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 مجموعة البنك العربي
  الدخل الشامل الموحدة قائمة

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 الدوالرات االمريكية( )بآالف

 ( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها60( الى رقم )1االيضاحات المرفقة من رقم )تعتبر 

 
 2018  2017     

544.820 الربح للسنة    532.963 
    

    بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة يضاف:

    بنود سيتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

 45.676  72.009 فروقات ُعملة ناتجة عن ترجمة عمالت أجنبية

    

    بنود لن يتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

    

(332.12) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   (43.585)  

(374.10) تقييم استثمارات التغير في احتياطي   (46.209)  

(958.1) االخر )خسائر( أرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل   2.624 

 2.091  59.677 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة بعد الضريبة 

 535.054  880.221 مجموع الدخل الشامل للسنة

    

    ويعود الى:

 530.935  895.196 مساهمي البنك

(14.975) حقوق غير المسيطرين   4.119 

 535.054  880.221 المجموع



 مجموعة البنك العربي
 الموحدةالتغيرات في حقوق الملكية  قائمة

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 االمريكية( الدوالرات )بآالف

 ( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها60( الى رقم )1االيضاحات المرفقة من رقم )تعتبر 

 

 

 ايضاح

رأس المال 

 إصدارعالوة  المدفوع

إحتياطي 

 إجباري

إحتياطي 

 إحتياطي عام إختياري

إحتياطي 

مخاطر 

 مصرفية عامة

احتياطي لدى 

 شركات حليفة

إحتياطي ترجمة 

 عُمالت أجنبية

إحتياطي تقييم 

 أرباح مدورة استثمارات

 مجموع حقوق الملكية

 )مساهمي البنك( 

حقوق غير 

 المسيطرين

مجموع 

 حقوق الملكية

2018-               

359.841 1.225.747 926.615  رصيد بداية السنة  977.315 1.141.824 828.953  1.540.896 (550.350)  (438.313)  1.904.663 259.2908.  013.119  272.4098.  

(205.164) - - - - - - - - -  (9أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم )  (205.164)  (241.8)  (466.172)  

359.841 1.225.747 926.615  المعدل رصيد بداية السنة  977.315 1.141.824 828.953  1.540.896 (550.350)  (438.313)  1.740.458 054.126.8  772.110  826.236.8  

649.820 - - - - - - - - -  الربح للسنة  649.820  (105)  544.820  

899.85 - - - - - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة  (352.11)  - 547.74  (870.14)  677.59  

899.85 - - - - - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة  (352.11)  649.820  196.895  (975.14)  221.880  

148.78 - -   المحول إلى االحتياطي االجباري  - - - - - - (148.78)  - - - 

(704.158) - - - - -  * المحول الى احتياطي مخاطر مصرفية عامة  - - - 704.158  - - - 

959.1 - - - - - - - -  المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة  (959.1)  - - - 

(1) - - - - - - - - - - -  المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى حقوق غير المسيطرين  (1)  

(911.368) - - - - - - - - - 33 توزيعات أرباح  (911.368)  (759.4)  (670.373)  

(038.82) - - - - - - - - -  ** تغيرات في حقوق ملكية شركات حليفة  (038.82)  - (038.82)  

251.3 - - - - - - - - -  تعديالت خالل السنة  251.3  - 251.3  

615.926  رصيد نهاية السنة   747.225.1  507.919  315.977  824.141.1  124.237  896.1.540  (264.651)  (831.322)  2.192.006 552.573.8  037.91  589.664.8  

               

2017-               

(402.682) 1.540.896 363.458 1.141.824 977.315 798.443 1.225.747 926.615  رصيد بداية السنة  (267.672)  1.738.225 8.042.169 122.367 8.164.536 

2011.0 521.961 521.961 - - - - - - - - -  الربح للسنة  532.963 

(43.158) 52.132 - - - - - - -  الدخل الشامل اآلخر للسنة  - 8.974 (6.883)  2.091 

(43.158) 52.132 - - - - - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة  521.961 530.935 4.119 535.054 

(42.916) - - - - - - 42.916 - -  المحول إلى االحتياطي االجباري  - - - 

(32.370) - - - 32.370 - - - - -  احتياطي مخاطر مصرفية عاملة المحول الى  - - - 

(2.608) - - - - - - - -  المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة  2.608 - - - 

(16) - - - - - - - - - - -  المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى حقوق غير المسيطرين  (16)  

(5.105) (278.182) (278.182) - - - - - - - - - 33 توزيعات أرباح  (283.287) 

(2.352) (4.663) (4.663) - - - - - - - - -  تعديالت خالل السنة  (7.015) 

(350.550) 1.540.896 395.828 1.141.824 977.315 841.359 1.225.747 926.615  رصيد نهاية السنة  (313.348)  1.904.663 8.290.259 119.013 8.409.272 

  
 .2018كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في  2 .8بلغت قيمة االرباح المدورة التي ال يمكن التصرف بها اال بحاالت محددة نتيجة لتطبيق بعض المعايير المحاسبية . مليون دوالر أمريكي 131 .9تشمل األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مقيدة التصرف بمبلغ  -
 
 والذي يمثل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات السالب وفقاً لتعليمات هيئة األوراق المالية والبنك المركزي األردني. 2018كانون األول  31( مليون دوالر أمريكي كما في 322 .8يحظر التصرف بمبلغ ) -

 
دورة كما اح المالمسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرب 9للتقاص مع أثر معيار والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر المصرفية العامة )المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني( لحساب األرباح المدورة  2018حزيران  6بتاريخ  2018\13البنك المركزي األردني تعليمات رقم  أصدر *

 يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني. . كما ونصت التعليمات على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين وال2018كانون الثاني  1في 

 (. 9رقم )الدولي تغييرات في حقوق الملكية لدى شركات حليفة والناتجة في معظمها عن تطبيق معيار التقارير المالية اللكية شركات حليفة حصة المجموعة من التغيرات في حقوق متمثل  **



 مجموعة البنك العربي
  الموحدةالتدفقات النقدية  قائمة

 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 الدوالرات االمريكية( )بآالف

 ( جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها60( الى رقم )1االيضاحات المرفقة من رقم )تعتبر 

 
 2017  2018  اتايضاح 
      

      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
      

972.118.1   الربح للسنة قبل الضريبة   796.653 
      

       :تعديالت
153.48  15 استهالكات    48.962 

331.251  6 الماليةعلى الموجودات خسائر ائتمانية    250.377 
 36.578  656   المستحقة صافي الفوائد

(645)   بيع موجودات ثابتة أرباح   (1.324)  
110.9  16 اطفاء موجودات غير ملموسة   7.584 

(1.477)  46  37 )ارباح( إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلخسائر   
(515.7)  11 نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتوزيعات    (6.995)  

(903.370)  14 حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة   (350.278)  
(000.325)   ( مصروف المخصصات القانونيةفي )الوفر   000.150  

000.225   خسائر تدني استثمار متاح للبيع   - 
(237.5)   اخرى مخصصات   3.021 

968.943   المجموع   933.101 

      )الزيادة( النقص في الموجودات:

(755.13)   أرصدة لدى بنوك مركزية )تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر(   (25.000)  
450.624   إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية )تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر(   25.699 

(374.650)   تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة   (831.1.840)  
779.30   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   229.339 

(9.317)   موجودات اخرى ومشتقات مالية   (9.395)  
      الزيادة )النقص( في المطلوبات:

(268.10)   مدة تزيد عن ثالثة أشهر( ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية )تستحق خالل   36.632 
454.350   ودائع عمالء   (1.693)  
182.213   تأمينات نقدية   138.863 

(315.390)   مطلوبات أخرى ومشتقات مالية   46.327 

االستخدامات النقدية في( عمليات التشغيل قبل الضريبة )التدفقات النقدية من صافي 

 المدفوعة
  1.088.804  (466.958)  

(372.265)  22 ضريبة الدخل المدفوعة   (240.453)  

(707.411)  823.432   عمليات التشغيل )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية من   
      

      التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
200.13   بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   32.191 

(512.770)   )شراء( استحقاق موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة   (119.068)  
(165.2)  14 استثمارات في شركات حليفة    (2.724)  

170.192  14 توزيعات نقدية من شركات حليفة   169.470 
515.7  11 اآلخرتوزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    6.995 

(118.62)  15 )شراء( موجودات الثابتة    (51.168)  
 11.018  6.584   المتحصل من بيع موجودات ثابتة
(220.9)   بالصافي -)شراء( موجودات غير ملموسة    (11.982)  

(546.624)   من عمليات االستثمار)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية    34.732 
      

      التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
389.99   أموال مقترضة   (89.095)  

(940.366)   أرباح موزعة للمساهمين   (280.136)  
(759.4)   المسيطرين لحقوق غيرأرباح موزعة    (5.105)  

(310.272)   عمليات التمويلالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية    (374.336)  

(424.73)   النقص في النقد وما في حكمهصافي    (1.047.015)  

899.85   تغير أسعار الصرف -فروقات عُملة    52.132 

955.354.7   النقد وما في حكمه في بداية السنة   8.349.838 

430.367.7  57 النقد وما في حكمه في نهاية السنة   7.354.955 

      التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
608.889   فوائد مدفوعة   116.765  
201.181.2   فوائد مقبوضة   256.988.1  



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

- 1 - 

 

 ةعــاممعلومات  (1)

 

األردنية الهاشمية ويقوم  المملكة-وهو مسـجل كشـركة مسـاهمة عامة محدودة أردنية مركزها الرئيسي عمان  ,1930العربي عام تأسس البنك 

شركاته التابعة والبنك العربي ومن خالل  126والخارج وعددها  78في األردن وعددها باألعمال المصرفية من خالل فروعه المنتشرة 

 المحدود.)سويسرا( 

 

ع هم نفس مساهمين البنك العربي سويسرا )كل  م . مساهمون البنك العربي شش م ع في سوق عمان المالييتم تداول أسهم البنك العربي 

 متساوية / متداولة في سهم واحد من البنك العربي سويسرا(.ش م ع سهم من البنك العربي  18

 

وهي خاضعة  2019 كانون الثاني 31بتاريخ  (1بموجب جلسته رقم ) العربيالمرفقة من مجلس إدارة البنك  الموحدة المالية القوائمتم إقرار 

 والبنك المركزي األردني. لموافقة الهيئة العامة للمساهمين
 
 

 أُسس إعداد القوائم المالية الموحدة ( 2-1)

 

للتقارير المالية وتفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 

 المحاسبة الدولية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة في البلدان التي تعمل بها المجموعة وتعليمات البنك المركزي األردني.

 

باستثناء بعض الموجودات والمطلوبات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة  تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

 بتاريخ القوائم المالية الموحدة.

 

 ان الدوالر األمريكي هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.

 

 المالية القوائمأسس توحيد  ( 2-2)

 

والبنك العربي  ش.م.عالمالية للبنك العربي  القوائمالمالية الموحدة لمجموعة البنك العربي والتي تظهر أرقامها بالدوالر األمريكي  القوائمتشمل 

 التالية:التي أهمها والشركات التابعة  ,)سويسرا( المحدود

 

     (٪نسبــة الملكيـة ) 

 رأس المال التأسيس بلد طبيعة النشاط تاريخ التملك 2017 2018 الشركة اسم

       

 مليون يورو 570 المملكة المتحدة عمليات مصرفية 2006 100 100 بنك أوروبا العربي ش م ع 

 مليون دوالر استرالي 94.3 استراليا عمليات مصرفية 1994 100 100 البنك العربي استراليا المحدود

 مليون دينار أردني 100 األردن عمليات مصرفية 1997 100 100 البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع

 مليون دينار أردني 50 األردن تأجير تمويلي 1996 100 100 الشركة العربية الوطنية للتأجير ذ م م

 مليون دينار أردني 14 األردن مالية وساطة وخدمات 1996 100 100 مجموعة العربي لالستثمار ذ م م

 مليون جنيه سوداني 117.5 السودان عمليات مصرفية 2008 100 100 البنك العربي السوداني المحدود

 مليون دينار أردني 1.7 فلسطين مالية وساطة وخدمات 2009 100 100 فلسطين - العربي لالستثمار مجموعة

 مليون دينار تونسي 100 تونس عمليات مصرفية 1982 64.24 64.24 البنك العربي لتونس

 مليار ليرة سورية 5,05 سوريا عمليات مصرفية 2005 51.29 51.29 البنك العربي سوريا

 مليون دينار أردني 10 االردن أعمال تأمين 2006 50 50 شركة النسر العربي للتامين

 

  



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

- 2 - 

 

التي تخضع لسيطرة البنك وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية  الشركاتالشركات التابعة هي تلك 

كلفة عند إعداد القوائم المالية توالتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتها, يظهر االستثمار في الشركات التابعة بال

 .ش.م.عللبنك العربي 

 

, هذا وإذا كانت السياسات المحاسبية اسبية المستخدمـة من قبل المجموعةنفس السياسات المح باستخداميتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة 

تخدمة من قبل ع تلك المسيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتوافق م مختلفةالمتبعة من قبل الشركات التابعة 

 .المجموعة

 

مجموعة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلياً انتقال سيطرة ال ةالدخل الموحد قائمةيتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في 

ذلك وهو  االستبعادحتى تاريخ  ةالدخل الموحد قائمةفي  استبعادهاعلى الشركات التابعة, ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم 

 المجموعة السيطرة على الشركات التابعة.فيه التاريخ الذي تفقد 

 

والشركات التابعة  )سويسرا( المحدودالعربي  ش.م.ع والبنكالمالية يتم استبعاد المعامالت واألرصدة فيما بين البنك العربي  القوائمعند توحيد 

)الجزء غير  غير المسيطرينحسب الحالة, أما حقوق  ىمالت في الطريق ضمن بند موجودات أخرى أو مطلوبات أخر, وتظهر المعااألخرى

 . لكيةالشركات التابعة( فتظهر في بند مستقل ضمن حقوق الم ملكيةمن حقوق  المجموعةالمملوك من قبل 

 

كلفة دمج األعمال من خالل مجموع القيم العادلة لألصول التي تم تيتم معالجة كافة اندماجات األعمال باستخدام طريقة االستمالك وتقاس 

تم يويتم االعتراف بالتكاليف التي , التنازل عنها سواًء كانت نقدية مدفوعة أو أية أصول أخرى وااللتزامات التي تم تحملها بتاريخ التبادل

 االستمالك. تكبدها لدمج األعمال في قائمة الدخل الموحدة وال تعتبر جزء من تكلفة

 

 

 التغير في السياسات المحاسبية (3)

 

كانون  31ة في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهي

 :2018كانون الثاني  1من , باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً 2017األول 

 

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

كانون الثاني  1في  ( االدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار2014( )9قامت المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

متطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط والتعديالت المتعلقة  , حيث قامت المجموعة في ذلك التاريخ بتقييم2018

. 2009الصادر عام  9بالتصنيف والقياس لألدوات المالية. قامت المجموعة بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 .2011كانون الثاني  1وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في 

 

االدوات المالية, ولم تقم المجموعة بتعديل ارقام المقارنة.  9تم تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدولي رقم 

)األدوات  9المالية الدولي رقم من خالل األرباح المدورة. استبدل معيار التقارير  2018كانون الثاني  1تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في 

)األدوات المالية: االعتراف والقياس(, وتضمن نموذجاً شامالً  39المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تضمن المعيار نموذج أعمال  لقياس.أللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط, ومتطلبات التصنيف وا

 ألدوات الدين, القروض, االلتزامات المالية, عقود الضمان المالي, الودائع, والذمم المدينة, اال انه ال ينطبق على ادوات الملكية.

 

جودات والمطلوبات المالية. يتطلب ( )األدوات المالية( آلية تصنيف المو2014( )9تتضمن النسخة المعدلة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

( ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء على نموذج أعمال المنشأة ألداره األصول المالية 9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( على 2009( )9لدولي رقم )وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي. قامت المجموعة بتقييم اثر تطبيق معيار التقارير المالية ا

 1تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بتاريخ التطبيق اإلجباري للمعيار في 

 .2018كانون الثاني 

 

  .2014لسنة  9المالية الدولي رقم  ال يوجد أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق معيار التقارير
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انخفاض في  2018كانون الثاني  1نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 

 مليون دوالر كما يلي: 172حقوق الملكية بمبلغ 

 

 أثر تطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

الدوالرات بآالف 

 األمريكية

 6.096 رصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية وبنوك مركزيةأ

 25.000 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 121.539 مباشرة بالتكلفة المطفأةتسهيالت ائتمانية 

 42.855 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 (23.044) ضرائب مؤجلة

 172.446 المجموع

  

  يعود الى:

 164.205 مساهمي البنك

 8.241 حقوق غير المسيطرين

 172.446 

 

 كما يلي:على األرصدة االفتتاحية  9أثر تطبيق معيار ان 

 البند

 المبلغ كما في

 كانون األول 31

2017 

 المبلغ

 المعاد تصنيفه

 الخسارة االئتمانية

 المتوقعة* 

 كما في المبلغ

 2018كانون الثاني  1

 بعد تطبيق معيار

 التقارير المالية

 (9رقم )

     

 7.604.504 (2.560) - 7.607.064 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

 4.139.117 (3.536) - 4.142.653 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 488.347 - 17.693 470.654 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 395.563 - - 395.563 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

 23.367.036 (121.539) - 23.488.575 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 7.717.330 (25.000) (17.693) 7.760.023 مالية بالكلفة المطفأةالموجودات الأدوات دين ضمن 

 - - (17.693) - من خالل قائمة الدخل منه المحول الى القيمة العادلة

 18.849.280 (42.855) - 18.892.135 ائتمانية غير مباشرة تمجموع تسهيال

 

 لكل بند بعد التصنيف في نهاية السنة.الخسائر االئتمانية المتوقعة  يتم احتساب *
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 كما يلي: (9المالية )الرصيد االفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

 

 البند 

 الحاليلمخصصات ا مبلغ

كانون األول  31كما في 

2017 

 الفرق نتيجة إعادة 

 احتساب

معيار الرصيد وفق 

 (9التقارير المالية رقم )
    

5602. - لدى بنوك مركزيةأرصدة   .5602  

5363. - أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  .5363  

271.3751. بالتكلفة المطفأة ائتمانية مباشرةتسهيالت   .539121  .392.9141  

02828. مالية بالكلفة المطفأةالموجودات الأدوات دين ضمن   .00025  .02853  

85542. - غير مباشرة مجموع تسهيالت ائتمانية  .85542  
 

 كما يلي: 2018كانون الثاني  1الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المالية الالحقة لـ 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البند 
     

   تجميعي فردي تجميعي فردي 

 2.560 - - - - 2.560 أرصدة لدى بنوك مركزية

 3.536 - - - - 3.536 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1.392.914 1.010.050 2.673 294.530 20.025 65.636 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

مالية بالتكلفة الموجودات الأدوات دين ضمن 

 53.028 14.239 - 21.026 - 17.763 المطفأة

 42.855 884 - 14.641 - 27.330 مجموع تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
 

 2018األول كانون  31الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المالية الالحقة لـ 
 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى البند 
     

   تجميعي فردي تجميعي فردي 

 1.746 - - - - 1.746 أرصدة لدى بنوك مركزية

 4.067 - - - - 4.067 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 1.573.933 1.184.949 6.354 296.195 14.125 72.310 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية

 40.516 4.776 - 17.565 - 18.175 بالتكلفة المطفأة  

 77.358 11.479 - 30.398 - 35.481 مجموع تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 

 العقود مع العمالء( اإليرادات من 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( 18( عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي )11( بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم )15يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

األخرى. يحدد المعيار االيرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء, ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير 

( يتم 15الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 ميل.االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى الع

 

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات, مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات االعتراف 

 لعقد.المرتبطة بتنفيذ ا . كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرةباإليراد

 

 للمجموعة. على القوائم المالية الموحدة( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )جوهري عن تطبيق  أثرلم ينتج أي 
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 المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 22تفسير رقم )

سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل )أو جزء  يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد

العتراف منه( أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة, فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة با

 ي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.األولي باألصل او االلتزام غير النقد

 

 للمجموعة. عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة أثرلم ينتج أي 

 

 تحويالت االستثمارات العقارية -( 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى او من بند المجموعة تحويل )إعادة تصنيف( متى يجب على هذه التعديالت توضح 

 االستثمارات العقارية.

