٬٢٠٧٬١٥٤

٥٥٬٢٧٢٬٧٧٣

ينزل :ودائع البنوك وال ُمؤسسات المصرفية التي تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر ٢٢٬٩٥٨٬٣٣٢

٨٬٥٨٧٬٠٠٠

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اﻷردني تستحق خﻼل ثﻼثة أشهر

١٣٨٬٠٤٨٬١١٨

١٠٣٬٤٨٦٬٢٧٣

) (١٦مستويات القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي اﻷدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادا ً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو التالي:
م دخﻼت المس توى ) :(١وه ي الم دخﻼت المس تنبطة م ن اﻷس عار المدرج ة )غيـ ر المعدّل ة( لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق نش طة والتـ ي يمك ن للمنش أة
الحصول عليها في تاريخ القياس.
م دخﻼت المس توى ) :(٢وهي المدخﻼت المستنبطة من البيانات عدا عن اﻷسعار المدرجة المس تخدمة ف ي المس توى  ١والمﻼحظة للموجودات أو المطلوبات ،سواء
بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة.
مدخﻼت المستوى ) :(٣وهي مدخﻼت للموجودات أو المطلوبات ﻻ تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

المستوى ٢
دينـــــــــــــار

المستوى ٣
دينـــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٧٤٦٬١٠٥

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

٣٤٬٩٩٥٬٣٠٩
٣٥٬٧٤١٬٤١٤

-

)غير مدققــة(
 ٣٠أيلول ٢٠٢٠

المستوى ١
دينـــــــــــــار

المجموع
دينـــــــــــــار

٧٤٦٬١٠٥

٦٬٧٠٧٬٠٠١
٦٬٧٠٧٬٠٠١

٤١٬٧٠٢٬٣١٠
٤٢٬٤٤٨٬٤١٥

المستوى ٢
دينـــــــــــــار

المستوى ٣
دينـــــــــــــار

المجموع
دينـــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل قائمة الدخل

٩٬٦٦٧

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

٣٦٬٨٥٥٬٣٢٥
٣٦٬٨٦٤٬٩٩٢

-

)مدققــة(
 ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩

المستوى ١
دينـــــــــــــار

٢٩

٧٬٠٨٦٬٣٢٥
٧٬٠٨٦٬٣٢٥

٩٬٦٦٧
٤٣٬٩٤١٬٦٥٠
٤٣٬٩٥١٬٣١٧

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (١٧القيمة العادلة لﻸدوات المالية

إن القيمة العادلة لﻸدوات المالية التي ﻻ يتم قياسها في قائم ة الم ركز الم الي الموح دة المرحلي ة المختص رة بالقيم ة العادل ة ﻻ تختل ف جوهري ا ً ع ن القيم ة
الدفتري ة المدرج ة ف ي الق وائم المالي ة الموح دة المرحلي ة المختص رة .كما أن القيم ة العادل ة للتس هيﻼت اﻹئتماني ة المباش رة واﻻس تثمارات بالكلف ة المطف أة
وودائع البنوك والمؤسسات المصرفية وودائع العمﻼء والتأمينات النقدية واﻷموال المقترضة والتي تدرج بالتكلف ة المطف أة ﻻ تختل ف جوهري ا ً ع ن القيم ة
الدفترية المدرجة في القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة بسبب عدم وجود اخت ﻼف جوه ري بأس عار الفوائ د الس ائدة ف ي الس وق ل ﻸدوات المالي ة
المشابهة لﻸسعار المتعاق د عليه ا ،وك ذلك بس بب الف ترات القص يرة فيم ا يتعل ق بودائ ع البن وك والمؤسس ات المص رفية .إن القيمة العادلة المدرجة بالتكلفة
المطفأة تحدد عن طريق اﻷسعار المعلنة للسوق عند توفرها أو عن طريق نماذج تقييم كالتي تستخدم في بعض حاﻻت السندات بعمولة ثابتة.
) (١٨حصة السهم من صاﻓي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للثﻼثة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول

للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠٢٠

٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

صافي الربح للفترة العائد لمساهمي البنك

١٬٧٧٧٬٦١٢

٣٬٦٠٩٬٤٦٣

٧٬٢٨٢٬٥٧٣

١١٬١٠٩٬٣٥١

المتوسط المرجح لعدد اﻷسهم

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٠٫٠٣٦

٠٫٠٧٣

٠٫١١١

حصة السهم اﻷساسية والمخفضة من صافي ربح الفترة ٠٫٠١٨

إن الحصة اﻷساسية للسهم من صافي ربح الفترة العائد لمساهمي البنك مساوية للحصة المخفض ة حي ث أن البن ك ل م يص در أي ة أدوات مالي ة له ا ت أثير عل ى الحص ة
اﻷساسية للسهم.