 

تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية )او في حال لم تعد متطلبات التعريف 

 ال يمثل دليل على التغير في االستخدام.  العقار دام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخداممتوفرة( ويكون هناك دليل على التغير في االستخ

 

 للمجموعة. عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة أثرلم ينتج أي 

 

 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم  –( 2رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

بحيث تشمل هذه  -الدفع على أساس األسهم - (2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )

ى التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد, وتصنيف معاملة الدفع عل

سهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير أساس األ

 تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية.

 

 للمجموعة. عديالت على القوائم المالية الموحدةلم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه الت

 

(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

 أو مشاريعه المشتركة

( فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الشركة 28عيار المحاسبة الدولي )( وم10تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )

عتراف التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح التعديالت أنه يتم اال

ً  -ينطبق عليها تعريف المنشأة بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي  بين  -( 3لمعيار التقارير الدولية ) وفقا

 المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة.  في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال

مر في الشركة الحليفة أو المشاريع ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستث

 مشتركة.

 

 للمجموعة. عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة أثرلم ينتج أي 
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  أهم السياسات المحاسبية (4)

 

 تحقق اإليرادات
 

 طريقة معدل الفائدة الفعلية
 

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية (, 39( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم )

اثبات إيرادات  لكافة األدوات المالية واألدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تم تسجيلها بالتكلفة المطفأة. يتم

ت المالية التي تحمل فائدة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقآ للمعيار الدولي للتقارير الفوائد على الموجودا

. إن معدل الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم المتحصالت النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو, (9رقم ) المالية

 األقصر, إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.الفترة 
 

ضافة الى يتم احتساب معدل الفائدة الفعلية )وبالتالي, التكلفة المطفأة لألصل( من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء, إ

المجموعة بإيرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي يمثل الرسوم والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. تعترف 

يتم أفضل تقدير لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرض. ومن ثم, يتم االعتراف بتأثير أسعار الفائدة المختلفة المحتملة التي 

 لدفعات المسبقة, وفرض الغرامات والرسوم(.فرضها على مراحل مختلفة, والخصائص األخرى لدورة حياة األصل )بما في ذلك ا
 

أو طرح إذا تم تعديل التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية على الموجودات المالية ألسباب غير مخاطر االئتمان. يتم إثبات التعديالت كإضافة 

يتم إطفاء التسوية فيما بعد من خالل الفوائد  الفوائد. للقيمة الدفترية لألصل في بيان المركز المالي الموحد مع زيادة أو طرح الفرق في إيرادات

 .الموحدة الدخل الشامل قائمةواإليرادات المماثلة في 
 

 المماثلةوالمصروفات الفائدة واإليرادات 
 

وبالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل الشامل فان الفائدة الدائنة بالقيمة العادلة من خالل الدخل لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة, 

 والمدينة على هذه االدوات المالية تقيد بسعر الفائدة الفعلي. 

 

رسوم ان عملية احتساب الفائدة تأخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألدوات المالية )على سبيل المثال, خيارات الدفع المسبق( وتتضمن أي 

 لية.كاليف إضافية تتعلق بهذه األدوات المالية بشكل مباشر وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي ولكنها ال تمثل خسائر ائتمانية مستقباو ت

 

 باعندما يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات المالية او مجموعة من الموجودات المالية المماثلة من خالل خسائر تدني القيمة, فانه يستمر احتس

 قيمة ايراد الفوائد باستخدام سعر الفائدة المعمول به لخصم التدفقات النقدية المتوقعة ألغراض احتساب خسارة قيمة التدني.

 

 عموالت ورسوم دائنة
 

 يمكن تقسيم الرسوم الدائنة الى الفئتين التاليتين:
 
 محددة.رسوم دائنة تم تحصيلها من خالل خدمات تم تقديمها على مدة زمنية  .1
 

مخصص الخدمات المأخوذ مقابل الرسوم المتحققة خالل مدة زمنية محددة يتم احتسابه للفترة ذاتها. هذه الرسوم تشمل عموالت دائنة, 

 الثروة الخاصة, رسوم إدارة الموجودات ورسوم الوصاية واإلدارة األخرى.
 

 .الماليةالرسوم الدائنة التي تشكل جزء ال يتجزأ من األدوات  .2
 

 تشمل الرسوم التي يعتبرها البنك جزء ال يتجزأ من األدوات المالية ما يلي:
 

 رسوم منح القروض, رسوم االلتزام بالقروض التي من المحتمل ان يتم استغاللها والرسوم االئتمانية ذات الصلة األخرى.
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 االعتراف األولي -األدوات المالية 
 

 تاريخ االعتراف
 

والمطلوبات المالية, باستثناء القروض والسلف للعمالء واألرصدة المستحقة للعمالء في تاريخ المعاملة, أي التاريخ الذي  يتم إثبات الموجودات

ية تصبح فيه المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألدوات المالية. ويشمل ذلك الصفقات االعتيادية: مشتريات أو مبيعات الموجودات المال

م الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب قوانين أو اتفاقيات في السوق. يتم إثبات القروض والسلف للعمالء التي تتطلب تسلي

 عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. وتعترف المجموعة باألرصدة المستحقة للعمالء عند تحويل األموال إلى المجموعة.
 

 القياس األولي لألدوات المالية
 

تمد تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي على شروطها التعاقدية ونموذج األعمال الخاص بإدارة األدوات. يتم قياس األدوات يع

تم رة, بحيث يالمالية مبدئيًا بقيمتها العادلة, باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسا

يتم قياس الذمم المدينة التجارية بسعر الصفقة. عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية عن  إضافة أو خصم تكاليف المعامالت من المبلغ.

 سعر المعاملة عند اإلثبات المبدئي, تقوم المجموعة باحتساب ربح أو خسارة "لليوم األول" كما هو موضح أدناه.
 

 أو الخسارةاليوم األول للربح 
 

مالحظتها عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند نشأتها, وتعتمد القيمة العادلة على أسلوب تقييم باستخدام مدخالت فقط يمكن 

الت التي تستند في معامالت السوق, تقوم المجموعة بتسجيل بالفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي الدخل للمجموعة. في الحا

االعتراف فيها القيمة العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها, يتم تأجيل اثبات الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم الحقا 

 فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة, أو عند الغاء االعتراف باألداة المالية. قائمة الدخل الموحدةبها في 

 

 فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية
 

 تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية )أدوات الدين( على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية, ويتم قياسها:
 

 بالتكلفة المطفأة -

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -

 الربح والخسارةبالقيمة العادلة من خالل  -
 

تقوم المجموعة بتصنيف وقياس محفظتها التجارية ومشتقاتها المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتاح للمجموعة تصنيف 

الثبات في القياس األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة, إذا أدى ذلك إلى الغاء أو التقليص بشكل جوهري من حاالت عدم 

 أو االعتراف.
 

خسارة يتم قياس المطلوبات المالية, عدا عن التزامات القروض والضمانات المالية, بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 عندما يتم االحتفاظ بها لغايات المتاجرة والمشتقات المالية.

 

 الموجودات والمطلوبات المالية
 

 المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة
 

, بما 2018كانون الثاني  1يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة قبل 

 ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد والتي لم يتم تسعيرها في سوق نشط, بخالف ما يلي: في ذلك الموجودات المالية غير المشتقة
 

 إذا كانت غايات المجموعة من الشراء أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب -

 والخسارة أو متاحة للبيع.إذا قامت المجموعة عند االعتراف األولي, بتصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  -

كانت بسبب تدهور في االئتمان, والتي تم تصنيفها موجودات  إذاتسترد المجموعة بشكل أساسي جميع استثماراتها االولية, اال  القد  -

  مالية متاحة للبيع.
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المجموعة فقط بقياس المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء واالستثمارات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة في حال  تقوم

 تحقق الشرطين التاليين معا:
 

 االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية -

ودات المالية تحدد تواريخ التدفقات النقدية التي تعتبر مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة للمبلغ الشروط التعاقدية للموج -

 القائم.
 

 .هذه الشروط مبينة أدناه تفاصيل
 

 تقييم نموذج األعمال
 

 الموجودات المالية لتحقيق أهدافها التجارية.تقوم المجموعة بتحديد نموذج األعمال على المستوى الذي يعكس على أفضل وجه كيفية إدارة 
 

 ال يتم تقييم نموذج العمل الخاص بالمجموعة على أساس كل أداة على حدة, ولكن يتم تقييمه على مستوى المحفظة المجمعة ويستند إلى عوامل

 ملحوظة مثل:
 

 لإلدارة التنفيذية العليا في المجموعة.ألعمال وابالغها كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج ا -

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال(, والطريقة التي يتم بها إدارة هذه  -

 المخاطر

عويض بناء على القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على )على سبيل المثال, إذا كان الت األعمالالطريقة التي يتم بها تعويض مديري  -

 التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة(

 التكرار المتوقع لتقييم المجموعة, مع ضرورة األخذ بعين االعتبار قيمة وتوقيت البيع. -
 

" بعين  الضغط تحت حالةال ة األسوأ" أو "يعتمد تقييم نموذج االعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات "الحال

 االعتبار. 

يف في حال تم تحقيق التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األساسية للمجموعة, ال تقوم المجموعة بتغيير تصن

المعلومات عند تقييم الموجودات المالية التي تم شرائها حديثًا الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال, ولكنها تقوم بأخذ هذه 

 للفترات الالحقة.
 

 اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط
 

تجتاز اختبار بعد عملية التصنيف لألدوات المالية, تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت  الحقةكخطوة 

 مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة.
 

يعّرف "أصل الدين" لغرض هذا االختبار بالقيمة العادلة لألصل المالي عند األعراف األولي وقد يتغير على مدى عمر األصل المالي )على 

 سبيل المثال, تسديد دفعات ألصل الدين أو إطفاء عالوة / خصم(.
 

لغايات تقييم اختبار مدفوعات أصل الدين  الفوائد في اتفاقيات القروض تتمثل في القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان.إن أهم عناصر 

مثل العمالت للموجودات المالية المحددة, والفترة التي يتم  ذو صلة والتدفقات النقدية للفائدة, تقوم المجموعة بتطبيق أحكام واعتماد عوامل

 عر الفائدة.فيها تحديد س
 

بطة من جانب أخر, ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تزيد من الحد من التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرت

المبلغ المستحق. في باتفاقيات اإلقراض األساسية إلى وجود تدفقات نقدية تعاقدية ضمن مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة على 

 مثل هذه الحاالت, يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 خرى, يتوفر فيه الخصائص الثالث التالية:المالية هي أدوات مالية, أو عقود المشتقات ا
 

تتغير قيمته نتيجة التغير في سعر الفائدة المحدد, سعر األداة المالية, سعر السلعة, سعر الصرف األجنبي, مؤشر األسعار, أو التصنيف  -

 خرى, شريطة أن يكون ذلك, في حالة وجود متغير غير مالي غير محدد لطرف في العقد. ااالئتماني ومؤشر االئتمان, أو اي متغيرات 

 نفس األثر لعناصر السوق. لهار مبدئي, او استثمار مبدئي بمبلغ أقل من المتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون تتطلب استثما ال -

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي الحق. -
 

المجموعة بمعامالت مشتقات مالية مع عدة أطراف, وتشمل عقود مقايضة ألسعار الفائدة, وعقود آجلة وعقود مقايضة العمالت. يتم  تدخل

 تدرجتسجيل المشتقات بالقيمة العادلة وتسجل كأصل عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وتسجل كالتزام عندما تكون قيمتها العادلة سالبة. 

 لقيمة العادلة للمشتقات المالية في صافي الدخل ما لم يتم تطبيق محاسبة التحوط.التغيرات في ا
 
 

 الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات
 

من خالل  ( لألدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة9المجموعة بتطبيق هذه األدوات بموجب معيار التقارير المالي الدولية رقم ) تقوم

 الدخل الشامل األخر عند تحقق الشروط التالية:
 

إذا كانت تلك الموجودات المالية )أدوات الدين( محتفظ بها وفقاً لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل التدفقات  -

 النقدية المتعاقد عليها وبيع الموجودات المالية.

للموجودات المالية مواعيد محددة لتدفقات نقدية متمثلة حصرياً بأصل مبلغ الدين غير المسدد والفوائد  إذا كان ينشأ عن الشروط التعاقدية -

 المترتبة عليه.
 

لعادلة قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة ويتم تسجيل األرباح والخسائر من التغير في القيمة ا يتم

الخسائر  و. يتم إثبات إيرادات الفوائد والتغير في سعر العمالت األجنبية في األرباح أالموحدةاالعتراف بها في قائمة الدخل الشامل التي تم 

 بنفس الطريقة المتبعة في الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 
 

صادر أوال. في حالة الغاء االعتراف, يتم -تم استبعادها على أساس الوارد أوالتحتفظ المجموعة بأكثر من استثمار في نفس الضمان, ي عندما

 .الدخل الموحدةإلى قائمة  الموحدةإعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل 
 
 

 أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

االعتراف االولي, يتاح للمجموعة خيار تصنيف في بعض األحيان تصنيف بعض استثماراتها في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بعد 

يتم  ال( األدوات المالية: العرض والتي 39جب معيار المحاسبة الدولي رقم )والدخل الشامل االخر عندما تستوفي متطلبات حقوق الملكية بم

 بغرض المتاجرة. يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. بهااالحتفاظ 
 

ة يتم تدوير المكاسب والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه إلى الربح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلي ال

اد جزء من كلفة األدوات, في هذه الحالة, يتم االعتراف باالرباح في أخرى عند إثبات حق الدفع, مالم يكن المتحصل من التوزيعات السترد

 الشامل األخر, وال تخضع لتقييم انخفاض القيمة. لدخلا
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 موجودات ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 دارةإلا لقب نملغرض المتاجرة والتي يتم تصنيفها  بها ظلمحتفا رغي وداتجولما يه لفئةضمن هذه ا لماليةا تباولطلموا لماليةا وداتجولما

المجموعة بتصنيف  تقوم(. 9) مقر لماليةا ريرللتقا ليدولا رلمعيااالعتراف االولي أو أن يكون قياسها بالقيمة العادلة الزامي بموجب ا دعن

االولي في حال تحقق واحد من الشروط التالية. ويتم تحديدها على األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بعد االعتراف 

 أساس كل أداة على حدة:
 

التصنيف يلغي, أو يقلل بشكل كبير, التقلب في المعالجة الناتجة من قياس الموجودات والمطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر  -

 منها على أساس مختلف.
 

 أو
 

( والتي تعتبر جزًء من مطلوبات 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  2018كانون الثاني  1حتى  قياس المطلوبات )والموجودات -

(, والتي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة, 39المجموعة )أو الموجودات, أو كالهما بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 مخاطر.االستثمار أو إدارة ال اتيجيةوفقًا الستر
 

 أو
 

( التي تحتوي على واحد أو أكثر من 39بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  2018كانون الثاني  1المطلوبات )والموجودات حتى  -

المشتقات الضمنية, ما لم تقم بتعديل التدفقات النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد بشكل واضح, أو في حالة منع عدم تحليل 

 التي يتم اخذها بعين االعتبار عند فصل المشتقات المالية.  بهةدوات المشابعض اال
 

 ميتبالقيمة العادلة.  ةالمركز المالي الموحد قائمةتسجيل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في  يتم

العادلة من  ةإذا كان التغير بالقيمة العادلة للمطلوبات المالية تم تصنيفها بالقيم ءستثنابا رةلخساوا بحرلا في لةدلعااالعتراف بالتغير بالقيمة ا

تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في االحتياطي االئتماني الخاص  يتم خالل الربح أو الخسارة نتيجة التغير بمخاطر االئتمان للمجموعة.

الفوائد المتحققة أو المتكبدة من األدوات المالية المصنفة  إيرادات من خالل الدخل الشامل االخر وال يتم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة.

صروفات الفوائد, باستخدام سعر الفائدة الفعلي, مع األخذ بعين االعتبار أي عالوة/ بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في إيرادات أو م

. يجب قياس الفوائد المتحققة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من ماليةخصم وتكاليف المعاملة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من األدوات ال

االعتراف بإيراد توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  يتم التعاقدية.خالل الربح أو الخسارة باستخدام أسعار الفائدة 

 خالل الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات الحق في السداد.
 

 الضمانات المالية وخطابات االعتماد وسقوف القروض غير المستغلة
 

 وخطابات ائتمان وسقوف للقروض.تقوم المجموعة بإصدار ضمانات المالية 
 

عالوات يتم اثبات الضمانات المالية )ومخصصاتها( مبدئيًا في البيانات المالية الموحدة بالقيمة العادلة الحقا لالعتراف المبدئي بما فيها ال

 الدخل الشامل قائمةكم المعترف به في المستلمة. تقوم المجموعة بأثبات التزامات الضمانات بالمبلغ األعلى المعترف به ناقص اإلطفاء المترا

بموجب المعيار -يتم تقدير النفقات المطلوبة لتسوية أي التزام مالي ينشأ مقابل الضمان, أو  – 39, ووفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة.- 9الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 المستلمة في بيان الدخل الشامل الموحد بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدة الضمان.يتم إثبات العالوات 
 

تلتزم المجموعة بتحديد شروط محددة للقروض بسقوف الغير المستغلة وخطابات االعتماد على مدار فترة االلتزام للعميل, وبنفس البنود 

. ويتم ادراج هذه العقود ضمن نطاق الخسائر االئتمانية المتوقعة 39لية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم المحددة لعقود الضمانات الما

 .2018كانون الثاني  1اعتبارا من 
 

وقعة تقوم المجموعة بإصدار التزامات قروض بمسحوبات اقل من أسعار الفائدة للسوق, ويتم الحقا قياسها بمعدل مبلغ الخسارة االئتمانية المت

 مطروحا منها اجمالي اإليرادات المتراكمة المسجلة.

  



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

- 11 - 

 

 إعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
 

أو الغاء ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف موجوداتها المالية بعد تاريخ االعتراف االولي, باستثناء الحاالت التي تقوم فيها المجموعة باستحواذ 

 إعادة تصنيف المطلوبات المالية أبدآ.خط االعمال. وال يتم 
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
 

 ديل الجوهري في الشروط واالحكامالغاء االعتراف نتيجة للتع
 

بحد كبير تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية, مثل قروض العمالء في حال إعادة التفاوض على الشروط والبنود للقروض 

وجدولتها باعتبارها قروض جديدة. مع االعتراف بالفرق كأرباح وخسائر عدم تحقق إلى ما لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة. ويتم 

 ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. 1تصنف القروض الجديدة في المرحلة 
 

 سيتم إلغاء القروض الممنوحة للعميل: تأخذ المجموعة العوامل التالية عند تقييم ما إذا كان
 

 تغيير في عملة القرض  -

 ظهور مزايا في الملكية  -

 تغيير في الطرف المقابل  -

 إذا كان التعديل قد أدى إلى عدم استيفاء األداة المالية الختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط -
 

 على التدفقات النقدية, ال ينتج عنه الغاء االعتراف بالقرض.في حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري 
 

ي تقوم المجموعة بتسجيل أرباح وخسائر نتيجة التغير بالتدفقات النقدية المخصومة بسعر الفائدة الفعلي, ما لم يتم تسجيل خسائر انخفاض ف

 القيمة.
 

 إلغاء االعتراف ألسباب غير وجود تعديالت جوهرية
 

 يةالموجودات المال .أ
 

يتم الغاء الموجودات المالية )أو جزء من الموجودات المالية أو جزء من الموجودات المالية للمجموعة(, عند الغاء حق الشركة باستالم 

ويتم  ليةالتدفقات النقدية من الموجودات المالية. وتقوم المجموعة أيًضا بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية إذا قامت بتحويل الموجودات الما

 تحويل هذا اإللغاء لعدم التحقق.
 

 تقوم المجموعة بتحويل الموجودات المالية فقط:
 

 إذا قامت المجموعة بتحويل حقوقها التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من الموجودات المالية -
 

 أو
 

احتفظت المجموعة بحقوقها في التدفقات النقدية, مع افتراض وجود التزاًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تغيير  إذا -

 جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية التمرير المباشر.
 

قدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية, إن اتفاقية التمرير المباشر تمثل المعامالت التي تحتفظ المجموعة بموجبها بالحقوق التعا

 ولكنها تفترض التزاًمها بدفع هذه التدفقات النقدية إلى طرف ثالث, عند تحقق جميع الشروط الثالثة التالية:
 

ناء السلف قصيرة المجموعة غير ملزمة بدفع مبالغ للطرف المستفيد, ما لم تكن قد حصلت نفس المبلغ من الموجودات المالية, باستث -

 األجل مع الحق في استرداد كامل للمبلغ المقرض باإلضافة إلى الفائدة المستحقة بأسعار السوق.

 ال يمكن للمجموعة بيع أو رهن األصل بخالف األسهم الممنوحة للطرف المستلم. -

تأخير جوهري, باستثناء االستثمارات في النقد  تلتزم المجموعة بتحويل التدفقات النقدية المستلمة بالنيابة عن الطرف المستفيد دون اي -

  أو النقد المعادل بما في ذلك إيرادات الفوائد المستلمة للفترة بين تاريخ التحصيل وتاريخ التحويل للطر المستفيد.
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 يعتبر التحويل مؤهال إللغاء االعتراف إذا:
 

 قامت المجموعة بتحويل جميع المزايا والمخاطر من الموجودات المالية  -
 

 أو
 

 قامت المجموعة بنقل السيطرة على األصل, دون االحتفاظ أو نقل كافة المزايا والمخاطر من الموجودات المالية -
 

امل لطرف ثالث مستقل ويكون له الحق في تعتبر المجموعة نقل الملكية فقط عند في إذا كان للطرف المستفيد الحق في ببيع األصل بالك

 ممارسة هذا االجراء من طرفها دون فرض قيود إضافية على النقل. 
 

في حال استمرت المجموعة باحتفاظها بالسيطرة على األصل دون االحتفاظ بكافة المزايا والمخاطر بشكل جوهري, يتم إثبات األصل فقط 

الحالة, تعترف المجموعة أيًضا بااللتزامات المرتبطة بها. يتم قياس األصل المحول وااللتزام  خالل فترة المجموعة باالستثمار, وفي هذه

تقوم المجموعة بقياس الضمانات بالقيمة الدفترية لألصل والمبلغ  المتعلق به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 الممكن دفعه من قبل المجموعة.
 

استمرت المجموعة باستثمار األصل المحول المشترى أو خيار الشراء )أو كليهما(, تقوم المجموعة بقياس االستثمار بالمبلغ المطلوب دفعه إذا 

عادلة من قبل المجموعة عند إعادة الشراء. إذا كان خيار الشراء لألصل يقاس بالقيمة العادلة, تستمر المجموعة باعتراف االستثمار بالقيمة ال

 لألصل المحول أو خيار الشراء )ايهما أقل(.

 

 المطلوبات المالية .ب
 

عديل يتم الغاء المطلوبات المالية عند اعفاء المجموعة من االلتزام. عند استبدال المطلوبات المالية من قبل نفس المقرض بشروط مختلفة أو ت

على كإلغاء االلتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. يتم إثبات الفرق شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري, يتم التعامل مع مثل هذا التعديل 

 بين القيمة الدفترية اللتزام المالي األصلي والمبلغ المدفوع في الربح أو الخسارة.
 

 انخفاض قيمة األصول المالية
 

 نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

( إلى تغيير طريقة احتساب خسارة التدني للقروض للمجموعة بشكل جوهري من خالل 9المالية رقم )أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

رقم نهج طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات نظرة مستقبلية بدال من االعتراف بالخسارة عند تكبد الخسارة حسب معيار المحاسبة الدولي 

 .2018كانون الثاني  1 نم راً عتبا( ا39)
 

 لةدلعاا بالقيمة بهاالمجموعة بتسجيل المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة لجميع القروض وموجودات الدين المالية غير المحتفظ  تقوم

 اليها جميعا "األدوات المالية". المشار المالية, و نلضماا ودعقإضافة الى التزامات القروض و ر,لخسائوا حبارألا لخال نم

 (.9) مقر لماليةا يررللتقا ليدولا رلمعياا بموجبالختبار التدني  تخضع ال لملكيةا أدوات
 

لم يكن هناك تغير  وفي حالمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الخسائر االئتمانية المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل,  يستند

 شهًرا. 12ملموس على مخاطر االئتمان من تاريخ اإلنشاء, وفي هذه الحالة, يستند المخصص على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

وقعة على مدة شهر هي جزء من الخسائر االئتمانية المت 12الخسارة االئتمانية المتوقعة المرجحة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل  إن

 شهر من تاريخ التقرير. 12حياة األصل الناتجة عن احداث فشل باألدوات المالية التي يمكن حدوثها خالل 
 

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل من الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني والخسائر االئتمانية المتوقعة يتم

 بناء على طبيعة األدوات المالية للمحفظة.  تجميعيشهراً إما على أساس فردي أو على أساس  12للتعرض االئتماني خالل  باحتمالية التعثر

 

, فيما إذ كانت مخاطر االئتمان لألداة المالية قد زادت بشكل ملموس من تاريخ بشكل دوريالمجموعة بوضع سياسة إلجراء تقييم,  قامت

 األخذ بعين االعتبار التغير في مخاطر التعثر على مدى العمر المتبقي لألدوات المالية. االعتراف األولي, من خالل
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 (, كما هو موضح أدناه:3( والمرحلة )2( والمرحلة )1إلى المرحلة ) الموجودات الماليةعلى ما ذكر أعاله, تقوم المجموعة بتصنيف  بناءً 
 

للمرة األولى, تقوم المجموعة بتسجيل مخصص بناء على الخسائر االئتمانية  الماليةللموجودات عند االعتراف األولي  األولى: المرحلة

التي تم إعادة  الموجودات الماليةشهر. تشمل المرحلة األولى أيًضا  12المتوقعة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل 

 تصنيفها من المرحلة الثانية.
 

في مخاطر االئتمان من تاريخ االعتراف االولي, تقوم المجموعة بتسجيل مخصص الخسارة  حدوث زيادة مؤثرة عند الثانية: المرحلة

التي شهدت تحسن  الموجودات الماليةاالئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني. تتضمن المرحلة الثانية أيضا 

 بمخاطر االئتمان والتي تم إعادة تصنيفها من المرحلة الثالثة.
 

التي ينطبق عليها مفهوم التدني )التعثر(, تقوم المجموعة باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة لكامل عمر  القروض الثالثة: المرحلة

 التعرض االئتماني.

 

 يةرفتدلا لقيمةتخفيض ا ميتأو جزء منه,  م,لقائللموجودات المالية التي ال تتوفر للمجموعة توقعات معقولة السترداد اما كامل المبلغ ا بالنسبة

 .الماليةللموجودات المالية. ويعتبر بمثابة الغاء )جزئي( للموجودات 

 

 نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك:

 

ر ان عملية مراجعة وتقييم االئتمان في البنك محكومه بقواعد وسياسات االئتمان المنصوص عليها في سياسات التسهيالت االئتمانية حيث يعتب

التصنيف االئتماني للمقترض عنصر أساسي في مراجعة وتقييم االئتمان, و لهذا الغرض طور البنك وطبق منهجية تصنيف داخلية للجدارة 

للعمالء "نظام البنك للتصنيف" والذي يقيم عميل الشركات بحسب المعايير المالية و غير المالية الخاصة بالعميل. و بالتوازي, قام   ةاالئتماني

وهو نظام تصنيف ائتماني صادر من وكالة موديز للتصنيف االئتماني و الذي  (MRA)البنك بتطبيق نظام تصنيف موديز لتحليل المخاطر 

يير مالية و غير مالية لتقييم عميل الشركات ويوازي "نظام البنك للتصنيف" و يقوم باحتساب احتمالية التعثر لكل عميل على يعتمد على معا

( من قبل طرف ثالث للتاكد من صحة مخرجات النظام بشكل متوائم مع دراسة البيانات Backtestingحده علما بأن النظام خضع لمراجعة )

. و تجدر اإلشارة الى أن نظام تصنيف موديز يكمل نظام البنك الداخلي للتصنيف االئتماني و يقدم الية متوافقة مع التاريخية لعمالء البنك

ركات تعليمات بازل. يتم ادارة نظام التصنيف االئتماني )موديز( مركزيا في االدارة العامة من قبل ادارة المخاطر علما بان دائرة اعمال الش

مان يمثالن الدوائر المستخدمة للنظام. هذا ويتم مراجعة درجة تصنيف مخاطر العمالء سواءا باستخدام نظام البنك و دائرة مراجعة االئت

 .او نظام موديز لتحليل المخطر بشكل سنوي عند المراجعة السنوية لتسهيالت العمالء كل على حدة  للتصنيف

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة  احتساب
 

سيناريوهات لقياس العجز النقدي المتوقع, مخصومة  لثالثةالمجموعة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على المتوسط المرجح  تقوم

متوقع ال ةقديبسعر تقريبي ألسعار الفائدة الفعالة. ان العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة وفقاً للعقد والتدفقات الن

 تحصيلها.
 

 توضيح آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية على النحو التالي: يتم
 

الممكن ان يحدث  من التعثرالتعثر هي تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل أفق زمني معين.  احتمالية التعثر احتمالية  -

 .في فترة محددة خالل فترة التقييم
 

مع األخذ التعرض االئتماني عند التعثر هو تقدير المبلغ القائم الخاضع للتعثر في تاريخ مستقبلي,  ان االئتماني عند التعثر التعرض  -

على المبلغ القائم بعد تاريخ التقرير, بما في ذلك دفعات سداد أصل  المتوقعةبعين االعتبار التغيرات 

الملتزم بها, والفائدة  يالت, السحوبات المتوقعة من التسهالدين والفائدة, سواء كان مجدول ضمن عقد

 المستحقة تأخير الدفعات المستحقة.
 

التعثر في وقت  لناشئة في الحالة التي يحدث فيهاالخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة ا نسبة الخسارة بافتراض التعثر نسبة  -

لذي يتوقع المقرض تحصيله من ا التعاقدية المستحقة والمبلغمعين. وهي تمثل الفرق بين التدفقات النقدية 

 عند التعثر. االئتمانيوجود ضمانات حقيقية. عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض 
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السيناريو وسيناريوهات )السيناريو العادي, السيناريو األفضل,  ثالثةتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة, فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار  عند

 التعرض االئتماني عند التعثر, ونسبة الخسارة بافتراض التعثر. ,مختلفة من احتمالية التعثر باوزانويرتبط كل منها  (.األسوء
 

ت تقييم السيناريوهات المتعددة أيًضا على كيفية استرداد القروض المتعثرة, بما في ذلك احتمالية معالجة القروض المتعثرة وقيمة الضمانا يشتمل

 أو المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات.
 

ها تحديد خسائر االئتمان هي العمر التعاقدي لألدوات بطاقات االئتمان والقروض الدوارة االخرى, فإن الحد األقصى للفترة التي يتم في باستثناء

 المالية ما لم يكن لدى المجموعة الحق القانوني في شرائها مسبقا.
 

احتساب خسائر التدني في القيمة واإلفصاح عنها بشكل منفصل عن األرباح والخسائر الناتجة من تعديل اجمالي القيمة الدفترية للموجودات  يتم

 المالية.
 

 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي: آليات

 

االئتمانية  شهر كجزء من الخسائر 12احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة باحتمالية التعثر للتعرض االئتماني خالل  يتم األولى: المرحلة

تعثر لألدوات المالية  احتمالية حدوثالمتوقعة على مدة حياة األصل, وبالتالي تقوم المجموعة باحتساب المخصص من 

مبلغ التعرض  على اشهرً 12 هذه االحتماالت االفتراضية المتوقعة لمدة قشهر بعد تاريخ التقرير. يتم تطبي 12خالل 

الفائدة الفعلي. ويتم إجراء هذا االحتساب  االئتماني عند التعثر مضروبة بنسبة الخسارة بافتراض التعثر مخصومة بسعر

 , كما هو موضح أعاله.الثالثةالسيناريوهات  لكل من

 

للخسارة  حدوث زيادة مؤثرة بالمخاطر االئتمانية من تاريخ االعتراف االولي, تقوم المجموعة باحتساب مخصص عند الثانية: المرحلة

الموضحة أعاله, بما  االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني, وتتماثل الية احتساب المخصص بنفس الطريقة

االئتماني عند التعثر لكامل عمر  احتمالية التعثر والتعرض استخدامفي ذلك استخدام السيناريوهات المختلفة, ولكن يتم 

 األداة المالية, ويتم خصم مبلغ العجز النقدي المتوقع بمعدل الفائدة الفعلي.

 

 التي ينطبق عليها مفهوم التدني )التعثر(, تقوم المجموعة باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالنسبة الثالثة: المرحلة

احتمالية  لكامل عمر التعرض االئتماني. وتتماثل الية احتساب المخصص بالطريقة المتبعة بالمرحلة الثانية, ويتم تحديد

 المطبقة في المرحلتين األول والثانية. من تلك أكبرونسبة خسارة باقتراض التعثر  ⁒100التعثر نسبة 

 

 :واالعتمادات تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر التعرض االئتماني للمبالغ الغير مستغلة من التزامات عند القروض التزامات

الخسائر  المتوقع. وتحتسبالقروض, تقوم المجموعة بتقدير الجزء المتبقي والذي من المتوقع استغالله على مدى العمر 

االئتمانية المتوقعة بعد ذلك بناء على القيمة الحالية للعجز النقدي كما لو تم استغالل مبلغ القرض كامآل حسب المتوسط 

لبطاقات االئتمان  بالنسبة سيناريوهات المستخدمة في االحتساب, مخصومة بسعر الفائدة الفعلي. للثالثةالمرجح 

الخسائر االئتمانية المتوقعة وعرضهم  ة والتي تشمل القروض والمبالغ غير المستغلة, يتم احتسابوالتسهيالت المتجدد

 الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المخصصات.  مع القروض. بالنسبة اللتزامات القروض االعتمادات, يتم تسجيل

 

قياس التزام المجموعة لكل ضمان بالمبلغ األكبر, إما المبلغ المعترف به عند القياس مطروحا منه اإلطفاء المتراكم  يتم :الضمان عقود

المجموعة بتقدير الخسائر  المعترف به في بيان الربح أو الخسارة, أو مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة. ولذلك, تقوم

خصم  يتم الخسائر االئتمانية المتكبدة. لحالية للمدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها منا ةاالئتمانية المتوقعة بناًء على القيم

باستخدام المتوسط المرجح من السيناريوهات  العجز النقدي بسعر الفائدة المعدل المرتبطة للمبلغ القائم, ويتم االحتساب

 بعقود الضمان ضمن المخصصات.  األربعة. يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة المتعلقة
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 الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات
 

المالية  الخسائر االئتمانية المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخفض القيمة الدفترية للموجودات إن

مساوي للمخصص الذي يمكن ان ينشأ في  بمبلغ رافالعتا ميت, والذي تظهر بالقيمة العادلة. بدآل من ذلك, ةالمركز المالي الموحد قائمةفي 

ة. يتم حال تم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في الدخل الشامل االخر, ويظهر كمبلغ تدني متراكم مع تكلفة مقابلة للربح أو الخسار

 دوير الخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح والخسارة عند استبعاد الموجودات.إعادة ت
 

 االئتمان والتسهيالت االئتمانية المتجددة بطاقات
 

منتجات المجموعة عدد من البطاقات والتسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد والشركات, والتي يحق للمجموعة فيها إلغاء و / أو  تتضمن

من تخفيض التسهيالت بإشعار يوم واحد. ال تحد المجموعة من الخسائر االئتمانية المتعرض لها لفترة اإلشعار التعاقدي, ولكنها تحسب بدالً 

االئتمانية المتوقعة على مدى فترة تعكس توقعات المجموعة بسلوك العميل, واحتمال تخلفه عن السداد وإجراءات تخفيف المخاطر  ئرالخساذلك 

 المستقبلية للمجموعة, والتي يمكن تشمل الحد من أو إلغاء التسهيالت.
 