) (١٩ارتباطات والتزامات محتملة
 ٣٠أيلول
٢٠٢٠

 ٣١كانون اﻷول
٢٠١٩

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)مدققــة(

اعتمادات

٣٬٤٠٣٬٢٢٧

١٣٬٧٤٩٬٤٦٧

قبوﻻت وسحوبات زمنية

٢٬٠٣٧٬٠٣٩

١٬٥٦٥٬٧١٩

كفاﻻت:
دفع

٢٥٬٦٧٢٬٢١٤

٢٨٬٥٦٧٬٤٦٤

حسن تنفيذ

٣٨٬٧٠٢٬٧٩١

٣٨٬٤٠١٬١٣٥

أخرى

١٤٬٨٤١٬٤١٣

١٤٬١٦٠٬٦٧٣

١٨٬٧٤٥٬٢١٥

١٥٬٥٦٣٬٣٧٦

١٠٣٬٤٠١٬٩٠٠

١١٢٬٠٠٧٬٨٣٤

سقوف تسهيﻼت ائتمانية مباشرة غير مستغلة
المجمـــوع

٣٠

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (٢٠القضايا المقامة على البنك
بلغت قيمة القضايا المقام ة ض د البن ك  ٤٫٥٥٣٫٧٩٧دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٤٫٦٤٣٫٧٩٠دينار كما في  ٣١كانون اﻷول ٢٠١٩
فيما بلغ رصيد المخصصات لمواجهة ه ذه القض ايا  ٣٥٩٫٠٠٠دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٦٣١٫٩٥٦دينار كما في  ٣١كانون اﻷول
 .٢٠١٩وفي تقدير اﻹدارة والمستشار القانوني للبنك فإنه لن يترتب على البنك أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.
ﻻ يوجد قضايا مقامة على شركة الموارد للوساطة المالية ،وشركة تمكين للتأجير التمويل ي وش ركة اﻻس تثماري لتموي ل سلس لة اﻹم داد والش ركة
اﻷردنية للتخصيم كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
بلغت قيمة القضايا المقامة ض د ش ركة التس هيﻼت التجاري ة اﻷردني ة  ١١٥٫٠٣٨دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٢٠١٫٦٣٥دينار كما في
 ٣١ك انون اﻷول  ٢٠١٩فيم ا بل غ رص يد المخصص ات لمواجه ة ه ذه القض ايا  ٢٣٤٫٧٧٣دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل ٢٢٠٫٠٠٠كما
في  ٣١كانون اﻷول  .٢٠١٩وفي تقدير اﻹدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.
بلغت قيمة القضايا المقامة على شركة التس هيﻼت التجاري ة للت أجير التمويل ي )شركة تابعة لشركة التسهيﻼت التجارية( مبلغ  ٣١٫٠٤٧دينار كما
ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠٢٠مقاب ل  ٢١٫٧٩٦دين ار كم ا ف ي  ٣١ك انون اﻷول  ،٢٠١٩وف ي تق دير اﻷدارة والمستش ار الق انوني فإن ه ل ن يترت ب عل ى
الشركة أية إلتزامات لقاء هذه القضايا.
بلغ ت قيم ة القض ايا المقام ة ض د ش ركة بن دار للتج ارة واﻻس تثمار  ٤٧٫٨٤٠دينار كم ا ف ي  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٩١٫٧٢٥دينار كما في ٣١
ك انون اﻷول  ،٢٠١٩فيم ا بل غ رص يد المخصص ات لمواجه ة ه ذه القض ايا  ٣٢٫٨٤٠دينار كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠مقابل  ٧٦٫٧٢٥دينار كما
في  ٣١كانون اﻷول  ،٢٠١٩وفي تقدير اﻹدارة والمستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا.
ﻻ يوج د قض ايا مقام ة عل ى ش ركة بن دار للت أجير التمويل ي وش ركة رب وع الش رق العقاري ة وش ركة راكي ن العقاري ة )شركات تابعة لشركة بندار
للتجارة واﻻستثمار( كما في  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠و ٣١كانون اﻷول .٢٠١٩
) (٢١مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات المالية والبنود خارج قائمة المركز المالي
إن تفاصيل الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اﻻئتمانية المتوقعة كانت كما يلي:
للتسعة أشهر المنتهية في  ٣٠أيلول
البند

٢٠٢٠
دينـــــــــــــار

٢٠١٩
دينـــــــــــــار

)غير مدققــة(

)غير مدققــة(

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

٨٣٬٦٤٩

١٬٧١٩

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

١٬٢٤٨

١٢٧٬٥١٦

موجودات آخرى

)(٥٬٥١٢

-

بنود خارج قائمة المركز المالي

)(٧١٬٣٥٦

١٣٩٬٦٠٥

٨٬٠٢٩

٢٦٨٬٨٤٠

المجموع

٣١

البنك اﻻستثماري )شركة مساهمة عامة محدودة(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
كما ﻓي  ٣٠أيلول ) ٢٠٢٠غير مدققة(
) (٢٢أرقام المقارنة
ت م إع ادة تبوي ب بع ض أرق ام المقارن ة للف ترة المنتهي ة ف ي  ٣٠أيل ول  ٢٠١٩وللس نة المنتهي ة ف ي  ٣١ك انون اﻷول  ٢٠١٩لتتناسب م ع التبوي ب
للقوائم المالية للفترة المنتهية في  ٣٠أيلول .٢٠٢٠

٣٢