االئتمانية المتجددة تشبه التقييمات المطبقة على القروض االخرى. التقييم المستمر حول وجود زيادة مؤثرة في المخاطر االئتمانية للتسهيالت  إن

 .يعتمد هذا على التحوالت في درجة االئتمان الداخلية للعميل

 

 هو سر الفائدة الفعال.ان سعر الفائدة المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان 
 
 

 مستقبلية للمعلومات نظرة
 

نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة, تعتمد المجموعة على مجموعة واسعة من المعلومات المستقبلية المستخدمة كمدخالت, وعلى  في

 سبيل المثال:
 

 الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي  -

 معدالت البطالة -

 معدالت الفائدة للبنك المركزي -

 النفط العالميةمؤشرات أسعار  -

 األسواق العالميةمؤشرات أداء  -
 

 القوائمالمدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة قد ال تشتمل على كافة الخصائص السوق كما في تاريخ  ان

 المالية الموحدة. نتيجة لذلك, يتم اجراء تعديالت نوعية في بعض األحيان كتعديالت مؤقتة في حال وجود اختالفات كبيرة.
 

 الضمانات تقييم
 

المجموعة لغايات التقليص من مخاطر االئتمان باستخدام الضمانات, حيثما أمكن. وهناك عدة أشكال للضمانات, مثل الضمانات النقدية  تقوم

يات التحسينات واألوراق المالية وخطابات االعتماد والعقارات والمبالغ المستحقة القبض والمخزون وغيرها من الموجودات غير المالية واتفاق

. والسياسة المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة للضمانات المستخدمة في اتفاقيات اإلقراض حسب معيار الدولي للتقارير المالية رقم ئتمانيةاال

 (. 39( هي نفسها كما هي بموجب معيار المحاسبي الدولي رقم )9)
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يتم تسجيل الضمانات, ما لم يتم استردادها, في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة. ولكن تؤثر القيمة العادلة للضمانات على احتساب  ال

ذلك,  ومع. بشكل دوريالخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة. يتم تقييمها بشكل عام, كحد أدنى, عند االعتراف االولي ويتم إعادة تقييمها 

 عض الضمانات, على سبيل المثال النقد أو األوراق المالية يتم تقييمها بشكل يومي.ب
 

اقصى حد, تستخدم المجموعة بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان. ويتم تقدير قيمة الموجودات المالية  إلى

 مة. يتم تقييم الضمانات غير المالية, مثل الضمان العقاري, بناًء على البيانات المقداألخرى التي ليس لديها سوق نشط باستخدام نماذج االعمال

 من أطراف خارجية مثل مقيمين الرهن العقاري أو استنادًا إلى مؤشرات أسعار السكن.
 

 المستردة الضمانات
 

( ال تختلف 9السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة فيما يخص الضمانات المستردة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ان

(. تتمثل سياسة المجموعة في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المسترد في نشاط 39مقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم )

أو بيعه. يتم تحويل الموجودات المقرر استخدامها في نشاط المجموعة الى فئة الموجودات الثابتة ويتم االعتراف بها بالقيمة المستردة  ةوعالمجم

 هامتبقيأو صافي القيمة الدفترية, ايهما أقل. بالنسبة للضمانات المقرر بيعها كخيار أفضل يتم تحويلها الى فئة الموجودات المحتفظ بها للبيع 

 العادلة, وبالقيمة العادلة ناقًصا تكلفة البيع للموجودات غير المالية في تاريخ االستحقاق حسب سياسة المجموعة. 
 

طبيعة نشاط المجموعة, ال تقوم المجموعة باسترداد الممتلكات أو الموجودات األخرى في محفظتها التجارية, ولكنها تعين وكالء  حسب

بشكل عام من خالل المزادات, لتسوية الديون غير المسددة. ويتم إرجاع أي أموال فائضة من بيع الضمانات إلى خارجيين السترداد قيمتها, 

 . نتيجة لذلك, ال يتم تسجيل العقارات السكنية للضمانات المستردة في قائمة المركز المالي.لمقترضينالعمالء / ا

 

 الدين إعدام
 

( ال تختلف مقارنة 9السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة فيما يخص اعدام الدين حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ان

 (. يتم اعدام الموجودات المالية إما بشكل جزئي أو كلي فقط عند توقف المجموعة عن االسترداد.39مع معيار المحاسبة الدولي رقم )

ن المبلغ المعدوم أكبر من مخصص الخسائر المتراكمة, يتم معالجة الفرق كإضافة إلى المخصص التي يتم تطبيقها مقابل إجمالي حال كا في

 القيمة الدفترية. يتم تسجيل المبالغ المستردة الالحقة الى مصروف الخسائر االئتمان المتراكمة.
 

 المعدلة القروض
 

على شروط العقد للقروض كاستجابة لطلب المقترض نتيجة الصعوبات المالية بدال من استرداد او  المجموعة أحيانا بإجراء تعديالت تقوم

تشمل الشروط تمديد دفعات  قد تحصيل الضمانات, تقوم المجموعة بتعديل شروط القرض نتيجة لظهور أو وجود صعوبات مالية للمقترض.

السداد أو االتفاق على شروط قرض جديدة. تتمثل سياسة المجموعة في مراقبة القروض المجدولة من أجل المساعدة على ضمان استمرار 

ذا حددت هذه يتم على أساس كل حالة على حدة, إ 3والمرحلة  2قرار المجموعة بتعديل التصنيف بين المرحلة  ان حدوث الدفعات المستقبلية.

 حتى يتم تحصيلها أو الغائها. 3اإلجراءات خسارة فيما يتعلق بالقرض, يتم اإلفصاح عنها وإدارتها كقرض مجدول ضمن المرحلة 
 

م إعادة هيكلة القرض أو تعديل بنودها دون ان يتم الغائها, تعيد المجموعة تقييم ما إذا كان هناك زيادة مؤثرة في مخاطر االئتمان. وتقو عند

 . في تصنيفهاالمجموعة بإعادة النظر 
 

 عقود االيجار

تمويلية عندما تنص شروط االيجار على تحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بالتملك للمستأجر بشكل  كإيجاراتتصنف عقود االيجار 

 تشغيلية. كإيجاراتجوهري. أما جميع عقود االيجار االخرى فتصنف 
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 كمؤجر المجموعة .1

 

في يتم قيد دخل االيجارات التشغيلية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمر االيجار. كما تضاف التكاليف المباشرة االولية المتكبدة 

 وتقيد وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار. المؤجرةمناقشة وترتيب العقد التشغيلي الى القيمة الدفترية للموجودات 
 

 كمستأجر ةالمجموع .2

 

دنى من دفعات تسجل الموجودات المقتناة من خالل عقود االيجار التمويلية بداية بقيمتها العادلة عند بداية عقد االيجار أو بالقيمة الحالية للحد اال

ويل وتخفيض مطلوبات االيجار, أيهما أقل. كما يتم تسجيل مطلوبات التأجير التمويلي بنفس القيمة. وتوّزع دفعات االيجار بين مصاريف تم

التأجير التمويلي من اجل تحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من مطلوبات التأجير التمويلي, وتقيد مصاريف التمويل مباشرة في 

 .ةالموحد الدخل قائمة
 

 .اإليجارتقيد دفعات االيجار التشغيلي كمصروف وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى عمر 
 

 األجنبية العمالت

دية يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء المعامالت.  يتم تحويل البنود النق

 .ةالخسائر في قائمة الدخل الموحد باألرباح/االعتراف  باستخدام السعر السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة, ويتم
 

نود غير النقدية يتم تحويل البنود غير النقدية والمثبتة في السجالت بالتكلفة التاريخية باستخدام السعر السائد بتاريخ إجراء العملية. يتم تحويل الب

رباح / خسائر التقييم والمثبتة في السجالت بالقيمة العادلة )مثل األسهم( باستخدام السعر السائد بتاريخ تقييم تلك الموجودات, ويتم االعتراف بأ

 كجزء من تلك القيمة العادلة.

 

والشركات التابعة في الخارج من العملة المحلية  البنك العربي سويسراعند توحيد القوائم المالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع و

. أما فروقات العملة الناجمة عن تقييم صافي ية الموحدةي تاريخ القوائم المال)األساسية( إلى عملة التقرير وفقاً لألسعار الوسطية للعمالت ف

 االستثمار في الفروع الخارجية والشركات التابعة فتظهر ضمن بنود الدخل الشامل األخر.
 

 الموجودات الثابتة

التدني في القيمة. وتشمل  منها االستهالكات المتراكمة واية خسائر متراكمة ناتجة عنمطروحاً تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية 

مختلفة  التكلفة التاريخية على جميع التكاليف المتعلقة مباشرة بالشراء. وعندما يتكون بند من الموجودات الثابتة من أجزاء ذات أعمار انتاجية

 يتم معالجتها كبنود ممتلكات ومعدات منفصلة.
 

 يض تكلفة الموجودات على مدى اعمارها االنتاجية المتوقعة.تقيد االستهالكات باستخدام طريقة القسط الثابت من اجل تخف
 

 األراضي والممتلكات تحت االنشاء. استهالكال يتم 
 

هذه الموجودات, وبنفس الطريقة  استهالكتظهر الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة مطروحاً منها أية خسائر ناتجة عن التدني في القيمة. يبدأ 

 المقصود. لالستعمالمن الصنف ذاته, عند جاهزيتها لبنود الموجودات الثابتة 
 

 أو من استبعاده. استخدامهيتم شطب بند من الموجودات الثابتة عند استبعاده او عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من 
 

 ةاد والقيمة الدفترية( في قائمة الدخل الموحدالموجودات الثابتة )الفرق بين صافي القيمة التحصيلية من االستبع استبعادتقيد أرباح أو خسائر 

 هذه الموجودات. استبعادفي السنة التي يتم بها 
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 تدني الموجودات غير المالية 

 

بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك, أو عندما  تقوم المجموعة

مة يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة, يقوم البنك بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القي

لد ة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل الفردي, إال إذا كان األصل ال يوالعادل

 تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الشركة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل

لمستخدمة, وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله, يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة ا أو

الحالية للقيمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق 

عتبار إذا الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع, تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في اال

 كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك المعامالت, يتم استخدام نموذج التقييم المناسب.

 

 .ه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرىيتم تثبيت هذ

 

 الموجودات غير الملموسة

 الشهـــــرة

المجموعة في القيمة  يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة الحليفة او التابعة عن حصة

العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات 

الحقاً تخفيض غير ملموسة, أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحليفة ويتم 

 تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار.
 

 يتم توزيع الشهرة على وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
 

تدنت قد  يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هنالك داللة على أن قيمة الشهرة

لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة المسجلة في الدفاتر لوحدات توليد  لقيمة القابلة لالسترداد المقدرةوذلك في حال كانت ا

 .ةمة التدني في قائمة الدخل الموحدالنقد ويتم تسجيل قي
 

 الموجودات غير الملموسة األخرى

الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها. أما الموجودات غير  الموجودات غير الملموسة التي يتم

 كلفة.تالملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بال
 

.  ويتم اطفاء الموجودات غير لفترة محددة أو لفترة غير محددة يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني

خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت. أما الموجودات لملموسة التي لها عمر زمني محدد ا

ا في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمته

 .ةفي قائمة الدخل الموحد
 

 ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة. المجموعةال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال 
 

في تاريخ القوائم المالية الموحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي ني قيمة الموجودات غير الملموسة يتم مراجعة أية مؤشرات على تد

 لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
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 عقود إعادة الشراء أو البيع
 

والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي, وذلك الستمرار يستمر االعتراف في القوائم المالية الموحدة بالموجودات المباعة 

سيطرة المجموعة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للمجموعة حال حدوثها, ويستمر تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية 

ت في بند األموال المقترضة, ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع وسعر المتبعة. تدرج المبالغ المستلمة لقاء هذه الموجودات ضمن المطلوبا

 إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
 

ائم المالية الموحدة, وذلك لعدم أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في القو

 توفر السيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للمجموعة حال حدوثها. وتدرج المبالغ المدفوعة لقاء هذه الموجودات

الفرق بين سعر الشراء  حسب الحال, ويتم معالجة االئتمانيةضمن الودائع لدى البنوك والمؤسسات المصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت 

 وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
 

 رأس المال

 إذاالمجموعة على االرباح المدورة بالصافي بعد االثر الضريبي لهذه التكاليف ان وجد.  أسهميتم قيد اي تكاليف ناتجة عن اصدار او شراء 

 .ةمل عملية االصدار او الشراء فيتم قيد هذه التكاليف كمصاريف في قائمة الدخل الموحدلم تستك

 

 استثمارات في شركات حليفة

غيلية الشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية والتش

 وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. للجهة المستثمر بها
 

 إن االعتبارات المستخدمة لتحديد السيطرة المشتركة مشابهة إلى حد ما لالعتبارات المستخدمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
 

 يتم اثبات استثمار المجموعة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
 

ة بموجب طريقة حقوق الملكية, تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة, يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة الحليف

حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الشركة الحليفة كجزء  ألثبات

 حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.من 
 

فه تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل لهذا االستثمار, ويتم تصني

على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة ضمن قائمة الدخل الشامل للمجموعة. في حال وجود تغير 

قدار التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركات الحليفة بم

 حصة المجموعة في الشركة الحليفة.
 

األرباح التشغيلية ويمثل ربح أو خسارة  ضمنموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة ضمن قائمة الدخل الموحدة يتم إظهار حصة المج

 بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في الشركة التابعة للشركة الحليفة.
 

 سياسات المحاسبية.يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للمجموعة وباستخدام نفس ال

 

 ضريبة الدخل

 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
 

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة, وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة في 

الن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في  الموحدة القوائم المالية

 سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
 

 .مجموعةعمل فيها التب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي المقررة بموج الضريبيةتحســب الضرائب بموجب النسب 
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قوائم إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات في ال

أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وتحتسب الضرائب والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على  المالية

يتم مراجعة رصيد  المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.

ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات  موحدةال الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية

 الضريبية جزئيا أو كليا.

 

 العادلة القيمة

, وفي حال عدم توفر دات والمشتقات المالية المتداولةسعر اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في األسواق المالية النشطة القيمة العادلة للموجو يمثل

 :تها العادلة بإحدى الطرق التاليةمعلنة أو عدم وجود تداول نشط لتلك األداة المالية يتم تقدير قيمأسعار 
 

 .اة مالية مشابهة لها إلى حد كبيرمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألد -

 .خصم التدفقات النقدية المتوقعة -

 .نماذج تسعير الخيارات -
 

ادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعه عند تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة ع

تحتسب قيمة التدني . رها بالتكلفة / التكلفة المطفأةتقدير قيمة الموجودات المالية, وفي حال تعذر قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظها

نسبة  باستخداموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصومة على الفرق بين القيمة الدفترية للم

 الفائدة الفعَالة األصلية.
 

 يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بمقدار خسارة التدني من خالل حساب مخصص التدني في القيمة. هذا ويتم

 . ةبالتغير بالقيمة الدفترية لحساب المخصص في قائمة الدخل الموحد االعتراف

 

 المشتقات المالية

, حقوق خيارات أسعار العمالت فائدة المستقبلية, عقود المقايضةعقود العمالت األجنبية اآلجلة, عقود اليتم إثبات مشتقات األدوات المالية )مثل 

 بالقيمة العادلة. ةالموحداألجنبية( في قائمة المركز المالي 

 

 المشتقات المالية المحتفظ بها ألغراض التحوط

في حال انطباق شروط تحوط القيمة  .مجموعةهو التحوط لمخاطر التغير في القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات ال :التحوط للقيمة العادلة

عادلة العادلة يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات المالية المتحوط بها وكذلك التغير في القيمة ال

 .ةالموحدللموجودات أو المطلوبات المتحوط لها في قائمة الدخل 
 

الحالية والمتوقعة والتي لها تأثير على  مجموعةلمخاطر تغيرات التدفقات النقدية لموجودات ومطلوبات ال هو التحوط :التحوط للتدفقات النقدية

في حال انطباق شروط تحوط التدفقات النقدية الفعال, يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة  .ةالموحدقائمة الدخل 

في الفترة التي يؤثر بها التدفق النقدي المتحوط له على قائمة  ةالموحد, ويتم تحويله لقائمة الدخل اآلخر دخل الشاملال بنود ألداة التحوط ضمن

 .ةالموحدالدخل 
 

ط في التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال, يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ألداة التحو

 .ةالموحدقائمة الدخل 
 

سجيل األرباح أو في حال انطباق شروط التحوط لصافي االستثمار في وحدات أجنبية, يتم ت :لصافي االستثمار في وحدات أجنبيةالتحوط 

عند بيع االستثمار  ة, ويتم تحويله لقائمة الدخل الموحدخل الشامل اآلخرضمن بنود الدالخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط 

 .في الوحدة األجنبية المستثمر بها
 

الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في  التحوطات التي ال ينطبق عليها شروط التحوط الفعال, يتم تسجيل األرباح أو

  .ةقائمة الدخل الموحد
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 المشتقات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة

التغير في , ويتم تسجيل مبلغ ةيتم إثبات القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة في قائمة المركز المالي الموحد

 .ةالقيمة العادلة في قائمة الدخل الموحد

 

 وفاًء لديون مستحقة مجموعةالموجودات التي آلت ملكيتها لل

 أقل.أيهما , أو القيمة العادلة مجموعةضمن بند "موجودات أخرى" وذلك بالقيمة التي آلت بها لل لمجموعةتظهر الموجودات التي آلت ملكيتها ل
 

بالقيمة العادلة )مطروحاً منها تكاليف البيع( بشكل إفرادي حيث يتم تسجيل التدني  القوائم المالية الموحدةيعاد تقييم هذه الموجودات في تاريخ 

تدني الذي تم إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة ال ةالموحدويتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الدخل  ةالموحدفي قيمتها كخسارة في قائمة الدخل 

 سابقاً. ةالموحدقيده على قائمة الدخل 

 

 المخصصات

ناشئة عن أحداث سابقة وان تسديد  الموحدة التزامات في تاريخ القوائم المالية لمجموعةا يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على

 عليه.االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد 
 

, وتسجل المبالغ المترتبة لمجموعةعمل فيها اتيتم تقدير قيمة مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين تبعاً للقوانين السائدة في البلدان التي 

 ويتم قيد المبالغ المدفوعة للموظفين عند نهاية الخدمة أو تركهم للعمل على المخصص المأخوذ لها.  ,ةالموحد قائمة الدخل فيسنوياً 

 

 لومات القطاعاتمع

قطاع االعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن 

 اخرى.تلك المتعلقة بقطاعات اعمال 
 

القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات 

 اخرى.تعمل في بيئات اقتصادية 

 

 حسابات مداره لصالح العمالء

عة. يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات تمثل الحسابات التي تديرها المجموعة نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات المجمو

 يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارة لصالح العمالء عن رأس مالها. .ةفي قائمة الدخل الموحد
 

 التقاص

فقط عندما تتوفر الحقوق  ةقائمة المركز المالي الموحديتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 

  الوقت.القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس 
 

 النقد وما في حكمه

ت هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر, وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى البنوك والمؤسسا

 السحب.المصرفية, وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة المقيدة 
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمةأهم االجتهادات  (5)
 

مبالغ إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على 

المحتملة. إن هذه االجتهادات والتقديرات األرباح والخسائر والموجودات والمطلوبات وااليضاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات 

واالفتراضات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك القيام بأحكام واجتهادات هامة 

التقديرات المذكورة مبنية لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن 

جة بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتي

 التغيرات في المستقبل.
 

تهادات المقدرة من قبل اإلدارة والتي لها األثر قامت االدارة ببعض االجتهادات خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن تلك االج

 األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة قد تمت مناقشتها في إيضاحات بنود القوائم المالية ذات الصلة.
 

مخاطر  تاريخ التقرير والتي على تحتوي إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في

كبيرة لما قد تتسبب به من تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية, موضحة أيضا في إيضاحات 

تاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. بنود القوائم المالية ذات الصلة أدناه. قامت المجموعة بوضع افتراضاتها وتقديراتها على المحددات الم

ومع ذلك, قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي قد تنشأ خارجا عن 

 سيطرة المجموعة. تقوم المجموعة بعكس هذه التغيرات على االفتراضات عند حدوثها.
 

 :معقولة ومفصلة على النحو التالي دة في اعداد القوائم المالية الموحدةن تقديراتنا المعتما
 

 التدني,يتم قيد تدني قيمة العقارات المستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احتساب  -

 .د النظر في ذلك التدني بشكل دوريويعا
 

والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات  لألنظمةيتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا  -

 .لضريبة الالزموالمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص ا

 

دوري لغايات احتساب االستهالكات واالطفاءات الملموسة وغير الملموسة بشكل  لألصولتقدير االعمار االنتاجية  بإعادةتقوم االدارة  -

في قائمة , ويتم اخذ خسارة التدني االنتاجية المتوقعة في المستقبل السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار

 .ةالدخل الموحد
 

معدة من قبل محامي ومستشاري المجموعة والتي بموجبها يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك اعتمادا على دراسة قانونية  -

 يتم تحديد المخاطر المحتمـل حدوثها في المستقبل, ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكـل دوري.
 

الدخل  تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالتكلفة لتقدير اي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة -

 .ةلموحدا
 

 مستويات القيمة العادلة:  -

 

اً تحديد واإلفصاح عن مستوى تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف فيه مقاييس القيمة العادلة كاملة, كما يتم فصل قياسات القيمة العادلة وفقاليتم 

( لمقاييس القيمة العادلة تقييم ما إذا كانت 3( والمستوى )2)للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية. يمثل الفرق بين المستوى 

المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت 

 ص األصل أو االلتزام.المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ
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 مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة: -
 

 يتطلب تحديد مخصص تدني الموجودات المالية من إدارة المجموعة اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية

لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي بها, باإلضافة الى االخذ بعين وأوقاتها, باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية 

 االعتبار معلومات القياس المستقبلية لخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

ي كزقامت المجموعة باحتساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية والمتوافقة مع تعليمات البنك المر

 األردني.
 

في تحديد العناصر )المواصفات( المشتركة التي تم بناءا عليها قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة على  المجموعةان سياسة 

 ( تتم بناءا على ما يلي: On an Individual Basisاو على اساس فردي ) (Collective Basisاساس تجميعي )
 

االئتمانية لألفراد: تجميعي على مستوى نوع التسهيل والبلد )القروض العقارية, القروض الشخصية, بطاقات ائتمانيه وقروض التسهيالت  -

 السيارات(.

 التسهيالت االئتمانية للشركات: افرادي على مستوى التسهيل/ العميل. -

 .يل/ البنكالتسهيالت االئتمانية للبنوك: افرادي على مستوى التسه -

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة: افرادي على مستوى اداة الدين. -

 

فتراضات المستخدمة في احتساب الخسائر ( )االدوات المالية(: المدخالت، اآلليات واال9منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 االئتمانية المتوقعة
 

من قبل البنك عند تطبيق  طلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتباران المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تت

 المعيار تتضمن ما يلي:
 

 تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية: ▪

كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتها, حيث تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع  إذايتم تقييم فيما 

ر المتوفرة لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاط

 مجموعة.لدى ال
 

وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناء على  أشهريتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة 

الى  1لة مرحالزيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فانه يتم اعادة تصنيف االداة المالية من إذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود ثالثة عوامل. 

 :2المرحلة 
 

لألداة المالية مقارنة مع  الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناء على التغير في مخاطر حدوث التعثرالزيادة لقد قمنا بتحديد حدود لقياس  .1

 تاريخ نشأتها.
 

تتم على حسابات العمالء اثناء فترة التقييم كمؤشر للزيادة الجوهرية في مخاطر  تعديالتيتم األخذ بعين االعتبار اية جدوالت او  .2

 االئتمان.
 

( )االدوات المالية( افتراضا بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية 9يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم )  .3

يفترض وجود زيادة جوهرية في المخاطر  فإنهاالردني تعليمات البنك المركزي  يوم. ضمن 30التي تعثرت واستحقت ألكثر من 

سنوات. بهذا الخصوص  3يوم خالل  30يوم وسيتم تخفيض هذه المدة الى  60استحقت ألكثر من ية لألدوات المالية التي تعثرت واالئتمان

 يوم. 45قامت المجموعة باعتماد فترة 
 

على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية. ان طريقة تحديد تعثر األدوات  3والمرحلة  2يعتمد التغير بين المرحلة 

 39هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي 

 لية: االعتراف والقياس(. كما هو موضح في تعريف التعثر أدناه.)األدوات الما
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 من سيناريو: أكثرعوامل االقتصاد الكلي، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام  ▪
 

موثوقة عند قياس يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقاً لمعلومات 

 ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة المجموعة القيام باجتهادات جوهرية .الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة

 على التعاون مع جهات دولية ذو خبرة في هذا المجال. مبنية
 

لمخصص تدني  2والمرحلة  1التعثر واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة  نسبة الخسارة باقتراضاحتمالية حدوث التعثر 

التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة )أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي( والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر 

 االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.
 

 المتغيرة. ن حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلييتم ربط كل سيناريو م
 

باستخدام السيناريوهات المرجحة المخصومة والتي  2والمرحلة  1ان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة 

 أعوام الحقة. لخمسةلالقتصاد الكلي  تتضمن المعلومات المستقبلية
 

(. ان تغيرات الصعود والهبوط اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدةيعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي )مثل: الناتج المحلي 

 في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. 
 

 عثر:تعريف الت ▪

ثر ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف التع

عند إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى المجموعة. ان التعثر غير معرف في المعيار, وهناك افتراض ان التعثر يحدث قبل المستخدم من 

 يوم فأكثر. 90التوقف عن الدفع لمدة 
 

 العمر المتوقع: ▪

نك معرضة عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة, تقوم المجموعة باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها الب

للعمر المتوقع, وبما فيها خيارات الدفع المقدم, وخيارات التمديد. يتم قياس لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدية 

ر العمر المتوقع لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ سداد محدد بناء على الفترة المعرضة بها المجموعة لمخاط

 االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.
 

 :9ات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم حاكمية تطبيق متطلب
 

اطر, لضمان االلتزام بمتطلبات تطبيق المعيار والتأكد من سير التطبيق فقد تم انشاء لجنه توجيه خاصة تتكون من قبل السادة مدير ادارة المخ

رارات قمدير ادارة االئتمان, المدير المالي للبنك عالوة على مدير ادارة انظمة المعلومات ومدير ادارة المشاريع. حيث تقوم اللجنه باتخاذ ال

الالزمة بخصوص اليات التطبيق, التاكد من تحديث السياسات العامة واجراءات العمل واالنظمة بما يتالزم مع متطلبات المعيار, كما تقوم 

 ة عنه. بعرض نتائج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة استنادا الى المعيار الى االدارة العليا والى مجلس االدارة عن طريق اللجان المنبثق
 

 خسائر ائتمانية على الموجودات المالية  (6)
 

 يبين الجدول التالي الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المالية للسنة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة:
 
  2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة  2المرحلة   1المرحلة  إيضاح 
       

 - (669) - - (669) 7 مركزيةأرصدة لدى بنوك 

 - (241) - - (241) 8 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 - 781 - - 781 9 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 250.377 231.868 206.123 19.174 6.571 12 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 - (2.312) - (2.627) 315 13 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 - 21.904 1.644 13.244 7.016 24 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 250.377 251.331 207.767 29.791 13.773  المجموع 

 



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

-25- 

 

 

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  (7)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 522.167  452.637 نقد في الخزينة

    أرصدة لدى بنوك مركزية:

 2.264.604  2.484.344 حسابات جارية

 2.903.838  2.879.087 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 1.554.444  1.543.327 االحتياطي النقدي اإلجباري

 362.011  616.365 شهادات إيداع

(1.746) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   - 

 7.607.064  7.974.014 المجموع

 

 .المركزيةباستثناء االحتياطي النقدي ال توجد أية أرصدة مقيدة السحب لدى البنوك  -
 

كانون  31مليون دوالر أمريكي كما في  38.6 بلغت األرصدة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر -

 (.2017كانون األول  31كما في  مليون دوالر أمريكي 25) 2018األول 

 

 الداخلي للبنك هي كما يلي:ان توزيع اجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماني 

 

 2018 2017 

 المجموع المجموع 3 المرحلة 2المرحلة   1المرحلة  
      

 7.084.897 7.523.123 - - 7.523.123 متدنية المخاطر/ عاملة

 

 ان الحركة الحاصلة على اجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية هي كما يلي:

 

 2018 

 المجموع 3 المرحلة 2المرحلة   1المرحلة  
     

 7.084.897 - - 7.084.897 اجمالي الرصيد في بداية السنة

 1.023.659 - - 1.023.659 األرصدة الجديدة

 (396.069) - - (396.069) األرصدة المسددة

 (189.364) - - (189.364) تعديالت فرق العملة

 7.523.123 - - 7.523.123 المجموع 
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 على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك مركزية هي كما يلي:ان الحركة الحاصلة 

 

 2018 

 المجموع 3 المرحلة 2المرحلة   1المرحلة  
     

 2.560 - - 2.560 "معدلة" 2018كانون الثاني  1كما في 

 375 - - 375 خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل العام

 (1.044) - - (1.044) التدني على األرصدة المسددةالمسترد من خسارة 

 245 - - 245 تعديالت خالل السنة

 (390)   (390) تعديالت فرق العملة

 1.746 - - 1.746 رصيد نهاية السنة

 

 

 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (8)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
 2018  2017 

    بنوك ومؤسسات مصرفية محلية
    

 2.466  1.171 حسابات جارية

أشهر  3ودائع تستحق خالل   167.598  142.797 

 145.263  168.769 المجموع

 
 2018  2017 

    بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
    

.127.5111 جارية حسابات   2.226.600 

.297.5191 أشهر 3تستحق خالل  ودائع   1.595.380 

 24.991  - إيداع شهادات

 3.846.971  3.030.424 المجموع

(1.550) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   - 

 3.992.234  3.197.643  مجموع األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية

 

 .2017و 2018كانون األول  31ال توجد أرصدة ال تتقاضى فوائد كما في 
 

 .)2017كانون األول  31مليون دوالر كما في  800) 2018كانون األول  31كما في  ال يوجد أرصدة مقيدة السحب
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 لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي: ان توزيع اجمالي األرصدة
 
 2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

      

 2.679.146 2.334.965 - - 2.334.965 المخاطر/ عاملة متدنية

 1.313.088 864.228 - - 864.228 مقبولة المخاطر / عاملة

 3.992.234 3.199.193 - - 3.199.193 المجموع

 
 

 فيما يلي الحركة على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:
 

 2018 2017 

 المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  

     

 3.992.234 - - 3.992.234 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 620.724 - - 620.724 األرصدة الجديدة خالل العام

(1.373.519) األرصدة وااليداعات المسددة  - - (1.373.519)  

(40.246) فرق العملةتعديالت   - - (40.246)  

 3.199.193 - - 3.199.193 اجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

 ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:

 

  2018 

 المجموع   3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة   

        

810.1 "معدلة" 2018كانون الثاني  1كما في الرصيد    -  -  810.1  

 491  -  -  491 خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل العام

(732) المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة   -  -  (732)  

 37  -  -  37 تعديالت خالل السنة

(56) تعديالت فرق عملة   -  -  (56)  

550.1 السنةرصيد نهاية    -  -  550.1  
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 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  (9)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

 2017  2018 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية 

    

أشهر  6أشهر وقبل  3إيداعات تستحق بعد   6.090  9.415 

 21.150  167.726 إيداعات تستحق بعد سنة

 30.565  173.816 المجموع

 

 2017  2018 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية 

    

أشهر  6أشهر وقبل  3إيداعات تستحق بعد   148.817  98.214 

أشهر 9أشهر وقبل  6إيداعات تستحق بعد   -  15.009 

أشهر وقبل سنة 9إيداعات تستحق بعد   3.327  - 

 6.631  - إيداعات تستحق بعد سنة

 119.854  152.144 المجموع

 -  (2.517) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 150.419  323.443 مجموع األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 

 

 .2017و 2018كانون األول  31ال توجد ايداعات مقيدة السحب كما في 
 

 هي كما يلي: حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك إن توزيع اجمالي االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 

 2018 2017 

 المجموع المجموع 3 المرحلة 2المرحلة  1المرحلة  

      

 29.264 179.193 - - 179.193 متدنية المخاطر/ عاملة

 121.155 146.767 - - 146.767 مقبولة المخاطر/ عاملة

 150.419 325.960 - - 325.960 المجموع
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 ان الحركة الحاصلة على اجمالي ارصدة االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:

 
 2018 
 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
        

 150.419  -  -  150.419 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 223.793  -  -  223.793 األرصدة الجديدة

 (45.755)  -  -  (45.755) المسددةاألرصدة 

 (2.497)  -  -  (2.497) عملةالتعديالت فرق 

 325.960  -  -  325.960 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 

 ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية هي كما يلي:

 
  2018 

 المجموع   3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة   

        

 1.726  -  -  1.726 "معدلة" 2018كانون الثاني  1كما في 

 1.245  -  -  1.245 خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل العام

 (464)  -  -  (464) المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

 47  -  -  47 تعديالت خالل السنة

 (37)  -  -  (37) تعديالت فرق عملة

 2.517  -  -  2.517 السنةرصيد نهاية 

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (10)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
 2018  2017 

     

 104.620  96.878  أذونات وسندات حكومية

 293.963  289.808  سندات شركات

 29.624  29.624  سلف وقروض

 14.360  1.845  أسهم شركات

 صناديق استثمارية
 

21.674  28.087 

 المجموع
 

439.829  470.654 
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2018 

موجودات مالية تم 

 تسجيلها بالقيمة العادلة

موجودات مالية 

يتوجب تسجيلها 

 المجموع بالقيمة العادلة

    

 96.878 - 96.878 أذونات وسندات حكومية

 289.808 - 289.808 سندات شركات

 29.624 - 29.624 سلف وقروض

 1.845 1.845 - أسهم شركات

 21.674 21.674 - صناديق استثمارية

 439.829 23.519 416.310 المجموع

 

2017 

موجودات مالية تم 

 تسجيلها بالقيمة العادلة

موجودات مالية 

يتوجب تسجيلها 

 المجموع بالقيمة العادلة

    

 104.620 - 104.620 أذونات وسندات حكومية

 293.963 - 293.963 سندات شركات

 29.624 - 29.624 سلف وقروض

 14.360 14.360 - أسهم شركات

 28.087 28.087 - صناديق استثمارية

 470.654 42.447 428.207 المجموع
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (11)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 189.573  194.134 أسهم متوفر لها اسعار سوقية

 205.990  176.876 أسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 395.563  371.010 المجموع

 

مليون  7) 2018كانون األول  31مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في  7.5بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات أعاله 

 (.2017كانون األول  31دوالر أمريكي للسنة المنتهية في 

 

 

موجودات مالية تم 

 تسجيلها بالقيمة العادلة

موجودات مالية 

يتوجب تسجيلها 

 المجموع بالقيمة العادلة

2018-    

 194.134 194.134 - أسهم متوفر لها أسعار سوقية

 176.876 176.876 - أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

 - 371.010 371.010 

 

 

موجودات مالية تم 

 تسجيلها بالقيمة العادلة

موجودات مالية 

يتوجب تسجيلها 

 المجموع بالقيمة العادلة

2017-    

 189.573 189.573 - أسهم متوفر لها أسعار سوقية

 205.990 205.990 - أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

 - 395.563 395.563 

 

( مليون دوالر أمريكي كما 2قيمة الخسائر المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم االستثمارات الى األرباح المدورة مبلغ ) بلغت

كانون  31ألف دوالر أمريكي كما في  1وبلغ نصيب حقوق غير المسيطرين من األرباح المتحققة مبلغ  2018كانون االول  31في 

مليون دوالر  2.6رباح المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة مبلغ )بلغت قيمة األ 2018األول 

ألف دوالر أمريكي كما  16وبلغ نصيب حقوق غير المسيطرين من األرباح المتحققة مبلغ  2017كانون االول  31أمريكي كما في 

 .(2017كانون األول  31في 

 
 



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

-32- 

 

 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  (12)
 

 يلي:إن تفاصيل هذا البند هي كما 
 2018 

    شركات  

 
 أفراد

 صغيرة

 بنوك ومؤسسات مالية كبرى ومتوسطة 

وقطاع حكومات 

 المجموع عام

       

 861.467 2.519 65.946 575.281 141.571 76.150 وأسناد مخصومة *كمبياالت 

 5.270.009 284.498 5.083 3.576.415 1.289.711 114.302 حسابات جارية مدينة *

 17.062.151 768.636 45.835 11.445.370 1.698.771 3.103.539 سلف وقروض مستغلة *

 2.443.685 - - 87.985 157.954 2.197.746 قروض عقارية

 176.099 - - - - 176.099 بطاقات ائتمان

 25.813.411 1.055.653 116.864 15.685.051 3.288.007 5.667.836 المجموع

 453.936 - 7.955 273.939 98.914 73.128 فوائد وعموالت معلقة  ينزل:

 1.573.933 5.241 505 1.232.759 171.933 163.495 مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 2.027.869 5.241 8.460 1.506.698 270.847 236.623 المجموع

 23.785.542 1.050.412 108.404 14.178.353 3.017.160 5.431.213 صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 

 .2018كانون االول  31مليون دوالر أمريكي كما في  3.137صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً البالغة   *
 

 مليون دوالر أمريكي. 3.428 مبلغ 2018كانون االول  31بلغت قيمة الديون التي تمت جدولتها خالل السنة المنتهية في   -

 مليون دوالر أمريكي. 3.3مبلغ  2018كانون االول  31بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها )تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة( خالل السنة المنتهية في   -

 .2018كانون االول  31٪ من إجمالي التسهيالت كما في 0.12نسبته مليون دوالر أمريكي أو ما  9.31بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها   -

 .2018كانون االول  31٪ من إجمالي التسهيالت كما في 6.7مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته  1.1.742 بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  -

 .2018كانون االول  31٪ من رصيد التسهيالت بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في 5.1مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته  9.1.302بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة   -
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 2017 

    شركات  

 
 ومؤسسات ماليةبنوك  كبرى صغيرة ومتوسطة أفراد

حكومات وقطاع 

 المجموع عام

       

 829.721 2.559 82.872 504.971 156.324 82.995 كمبياالت وأسناد مخصومة *

 4.860.517 376.104 5.804 3.291.990 1.097.629 88.990 حسابات جارية مدينة *

 16.922.534 883.293 47.755 11.162.138 1.738.544 3.090.804 سلف وقروض مستغلة *

 2.378.459 - - 79.825 143.555 2.155.079 قروض عقارية

 146.980 - - - - 146.980 بطاقات ائتمان

 25.138.211 1.261.956 136.431 15.038.924 3.136.052 5.564.848 المجموع

 378.261 - 6.545 213.160 94.150 64.406 فوائد وعموالت معلقة  ينزل:

 1.271.375 2.424 411 989.535 137.884 141.121 ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأةمخصص تدني تسهيالت 

 1.649.636 2.424 6.956 1.202.695 232.034 205.527 المجموع

 23.488.575 1.259.532 129.475 13.836.229 2.904.018 5.359.321 صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 

 .2017كانون االول  31مليون دوالر أمريكي كما في  126.9تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً البالغة صافي بعد  *
 

 مليون دوالر أمريكي. 303مبلغ  2017كانون االول  31بلغت قيمة الديون التي تمت جدولتها خالل السنة المنتهية في  -

 مليون دوالر أمريكي. 4.5مبلغ  2017كانون االول  31من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة( خالل السنة المنتهية في بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها )تحويلها   -

 .2017كانون االول  31٪ من إجمالي التسهيالت كما في 0.4مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته  89.8بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها   -

 .2017كانون االول  31٪ من إجمالي التسهيالت كما في  6.5مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته  9.1.640بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  -

 .2017كانون االول  31معلقة كما في ٪ من رصيد التسهيالت بعد تنزيل الفوائد والعموالت ال 5.2مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته  6.1.277بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  -

 



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

 

- 34 - 

 

 إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

 

 2018كانون األول  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 1.392.914 1.010.050 297.203 85.661 "معدلة" 2018كانون الثاني  1كما في الرصيد 
 259.164 195.437 37.624 26.103 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل العام

 (86.775) (21.615) (39.367) (25.793) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة
 - (460) (4.632) 5.092 المرحلة األولما تم تحويله إلى 

 - (2.139) 12.531 (10.392) ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
 - 13.536 (13.206) (330) ما تم تحويله إلى المرحلية الثالثة

 نتيجة تغيير التصنيف –كما في نهاية السنة  – صصاألثر على المخ
 59.479 32.301 20.917 6.261 بين المراحل الثالث خالل السنة   

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج
 (35.182) (35.182) - - قائمة المركز المالي(   

 5.393 8.905 (6.513) 3.001 تعديالت خالل السنة

 (21.060) (15.884) (2.008) (3.168) تعديالت فرق عملة

 1.573.933 1.184.949 302.549 86.435 في نهاية السنة كما الرصيد

 
 

 

2018 

 أفراد

     شركات

صغيرة 

 كبرى ومتوسطة

بنوك 
ومؤسسات 

 مالية

حكومات 

 المجموع وقطاع عام

يشمل المجموع 
حركة مخصص 
تدني القروض 
 العقارية كما يلي

        

 11.782 1.392.914 4.636 507 1.071.575 157.613 158.583 "معدلة" 2018كانون الثاني  1كما في 

 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة

 2.559 259.164 409 42 213.915 22.557 22.241 خالل العام   

 المسترد من خسارة التدني على

(13.343) التسهيالت المسددة     (7.504)  (64.957)  (19)  (952)  (86.775)  (2.999)  

(7.700) 1.008 960 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى  - 102 (5.630)  (76)  

(1.207) ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية  (11.984)  7.986 - (102)  (5.307)  (62)  

(286) 10.976 247 ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة  - - 10.937 138 

 كما في نهاية –األثر على المخصص 

 نتيجة تغيير التصنيف بين –السنة    

 950 59.479 467 - 47.764 9.258 1.990 المراحل الثالث خالل السنة   

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة

 قائمة المركزأو محولة إلى بنود خارج    

(392) المالي(*     (4.300)  (30.490)  - - (35.182)  (32)  

(13) 1.761 2.053 814 تعديالت خالل السنة  778 5.393 6.331 

(6.398) فرق عملةتعديالت   (7.744)  (6.809)  (12)  (97)  (21.060)  (31)  

 18.560 1.573.933 5.241 505 1.232.759 171.933 163.495 رصيد نهاية السنة
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2017 

 أفراد

     شركات

صغيرة 

 كبرى ومتوسطة

بنوك 

ومؤسسات 
 مالية

حكومات 

 المجموع وقطاع عام

يشمل المجموع 
حركة مخصص 

القروض تدني 
 العقارية كما يلي

        

 12.374 1.308.499 2.141 398 1.019.270 129.123 157.567 بداية السنة رصيد

 2.175 297.481 814 - 252.211 26.612 17.844 المقتطع من اإليرادات 

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة 

 محولة الى بنود خارج قائمة المركزأو   

(23.175) ( *ةالمالي الموحد    (7.400)  (278.901)  - - (309.476)  (614)  

(9.357) الفائض في المخصص محول لإليراد  (10.963)  (26.214)  - (570)  (47.104)  (2.873)  

(202) تعديالت خالل السنة   1.914 11.119 - - 12.831 120 

(1.556) تعديالت فرق عملة  (1.402)  12.050 13 39 9.144 79 

 11.261 1.271.375 2.424 411 989.535 137.884 141.121 السنة رصيد نهاية

 

 .2017و 2018كانون االول  31ال توجد مخصصات انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات او تسديد ديون وحولت إزاء ديون غير عاملة اخرى كما في 

 

 يتم تحديد قيمة التدني على مستوى كل عميل وبشكل افرادي.
 

كانون  31مليون دوالر كما في  399.3) 2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  5* بلغت الديون غير العاملة المحولة الى بنود خارج قائمة المركز المالي الموحد 

 ( علماً بأن هذه الديون مغطاة بالكامل بالمخصصات والفوائد المعلقة.2017األول 
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 :هي كما يلي تفاصيل حركة الفوائد والعموالت المعلقةان 
 2018 
 

 أفراد

  شركات 

بنوك ومؤسسات 
 مالية

 

حكومات 
 وقطاع عام

 

 المجموع

يشمل المجموع  
حركة الفوائد 
والعموالت 

المعلقة للقروض 
 العقارية كما يلي

  
صغيرة 
 كبرى  ومتوسطة

    

 12.273  378.261  -  6.545  213.160  94.150  64.406 رصيد بداية السنة 
 3.876  108.160  -  1.410  78.100  12.119  16.531 فوائد وعموالت معلقة خالل السنة 

 تسويتها / مشطوبة أو محولة إلى بنود خارجفوائد وعموالت تم 
 (4.376)  (4.878)  (2.350) ةقائمة المركز المالي الموحد   

 
-  - 

 
(11.604)  (412) 

 (1.449)  (6.824)  -  -  (2.440)  (797)  (3.587) وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات فوائد
 (75)  (8.669)  -  -  (8.669)  -  - خالل السنة تعديالت
 (2)  (5.388)  -  -  (1.836)  (1.680)  (1.872) فرق عملة تعديالت

 14.211  453.936  -  7.955  273.939  98.914  73.128 رصيد نهاية السنة

 
 2017 
 

 أفراد

  شركات 

بنوك ومؤسسات 
 مالية

 

حكومات 
 وقطاع عام

 

 المجموع

يشمل المجموع  
حركة الفوائد 
والعموالت 

المعلقة للقروض 
 العقارية كما يلي

  
صغيرة 
 كبرى  ومتوسطة

    

              
 11.196  462.357  -  5.460  283.236  93.649  80.012 رصيد بداية السنة 

 3.016  88.988  -  1.085  58.100  14.376  15.427 فوائد وعموالت معلقة خالل السنة 
 تسويتها / مشطوبة أو محولة إلى بنود خارجفوائد وعموالت تم 

 ةقائمة المركز المالي الموحد   
(26.887)   (11.318)   (129.914)   -  -  (168.119)   (943)  

(3.007) وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات فوائد   (2.690)   (2.687)   -  -  (8.384)   (1.003)  
(588) خالل السنة تعديالت   468  120  -  -  -  - 
(551) فرق عملة تعديالت   (335)   4.305  -  -  3.419  7 

 12.273  378.261  -  6.545  213.160  94.150  64.406 رصيد نهاية السنة
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 شركات كبرى:

 

 حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:الكبرى ان تفاصيل اجمالي التسهيالت الممنوحة للشركات 
 
 2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
      

 2.260.526 2.242.420 - - 2.242.420 متدنية المخاطر / عاملة

 11.648.899 12.308.794 - 2.182.300 10.126.494 مقبولة المخاطر / عاملة

      غير عاملة:

 366.439 11.227 11.227 - - دون المستوى

 175.838 264.733 264.733 - - مشكوك فيها

 587.222 857.877 857.877 - - هالكة

 15.038.924 15.685.051 1.133.837 2.182.300 12.368.914 المجموع

 

 :2018كانون األول  31كما في  الكبرى الممنوحة للشركاتإن الحركة على تسهيالت ائتمانية المباشرة 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15.038.924 1.129.499 1.402.328 12.507.097 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 4.475.297 115.161 730.360 3.629.776 تسهيالت جديدة خالل العام

 (3.571.370) (211.199) (732.620) (2.627.551) مسددةتسهيالت 

 - (1.740) (251.165) 252.905 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (239) 1.148.058 (1.147.819) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 146.849 (81.367) (65.482) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 (34.864) (34.864) - - التسهيالت المعدومة

 (222.936) (9.630) (33.294) (180.012) فرق عملةتعديالت 

 15.685.051 1.133.837 2.182.300 12.368.914 اجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 
 :هي كما يلي 2018األول كانون  31كما في  الكبرى للشركاتاالئتمانية المتوقعة ئر خساال مخصص ان الحركة على

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
 1.071.575 741.220 278.151 52.204 "معدلة" 2018كانون الثاني  1رصيد كما في ال

 213.915 161.995 30.551 21.369 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (64.957) (9.987) (37.583) (17.387) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

 - (460) (1.630) 2.090 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (1.639) 11.319 (9.680) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 1.813 (1.703) (110) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 في نهاية السنة نتيجة األثر على المخصص كما

 47.764 24.167 19.677 3.920 تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة 

 (30.490) (30.490) - - إلى بنود خارج قائمة المركز المالي(

 1.761 9.180 (9.192) 1.773 تعديالت خالل السنة

 (6.809) (4.712) (902) (1.195) فرق عملةتعديالت 

 1.232.759 891.087 288.688 52.984 الرصيد في نهاية السنة 
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 :صغيرة ومتوسطةشركات 

 

 حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:الصغيرة والمتوسطة ان تفاصيل اجمالي التسهيالت الممنوحة للشركات 
 
 2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
      

 1.227.615 1.207.214 - - 1.207.214 متدنية المخاطر / عاملة

 1.645.015 1.749.947 - 256.300 1.493.647 مقبولة المخاطر / عاملة

      غير عاملة:

 6.625 23.150 23.150 - - دون المستوى

 21.324 31.013 31.013 - - مشكوك فيها

 235.473 276.683 276.683 - - هالكة

 3.136.052 3.288.007 330.846 256.300 2.700.861 المجموع

 

 :2018كانون األول  31كما في  الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشركاتإن الحركة على تسهيالت ائتمانية المباشرة 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 3.136.052 263.422 200.914 2.671.716 كما في بداية السنة اجمالي الرصيد

 769.463 57.680 101.738 610.045 تسهيالت جديدة خالل العام

 (512.143) (22.019) (106.335) (383.789) مسددةتسهيالت 

 - (40) (28.742) 28.782 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (512) 132.708 (132.196) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 51.943 (29.131) (22.812) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 (9.170) (9.170) - - التسهيالت المعدومة

 (96.195) (10.458) (14.852) (70.885) فرق عملةتعديالت 

 3.288.007 330.846 256.300 2.700.861 اجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 
 :2018كانون األول  31كما في الصغيرة والمتوسطة  للشركاتاالئتمانية المتوقعة  ئرخساالمخصص ان الحركة على 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
 157.613 131.814 15.401 10.398 "معدلة" 2018كانون الثاني  1رصيد كما في 

 22.557 17.492 1.708 3.357 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (7.504) (5.246) (1.038) (1.220) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

 - - (1.610) 1.610 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (8) 577 (569) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 10.984 (10.951) (33) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 المخصص كما في نهاية السنة نتيجةاألثر على 

 9.258 6.314 1.409 1.535 تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة 

 (4.300) (4.300) - - إلى بنود خارج قائمة المركز المالي(

 2.053 (1.400) 2.647 806 تعديالت خالل السنة

 (7.744) (5.877) (901) (966) عملةفرق تعديالت 

 171.933 149.773 7.242 14.918 إجمالي الرصيد في نهاية السنة 
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 :أفراد

 

 حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:لألفراد ان تفاصيل اجمالي التسهيالت الممنوحة 
 
 2018 2017 

  1المرحلة  

 )تجميعي(

  2المرحلة 

 المجموع المجموع 3المرحلة  )تجميعي(
      

 1.072.697 966.673 - - 966.673 متدنية المخاطر / عاملة

 4.277.015 4.461.580 - 66.519 4.395.061 مقبولة المخاطر / عاملة

      غير عاملة:

 19.598 23.165 23.165 - - دون المستوى

 18.324 20.523 20.523 - - مشكوك فيها

 177.214 195.895 195.895 - - هالكة

 5.564.848 5.667.836 239.583 66.519 5.361.734 المجموع

 

 :2018كانون األول  31كما في  لألفرادالممنوحة إن الحركة على تسهيالت ائتمانية المباشرة 
 

 1المرحلة  

 )تجميعي(

 2المرحلة 

 المجموع 3المرحلة  )تجميعي(
     

 5.564.848 215.136 90.863 5.258.849 السنة اجمالي الرصيد كما في بداية

 855.136 39.492 18.412 797.232 تسهيالت جديدة خالل العام

 (626.180) (17.719) (34.821) (573.640) مسددةتسهيالت 

 - 5.998 (29.664) 23.666 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (705) 28.026 (27.321) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 8.662 (2.757) (5.905) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 (2.750) (2.750) - - التسهيالت المعدومة

 (123.218) (8.531) (3.540) (111.147) فرق العملةتعديالت 

 5.667.836 239.583 66.519 5.361.734 اجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 
 :2018كانون األول  31كما في  لألفرادالئتمانية المتوقعة مخصص الخسائر اان الحركة على 

 
 1المرحلة  

 )تجميعي(

 2المرحلة 

 المجموع 3المرحلة  )تجميعي(
     

 158.583 135.885 2.673 20.025 "معدلة" 2018كانون الثاني  1رصيد كما في 

 22.241 15.950 5.365 926 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (13.343) (6.356) (363) (6.624) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

 - - (1.290) 1.290 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - (492) 635 (143) 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 739 (552) (187) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 السنة نتيجةاألثر على المخصص كما في نهاية 

 1.990 1.820 45 125 تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة 

 (392) (392) - - إلى بنود خارج قائمة المركز المالي(

 814 1.147 32 (365) تعديالت خالل السنة

 (6.398) (5.285) (191) (922) فرق عملةتعديالت 

 163.495 143.016 6.354 14.125 إجمالي الرصيد في نهاية السنة 
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 :بنوك ومؤسسات مالية

 

 حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي: للبنوك والمؤسسات الماليةان تفاصيل اجمالي التسهيالت الممنوحة 
 
 2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
      

 14.593 10.897 - - 10.897 متدنية المخاطر / عاملة

 89.703 68.760 - - 68.760 مقبولة المخاطر / عاملة

      غير عاملة:

 31.723 33.192 33.192 - - مشكوك فيها

 412 4.015 4.015 - - هالكة

 136.431 116.864 37.207 - 79.657 المجموع

 

 :2018كانون األول  31كما في  للبنوك والمؤسسات الماليةالممنوحة تسهيالت ائتمانية المباشرة الإن الحركة على 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 136.431 32.135 - 104.296 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 81.481 4.569 - 76.912 تسهيالت جديدة خالل العام

 (96.440) (135) - (96.305) مسددةتسهيالت 

 - - - - 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - 642 - (642) 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - التسهيالت المعدومة

 - - - - تعديالت خالل السنة

 (4.608) (4) - (4.604) فرق العملةتعديالت 

 116.864 37.207 - 79.657 في نهاية السنة اجمالي الرصيد كما

 
 :2018كانون األول  31كما في  للبنوك والمؤسسات الماليةاالئتمانية المتوقعة  مخصص الخسائران الحركة على 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
 507 437 - 70 "معدلة" 2018كانون الثاني  1رصيد كما في 

 42 - - 42 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (19) - - (19) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

 - - - - 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 نهاية السنة نتيجةاألثر على المخصص كما في 

 - - - - تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة 

 - - - - إلى بنود خارج قائمة المركز المالي(*

 (13) (22) - 9 تعديالت خالل السنة

 (12) (10) - (2) فرق عملةتعديالت 

 505 405 - 100 إجمالي الرصيد في نهاية السنة 
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 :حكومات وقطاع عام

 

 حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي: لحكومات والقطاع العاملان تفاصيل اجمالي التسهيالت الممنوحة 
 
 2018 2017 

 المجموع المجموع 3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
      

 874.494 573.213 - - 573.213 متدنية المخاطر / عاملة

 386.768 481.772 - 44.590 437.182 مقبولة المخاطر / عاملة

      غير عاملة:

 694 668 668 - - هالكة

 1.261.956 1.055.653 668 44.590 1.010.395 المجموع

 

 :2018األول كانون  31كما في  للحكومات والقطاع العامالممنوحة إن الحركة على تسهيالت ائتمانية المباشرة 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 1.261.956 694 77.604 1.183.658 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 215.001 - 11.524 203.477 تسهيالت جديدة خالل العام

 (399.223) (26) (8.458) (390.739) مسددةتسهيالت 

 - - (35.234) 35.234 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - التسهيالت المعدومة

 - - - - تعديالت خالل السنة

 (22.081) - (846) (21.235) فرق العملةتعديالت 

 1.055.653 668 44.590 1.010.395 اجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 
 :2018كانون األول  31كما في  للحكومات والقطاع العاماالئتمانية المتوقعة  مخصص الخسائران الحركة على 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     
 4.636 694 978 2.964 "معدلة" 2018كانون الثاني  1رصيد كما في 

 409 - - 409 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 (952) (26) (383) (543) المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة 

 - - (102) 102 1ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 2ما تم تحويله الى المرحلة 

 - - - - 3ما تم تحويله الى المرحلة 

 األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة

 467 - (214) 681 المراحل الثالث خالل السنةتغيير التصنيف بين 

 المستخدم من المخصص )ديون مشطوبة أو محولة 

 - - - - إلى بنود خارج قائمة المركز المالي(*

 778 - - 778 تعديالت خالل السنة

 (97) - (14) (83) فرق عملةتعديالت 

 5.241 668 265 4.308 إجمالي الرصيد في نهاية السنة 
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 يلي:تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي والقطاع االقتصادي كما 

 

 

 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة (13)
 

 2018  2017 

    

 2.023.661  2.619.749 أذونات خزينة

 4.149.590  4.513.903 سندات حكومية وبكفالتها

 1.614.800  1.414.711 سندات شركات

(40.516) مخصص التدنيمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/    (28.028)  

 7.760.023  8.507.847 المجموع

 

 تحليل السندات حسب طبيعة الفائدة:
 

 2018  2017 

    

333.733  524.708 ذات فائدة متغيرة   

.718.0547  8.023.655 ذات فائدة ثابتة   

(516.40) االئتمانية المتوقعة/ مخصص التدنيمخصص الخسائر    (028.28)  

847.507.8 المجموع   7.760.023 

 

  

 القطاع االقتصادي

 

االردنداخل  خارج  االردن   2018 2017 

     

 5.359.321 5.431.213 2.600.102 2.831.111 أفراد

 4.532.099 4.796.276 3.122.058 1.674.218 صناعة وتعدين

 2.340.996 2.047.525 1.614.318 433.207 انشاءات

 1.828.221 1.860.580 1.509.231 351.349 عقارات

 4.063.192 4.244.561 3.028.896 1.215.665 تجارة

 277.207 329.476 150.978 178.498 زراعة

 517.303 645.659 441.288 204.371 سياحة وفنادق

 569.783 361.788 236.503 125.285 نقل

 14.663 11.985 11.985 - أسهم

 2.596.783 2.897.663 2.091.911 805.752 خدمات عامة

 129.475 108.404 83.591 24.813 بنوك ومؤسسات مالية

 1.259.532 1.050.412 935.348 115.064 الحكومة والقطاع العام

      مباشرة  تسهيالت ائتمانيةصافي 

 23.488.575 23.785.542 15.826.209 7.959.333 المطفأة لتكلفةبال
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 تحليل الموجودات المالية حسب توفر األسعار السوقية:

 

 2017  2018 موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
    

 489.288  789.039 أذونات خزينة

 1.105.520  832.774 سندات حكومية وبكفالتها

 1.387.040  1.315.893 سندات شركات

 2.981.848  2.937.706 المجموع

 

 2017  2018 موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:
    

 1.534.373  1.830.710 أذونات خزينة

 3.044.070  3.681.129 سندات حكومية وبكفالتها

760.227  98.818 سندات شركات  

.203.8064  5.610.657 المجموع  

(28.028)  (40.516) ينزل: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/ مخصص تدني  

 7.760.023  8.507.847 المجموع الكلي

 

 2018  2017 

 المجموع  المجموع   3المرحلة    2المرحلة    1المرحلة   

          

727.610.7  8.233.424  -  -  8.233.424 متدنية المخاطر/ عاملة  

733.183  126.430 مقبولة المخاطر/ عاملة   -  310.163  086.153  

          غير عاملة:

976.18  -  -  -  - دون مستوى  

 486  -  -  -  - مشكوك فيها

776.4  -  - هالكة   776.4   776.4  

854.359.8 المجموع   733.183   776.4   363.854.8   051.788.7  

 
 ان توزيع اجمالي الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

 
 ان الحركة الحاصلة على اجمالي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

 
 2018 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
        

 7.788.051  24.238  300.317  7.463.496 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 4.008.674  -  14.359  3.994.315 االستثمارات الجديدة خالل السنة 

 (3.095.327)  -  (109.127)  (2.986.200) االستثمارات المستحقة 

 -  -  (5.157)  5.157 المرحلة االولىما تم تحويله الى 

 -  -  9.839  (9.839) الثانية المرحلةما تم تحويله الى 

 -  -  -  - المرحلة الثالثةما تم تحويله الى 

 (25.855)  (18.528)  (7.327)  - تعديالت خالل السنة

 (127.180)  (934)  (19.171)  (107.075) تعديالت فرق العملة

 8.548.363  4.776  183.733  8.359.854 المجموع
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 ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

 
 2018 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة  
        

 53.028  14.239  21.026  17.763 "معدلة" 2018كما في كانون الثاني الرصيد 

 1.597  -  63  1.534 التدني على االستثمارات الجديدة خالل العامخسارة 

 (3.909)  -  (2.690)  (1.219) المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

 -  -  (266)  266 المرحلة االولىما تم تحويله الى 

 (9.139)  (9.009)  (68)  (62) تعديالت خالل السنة

 (1.061)  (454)  (500)  (107) العملةتعديالت فرق 

 40.516  4.776  17.565  18.175 رصيد نهاية السنة

 

 :2017كانون األول  31فيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة كما في 

 
 2017 
  

 27.142 رصيد بداية السنة

 886 تعديالت فرق العملة

 28.028 نهاية السنةرصيد 

 

مليون دوالر امريكي  8.49مليون دوالر امريكي ) 2.183بيع بعض الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة بمبلغ  2018تم خالل 

 (.2017كانون األول  31خالل السنة المنتهية في 
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 استثمارات في شركات حليفة (14)
 

 تفاصيل هذا البند هي كما يلي:ان 

2018 

نسبة الملكية 

 والتصويت

قيمة 

 االستثمار

بلد 

 القيمة السوقية التأسيس

تاريخ البيانات 

 تاريخ التملك طبيعة النشاط المالية المعتمدة
 ٪       
        

192.036 49.00 بنك عُمان العربي     1984 عمليات مصرفية 2018 غير متداول عُمان 

 1979 عمليات مصرفية 2018 3.402.667 السعودية 2.870.438 40.00 البنك العربي الوطني

 1972 أعمال تأمين 2017 غير متداول لبنان 37.623 42.02 شركة التأمين العربية ش.م.ل

678.8 35.39 شركة األبنية التجارية ش.م.ل  1966 تأجير تشغيلي عقاري 2017 غير متداول لبنان 

 2016 خدمات واستثمارات مالية 2018 غير متداول عُمان 10.475 34.00 شركة مجموعة ادارة االستثمار )شركة حليفة لدى البنك العربي سويسرا( 

656.10 متعددة شركات حليفة اخرى )في معظمها لدى البنك العربي تونس( *   متعددة   متعددة 

      3.298.251  المجموع

 

2017 

الملكية نسبة 

 والتصويت

قيمة 

 االستثمار

بلد 

 القيمة السوقية التأسيس

تاريخ البيانات 

 تاريخ التملك طبيعة النشاط المالية المعتمدة
 ٪       
        

**Turkland Bank A.Ş. 50.00 137.732 2006 عمليات مصرفية 2017 غير متداول تركيا 

 1984 عمليات مصرفية 2017 غير متداول عُمان 347.708 49.00 بنك عُمان العربي   

 1979 عمليات مصرفية 2017 2.634.667 السعودية 2.675.627 40.00 البنك العربي الوطني

 1972 أعمال تأمين 2016 غير متداول لبنان 32.035 40.34 شركة التأمين العربية ش.م.ل

 1966 تأجير تشغيلي عقاري 2016 غير متداول لبنان 8.837 35.39 شركة األبنية التجارية ش.م.ل

 2016 خدمات واستثمارات مالية 2017 غير متداول عُمان 11.547 34.00 شركة مجموعة ادارة االستثمار )شركة حليفة لدى البنك العربي سويسرا( 

  متعددة    12.745 متعددة شركات حليفة اخرى )في معظمها لدى البنك العربي تونس( *

.2313.226  المجموع       
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 ان الحركة على االستثمارات في الشركات الحليفة هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 3.077.008  3.226.231 رصيد بداية السنة 

 2.724  2.165 شراء استثمارات في شركات حليفة

 350.278  370.903 حصة المجموعة من أرباح السنة

(192.170) توزيعات أرباح مقبوضة    (169.470)  

(41.236) تعديالت فرق عملة   (11.059)  

(67.642) حصة المجموعة من تغييرات أخرى في حقوق الملكية    (23.250)  

 3.226.231  3.298.251 رصيد نهاية السنة 

 76.754  86.579 حصة المجموعة من الضرائب

 

لاير  24.7) 2018كانون األول  31لاير سعودي كما في  31.9بلغ سعر إقفال سهم البنك العربي الوطني في سوق المال السعودي 

 (.2017كانون األول  31سعودي كما في 

 

مليون  7.1مليون دوالر والشركة العربية سيكاف بمبلغ  9.5تمثل بشكل رئيسي االستثمار في شركة االيجار العربية لتونس بمبلغ * 

)بلغ قيمة االستثمار في شركة االيجار  .2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  1االستثمار العربي لتونس بمبلغ وشركة دوالر 

 1.3ستثمار العربي لتونس بمبلغ مليون دوالر وشركة اال 2مليون دوالر والشركة العربية سيكاف بمبلغ  1.7العربية لتونس مبلغ 

 (.2017كانون األول  31مليون دوالر كما في 

 

 Turkland Bank A.S -استثمار متاح للبيع  **

 

ً للبيع  متاحكاستثمار  Turkland Bank A.Sفي  ابتصنيف استثماره 2018خالل العام  المجموعة تقام معيار التقارير ل وفقا

 هي كالتالي:الموحدة في قائمة الدخل  الظاهرللبيع  المتاح(, ان تفاصيل الخسارة المتعلقة باالستثمار 5المالية الدولية رقم )

 

   2018 

    

Turkland Bank A.S  (371.23)من خسارة  المجموعةحصة   

(587.13)  مطروح منها تكلفة البيعالقيمة العادلة االستثمار ب خسارة التدني المتعلقة بقياس  

   (958.36)  

 

 هي كالتالي: Turkland Bank A.S ل من المركز الماليالمجموعة ان حصة 

   2018 

    

278.362  موجودات   

(691.304)  مطلوبات  

587.57  صافي الموجودات  

(000.44)  مطروح منها تكلفة البيعلالستثمار  القيمة العادلة   

587.13  التدنيخسارة   

 

 دوالرمليون  211والبالغ  Turkland Bank A.Sفي المجموعة باستثمار  احتياطي ترجمة العمالت األجنبية المتعلقتم عكس 

 وذلك نتيجة إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار متاح للبيع. الموحدة الى قائمة الدخل الموحدة من قائمة الدخل الشامل االخرامريكي 
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 المجموعة من ارباح وخسائر الشركات الحليفة هي كما يلي: إن حصة
 2018  2017 

    

Turkland Bank A.Ş. (23.371)   (7.474)  

 35.905  38.522 بنك ُعمان العربي   

 322.689  353.272 البنك العربي الوطني

(790)  1.144 شركة التأمين العربية ش.م.ل  

(52)  1.336 أخرى  

 350.278  370.903 المجموع

 

 :ادات الشركات الحليفة هي كما يليإن حصة المجموعة من موجودات ومطلوبات واير

 

 

 
2018  2017 

 
 -البنك العربي

  الوطني

بنك عمان 

 اخرى  العربي

 

 المجموع

 -البنك العربي 

  الوطني

 بنك عمان

العربي   

 

 أخرى

 

 المجموع

                

156.717.2  18.331.733  22.233.156  243.915  2.971.587  19.017.654 مجموع الموجودات    737.876   665.925.21  

665.371.2  16.656.106  18.934.905  177.990  2.609.699  16.147.216 مجموع المطلوبات   663.671   434.699.18  

                

880.682  830.264  20.162  111.709  698.393 مجموع االيرادات    939.98   527.33   815.346 

191.360  459.361  41.053  73.187  345.121 مجموع المصروفات   034.63   843.41   068.465  

(20.891)  38.522  353.272 صافي الدخل )الخسارة(   370.903  689.322   905.35   (8.316)   278.350  



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

-48- 

 

 موجودات ثابتة  (15)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

 

 مباني أراضي

 أثاث وتجهيزات

 ومعدات 

أجهزة الحاسوب 

 المجموع أخرى وسائل نقل واالتصاالت

        

 التكلفة التاريخية:
       

 918.063 80.481 14.309 146.833 210.664 391.882 73.894 2017الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 51.168 11.237 1.875 17.003 12.664 8.380 9 إضافات

 (31.458) (9.027) (793) (13.207) (4.396) (3.593) (442) استبعادات

 (11) (18) - 8 - - (1) تعديالت خالل السنة

 5.639 (450) (242) 1.310 211 6.080 (1.270) فرق عملةتعديالت 

 943.401 82.223 15.149 151.947 219.143 402.749 72.190 2017كانون األول  31الرصيد كما في 

 62.118 8.662 1.888 19.619 8.004 23.906 39 إضافات

 (22.987) (4.370) (1.422) (4.471) (7.520) (5.204) - استبعادات

 - 7.742 - 60 (6.294) (1.863) 355 تعديالت خالل السنة

 (20.609) (4.759) (1.147) (4.382) (3.012) (4.693) (2.616) تعديالت فرق عملة

 961.923 89.498 14.468 162.773 210.321 414.895 69.968 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

        

        االستهالك المتراكم:

 454.430 48.755 11.096 109.330 158.059 127.190 - 2017الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 48.962 7.334 1.282 16.237 14.260 9.849 - استهالك السنة

(744) - استبعادات  (4.304) (13.158) (769) (2.789) (21.764) 

 (38) (16) (28) 7 (6) 5 - تعديالت خالل السنة

 2.670 (149) (160) 1.296 410 1.273 - عملة تعديالت فرق

 484.260 53.135 11.421 113.712 168.419 137.573 - 2017كانون األول  31الرصيد كما في 

 48.153 8.162 1.275 17.164 11.854 9.698 - استهالك السنة

(466) - استبعادات  (7.364) (4.401) (1.415) (2.179) (15.825) 

 - 3.550 - - (3.550) - - السنةتعديالت خالل 

(1.287) - تعديالت فرق عملة  (1.754) (3.456) (640) (3.247) (10.384) 

 506.204 59.421 10.641 123.019 167.605 145.518 - 2018كانون األول  31الرصيد كما في 

        

 صافي القيمة الدفترية

 455.719 30.077 3.827 39.754 42.716 269.377 69.968 2018كانون األول  31كما في 

 صافي القيمة الدفترية 

 459.141 29.088 3.728 38.235 50.724 265.176 72.190 2017كانون األول  31كما في 

 

مليون  242.7) 2018كانون األول  31في  مليون دوالر امريكي كما 256.7بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل مبلغ 

 (.2017كانون األول  31دوالر امريكي كما في 
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 موجودات أخرى (16)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 180.381  206.176 فوائد للقبض

 ً  111.444  116.949 مصاريف مدفوعة مقدما

 59.372  88.344 موجودات آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون مستحقة *

 23.675  22.587 موجودات غير ملموسة **

 116.302  179.362 موجودات متفرقة أخرى

 491.174  613.418 المجموع

 

 تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من هذه الموجودات خالل فترة أقصاها سنتين من تاريخ اإلحالة. * 

 
 الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمجموعة وفاء لديون مستحقة: ان * 

 

 2018 

 المجموع  أخرى  مباني   اراضي 

        

 59.372  355  35.320  23.697 رصيد بداية السنة

.94127 إضافات   4.546  -  32.487 

(1.449) استبعادات   (1.402)   (355)  (3.206)  

(398)  188 مخصص وخسارة تدني   -  (210)  

(99)  - فرق عملةو تعديالت   -  (99)  

 88.344  -  37.967  50.377 رصيد نهاية السنة

        

 2017 

 المجموع  أخرى  مباني   اراضي 

        

 50.041  355  35.646  14.040 رصيد بداية السنة

 16.263  -  4.565  11.698 إضافات

(589) استبعادات   (2.721)   -  (3.310)  

(1.459) مخصص وخسارة تدني   (2.194)   -  (3.653)  

 31  -  24  7 فرق عملة وتعديالت 

 59.372  355  35.320  23.697 رصيد نهاية السنة
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 هي كما يلي: حركة على الموجودات غير الملموسةالان ** 
 2018  2017 

    

 20.442  23.675 رصيد بداية السنة 

 12.048  9.220 إضافات

(66)  - استبعادات  

(9.110) االطفاء للسنة   (7.584)  

(1.198) تعديالت خالل السنة وفرق عملة   (1.165)  

 23.675  22.587 رصيد نهاية السنة 

 

 

 موجودات ضريبية مؤجلة  (17)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 

 البنود التي نتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة:

 
2018 

بداية  رصيد 

 السنة

 المحرر المضاف المعدل

خالل  تعديالت

السنة وفرق 

 عملة

نهاية  رصيد

 السنة

الضريبة 

 المؤجلة

       

 76.525 315.176 (782) (32.466) 115.425 232.999 الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

(7.879) 9.925 65.472 مخصص تعويض نهاية الخدمة   883 68.401 19.817 

(2.433) 14.591 18.537 فوائد معلقة مدفوع ضرائب عنها   - 30.695 6.571 

(26.973) 26.355 107.821 أخرى  (5.517)  101.686 29.033 

(69.751) 166.296 424.829 المجموع  (5.416)  515.958 131.946 

 
 2017 

 

بداية  رصيد

 المحرر المضاف السنة

 تعديالت

خالل السنة 

 وفرق عملة

نهاية  رصيد

 السنة

الضريبة 

 المؤجلة

       

(34.572) 62.345 116.286 مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  1.905 145.964 33.176 

(7.047) 15.328 57.191 مخصص تعويض نهاية الخدمة   - 65.472 19.154 

(12.171) 12.830 17.878 فوائد معلقة مدفوع ضرائب عنها   - 18.537 4.039 

(8.317) 23.227 90.380 أخرى  2.531 107.821 30.854 

(62.107) 113.730 281.735 المجموع  4.436 337.794 87.223 

 
إن ضرائب الدخل المؤجلة ناجمة عن الفروقات الزمنية المؤقتة لبنود دفع عنها ضرائب في السنة الحالية أو السنوات السابقة. هذا  *

 وتم احتسابها على أساس معدالت الضريبة في البلدان التي تعمل بها المجموعة.
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 المؤجلة هي كما يلي:إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية 

 2018  2017 
    

(المعّدل) رصيد بداية السنة  110.267  73.390 

 27.389  42.557 المضاف خالل السنة

(20.460) المطفأ خالل السنة   (14.649)  

(418) تعديالت خالل السنة وفرق عملة   1.093 

 87.223  131.946 رصيد نهاية السنة

 

 

 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  (18)
 

 2018 2017 

 المجموع خارج المملكة داخل المملكة المجموع خارج المملكة داخل المملكة 
       

 584.476 584.476 - 472.139 472.139 - حسابات جارية وتحت الطلب

 3.342.812 3.237.203 105.609 3.794.451 3.669.976 124.475 ودائع ألجل

 3.927.288 3.821.679 105.609 4.266.590 4.142.115 124.475 المجموع

 

 

 ودائع عمــالء (19)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018 
 

 أفراد 

 
 شركات

 
حكومات وقطاع 

 عام

 

   كبرى  صغيرة ومتوسطة   المجموع

 11.893.784  308.044  1.961.191  2.130.174  7.494.375 حسابات جارية وتحت الطلب

 3.133.070  3.449  20.775  124.049  2.984.797 ودائع التوفير

 15.990.645  2.525.223  3.883.541  1.106.333  8.475.548 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 413.414  47.215  40.913  17.117  308.169 شهادات إيداع

 31.430.913  2.883.931  5.906.420  3.377.673  19.262.889 المجموع

 

٪ من إجمالي ودائع  2.5مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  3.769بلغت قيمة ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام االردني  -

 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في  1.3مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  395) 2018كانون األول  31العمالء كما في 

 (.2017كانون األول 
 

٪ من إجمالي ودائع العمالء كما 34دوالر امريكي أو ما نسبته مليون  8.10,677 بلغت قيمة ودائع العمالء التي ال تحمل فوائد -

كانون  31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في  35.6امريكي أو ما نسبته دوالر مليون  3.11,076) 2018كانون األول  31في 

 (.2017األول 
 

٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في  0.5مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  162.8بلغت قيمة الودائع المحجوزة )مقيدة السحب(  -

كانون األول  31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في  0.5مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  146.8) 2018كانون األول  31

2017). 
 

كانون األول  31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.2مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  371.3بلغت قيمة الودائع الجامدة  -

  .(2017كانون األول  31من إجمالي ودائع العمالء كما في  ⁒1.3مليون دوالر امريكي أو ما نسبته  395.5) 2018
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 2017 
 

 أفراد 

  شركات 
حكومات 

 وقطاع عام

 

   كبرى  صغيرة ومتوسطة   المجموع

          

 12.364.789  345.585  2.158.229  2.069.817  7.791.158 حسابات جارية وتحت الطلب

 3.250.246  132  17.935  162.800  3.069.379 ودائع التوفير

 15.084.681  2.101.530  3.849.366  937.523  8.196.262 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 380.743  94.046  66.419  13.161  207.117 شهادات إيداع

 31.080.459  2.541.293  6.091.949  3.183.301  19.263.916 المجموع

 

 

 تأمينات نقدية (20)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 1.890.745  1.943.583 تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 802.988  964.456 غير مباشرةتأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية 

 2.468  1.792 تأمينات التعامل بالهامش

 4.088  3.640 تأمينات أخرى

 2.700.289  2.913.471 المجموع

 

 

 أموال مقترضة (21)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 66.331  78.341 من بنوك مركزية*

 115.759  203.138 من بنوك ومؤسسات مالية **

 182.090  281.479 المجموع
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 هي كما يلي: تحليل االموال المقترضة حسب طبيعة الفوائدان 
 2018  2017 

    

 27.895  141.987 ذات فائدة متغيرة

 154.195  139.492 ذات فائدة ثابتة

 182.090  281.479 المجموع

 

مليون دوالر لمدة  6.5بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك المركزي األردني بقيمة  2013قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  *

( لما بعد عام أشهر 6 ليبور+⁒1.8) وفائدة متغيرة 2013لعام ( ⁒2.5( أعوام فترة سماح وبنسبة فائدة )5( عاما منها )15)

. تهدف االتفاقية إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تسديد القرض بموجب اقساط نصف سنوية 2013

مليون  6.5) 2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  1.5في كل من شهر آذار وأيلول من كل عام وبلغ رصيد القرض 

 (.2017كانون األول  31دوالر كما في 
 

مليون دوالر لمدة  9.3بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك المركزي األردني بقيمة  2014قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  *

المتوسطة ومتناهية فاقية إلى دعم الشركات الصغيرة وتهدف االت. ⁒2.5( أعوام فترة سماح وبنسبة فائدة ثابتة 3( اعوام منها )10)

مليون  1.3الصغر ويتم تسديد القرض بشكل اقساط نصف سنوية في كل من شهر آذار وأيلول من كل عام وبلغ رصيد القرض 

 (.2017كانون األول  31مليون دوالر كما في  7.3) 2018كانون األول  31دوالر كما في 
 

بمنح قروض مقابل سلف متوسطة االجل من البنك المركزي بسعر  2016و 2015قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  *

, ويتم سداد السلف بما يتوافق مع استحقاق اقساط ⁒2فائدة ثابت يساوي سعر فائدة الخصم النافذ يوم منح السلفة مطروحا منه 

, 2028 أيلولهي في شهر وتنت 2019القروض الممنوحة للعمالء والتي تسدد بموجب اقساط شهرية تبدأ من شهر كانون الثاني 

 (.2017كانون األول  31مليون دوالر كما في  5.49) 2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  6.62وبلغ رصيد السلف 

 

مليون دوالر لمدة  1.5بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك المركزي األردني بقيمة  2016قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  *

أشهر(. تهدف االتفاقية إلى دعم الشركات  6 ليبور+  ⁒1.85( أعوام فترة سماح وبنسبة فائدة متغيرة )5( عاما منها )15)

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تسديد القرض بموجب اقساط نصف سنوية في كل من شهر آذار وأيلول من كل عام 

 (.2017كانون األول  31مليون دوالر كما في  1.5) 2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  1.5وبلغ رصيد القرض 
 

مليون دوالر لمدة  9.10بتوقيع اتفاقية قرض مع البنك المركزي األردني بقيمة  2017قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  *

(. ⁒3.5)يحق للبنك المركزي تعديل الفائدة كل سنتين بحيث ال تزيد عن  ⁒3( أعوام فترة سماح وبنسبة فائدة 5( عاما منها )22)

تهدف االتفاقية إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تسديد القرض بموجب اقساط نصف سنوية في كل 

مليون  4.2) 2018 األولنون كا 31مليون دوالر كما هي في  4.2من شهر أيار وتشرين ثاني من كل عام وبلغ رصيد القرض 

 .(2017كانون األول  31دوالر كما في 
 

بتوقيع اتفاقيات قروض مع شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية في دبي بنسب  2017قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  **

ويستحق أول  2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  7.21حيث بلغ الرصيد ( ⁒0.892- ⁒0.85فائدة ثابتة تتراوح بين )

 .(2017كانون األول  31مليون دوالر كما في  5.23) 2019أيار  7وآخر عقد بتاريخ  2019كانون الثاني  4عقد بتاريخ 
 

لمدة مليون دوالر  100بقيمة  االستثمار األوروبيبتوقيع اتفاقية قرض مع بنك  2018قام البنك العربي فروع األردن خالل العام  **

دفعات خالل السنة ويتم تسديد القرض بشكل أقساط  4تدفع الفائدة على شهر( أ 3 ليبور+⁒1.392بنسبة فائدة متغيرة )سبع سنوات 

, 2025أيلول  15وينتهي اخر قسط في  2020أيلول  15يبدأ اول قسط من  نصف سنوية في كل من شهر آذار وأيلول من كل عام

 .2018كانون الثاني  31مليون دوالر كما في  100لغ الرصيد حيث ب
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 5.81قام البنك العربي لتونس باالقتراض من بنوك ومؤسسات مالية باإلضافة إلى طرح قروض تجمع بنكية وقد بلغ الرصيد  **

( حيث أن 2017كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في  2.92) 2018كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في 

 جدول التالي يبين أهم التفاصيل: , وال2032أيار  19وتاريخ آخر استحقاق ( ⁒9.3وأعلى سعر فائدة )( ⁒0.7أدني سعر فائدة )

 

 2018  2017 

    

 12.062  10.266 قروض تستحق خالل سنة

 17.732  18.934 سنواتقروض تستحق بعد سنة واقل من ثالث 

 62.422  52.331 قروض تستحق بعد ثالث سنوات

 92.216  81.531 المجموع

 

 

 مخصص ضريبة الدخل (22)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 242.377  272.205 رصيد بداية السنة

 270.281  314.657 مصروف ضريبة الدخل

(265.372) ضريبة دخل مدفوعة   (240.453)  

 272.205  321.490 رصيد نهاية السنة

 

 ما يلي: ةيمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمـة الدخل المـوحد

 

 2018  2017 

    

 270.281  314.657 مصروف ضريبة الدخل للسنة

(40.622) للسنة مؤجلة موجودات ضريبية   (25.251)  

419.83 اطفاء موجودات ضريبية   16.234 

 2.429  4.671 للسنة مؤجلة مطلوبات ضريبية

(211) اطفاء مطلوبات ضريبية    (3)  

 263.690  298.428 المجموع

 

وسوف تصبح  2019( للعام 34تم تعديل قانون ضريبة الدخل األردني رقم ) ⁒35تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة في األردن  -

وتتراوح نسبة ضريبة الدخل السائدة في البلدان التي  ⸓38مساهمة وطنية, أي مجموع  ⸓3ضريبة دخل + ⸓35نسب الضريبة 

.  بلغت نسبة الضريبة الفعلية لمجموعة 2017و 2018كانون األول  31كما في  ⁒37يوجد للمجموعة فروع فيها من صفر إلى 

 .2018كانون األول  31كما في  ⁒32.6و 2018كانون األول  31كما في  ⁒33.1البنك العربي 

 

مثل البنك العربي  2017حصلت الفروع والشركات التابعة لمجموعة البنك العربي على مخالصات ضريبية حديثة تتراوح بين عام  -

 .سورياوالبنك العربي  قطرمثل البنك العربي  2012اإلمارات وعام 
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 مخصصات أخرى (23)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 
2018 

 رصيد

 بداية السنة

 استخدامات  إضافات 

 أو تحويل

ما قيد  

 لإليرادات

تعديالت خالل  

 السنة وفرق عملة

 رصيد 

 نهاية السنة
            

(14.754)  14.131  117.568 تعويض نهاية الخدمة   -  (158)   116.787 

(2.424)  2.849  17.467 قضايا   (11.319)   (100)   4736.  

(91.894)  2.480  191.005 أخرى   (13.378)   (1701.)   04387.  

(109.072)  19.460  326.040 المجموع   (24.697)   (1.428)   210.303 

 
 

 
2017 

 رصيد

 بداية السنة
 استخدامات  إضافات 

 أو تحويل
ما قيد  

 لإليرادات
تعديالت خالل  

 السنة وفرق عملة
 رصيد 

 السنةنهاية 
            

(11.331)  15.823  113.418 تعويض نهاية الخدمة   (440)   98  117.568 

(31)  1.651  18.363 قضايا   (2.920)   404  17.467 

(3.037)  3.921  128.014 أخرى   (15.014)   77.121  191.005 

(14.399)  21.395  259.795 المجموع   (18.374)   77.623  326.040 

 

 

 مطلوبات أخرى (24)
 

 :ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 2018  2017 

    

 155.197  181.648 فوائد للدفع

 181.282  127.704 أوراق للدفع

 ً  62.780  101.512 فوائد وعموالت مقبوضة مقدما

 63.920  68.017 مصاريف مستحقة غير مدفوعة

.29715  17.268 أرباح ستوزع على المساهمين  

 -  77.358 *المباشرةر متوقعة على التسهيالت غي ائتمانيةمخصص خسائر 

550044. مطلوبات أخرى*   755741.  

 1.220.231  1.014.057 المجموع
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 :هي كما يلي غير المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك االئتمانية تسهيالتالتوزيع اجمالي إن  *

 

 2018 2017  

 المجموع المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
      

 741.030 980.692 - - 980.692 متدنية المخاطر /عاملة

 18.125.689 17.090.187 - 601.611 16.488.576 مقبولة المخاطر/ عاملة

 25.416 26.777 26.777 - - غير عاملة

 18.892.135 18.097.656 26.777 601.611 17.469.268 المجموع

 

 :غير المباشرة التسهيالت االئتمانيةجمالي * إن الحركة الحاصلة على ا

 

 2018  

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
     

 18.892.135 25.416 328.377 18.538.342 اجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 6.020.296 4.736 322.385 5.693.175 سنةتعرضات جديدة خالل ال

(6.425.407) تعرضات المستحقةال  (169.779)  (3.607)  (6.598.793)  

(30.270) 30.376 1ما تم تحويله الى المرحلة   (106)  - 

(154.391) 2ما تم تحويله الى المرحلة   154.391 - - 

(486) 3ما تم تحويله الى المرحلة   (14)  500 - 

(212.341) تعديالت فرق العملة  (3.479)  (162)  (215.982)  

 18.097.656 26.777 601.611 17.469.268 السنة اجمالي الرصيد كما في نهاية

 

 الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة كما يلي:إن الحركة  *

 

 2018  
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 
 

   

 42.855 884 14.641 27.330 المعدل رصيد بداية السنة

 30.907 2.125 16.755 12.027 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل العام

(5.011) المسترد من خسارة التدني على التعرضات المستحقة  (5.439)  (481)  (10.931)  

(1.166) 1.166 ما تم تحويله الى المرحلة األولى  - - 

(243) ما تم تحويله الى المرحلة الثانية  243 - - 

(1) ما تم تحويله الى المرحلة الثالثة  - 1 - 

 1.928 - 1.928 - المرحلة نتيجة تغيير - كما في نهاية السنة - األثر على المخصص

 12.184 8.347 3.477 360 خالل السنةتعديالت 

(147) تعديالت فرق العملة  (41)  603 415 

 77.358 11.479 30.398 35.481 السنة اجمالي الرصيد كما في نهاية
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 مطلوبات ضريبية مؤجلة (25)
 

 يلي:ان تفاصيل هذا البند هي كما 
 

 البنود التي نتج عنها مطلوبات ضريبية مؤجلة:
 2018 

 

 رصيد

 المحرر المضاف بداية السنة

 تعديالت

خالل السنة 

 وفرق عملة

 رصيد

 نهاية السنة

الضريبة 

 المؤجلة

       

       

(2.800) 15.346 22.532 أخرى  (1.480)  33.598 8.210 

 
 2017 

 

 رصيد

 المحرر المضاف بداية السنة

 تعديالت

خالل السنة 

 وفرق عملة

 رصيد

 نهاية السنة

الضريبة 

 المؤجلة
       

(6.255) - 6.255 احتياطي تقييم استثمارات  - - - 

(10) 14.554 8.202 أخرى  (214)  22.532 3.693 

(6.265) 14.554 14.457 المجموع  (214)  22.532 3.693 

 

 الضريبية المؤجلة هي كما يلي: طلوباتحساب الم إن الحركة على

 
 2018  2017 

    

 1.276  3.693 رصيد بداية السنة

 2.429  4.728 المضاف خالل السنة 

(112) المطفأ خالل السنة   (3)  

(99) تعديالت خالل السنة وفرق عملة   (9)  

 3.693  8.210 رصيد نهاية السنة

 

 

 والمدفوع وعالوة االصدار رأس المال المكتتب به (26)

 

 2018كانون األول  31مليون سهم كما في  640.8مليون دوالر أمريكي موزعة على  926.6بلغ رأس مال المجموعة  -أ

 دوالر امريكي للسهم الواحد(. 1.41مليون سهم )قيمة اسمية  640.8يبلغ رأس المال المصرح به  .2017و

 

 .2017و 2018كانون االول  31دوالر أمريكي كما في مليون  1225.7بلغ رصيد عالوة اإلصدار  -ب
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 احتياطي إجباري (27)

 

مليون دوالر أمريكي كما في  841.4) 2018كانون االول  31مليون دوالر أمريكي كما في  5.919بلغ رصيد االحتياطي اإلجباري 

 قابل للتوزيع على المساهمين.( بموجب قانون البنوك وقانون الشركات االردني وهو غير 2017كانون االول  31

 

 

 احتياطي اختياري (28)

 

ويستخدم االحتياطي االختياري  2017و 2018كانون االول  31مليون دوالر امريكي كما في  977.3بلغ رصيد االحتياطي االختياري 

 في األغراض التي يقررها مجلس االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين.

 

 

 احتياطي عام (29)

 

ويستخدم االحتياطي العام في  2017و 2018كانون االول  31دوالر امريكي كما في  مليون 8.1.141بلغ رصيد االحتياطي العام 

 االغراض التي يقررها مجلس االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين.

 

 

 احتياطي مخاطر مصرفية عامة (30)

 

مليون  8.395) 2018كانون االول  31مليون دوالر أمريكي كما في  1.237بلـغ رصيـد احتياطي المخاطـر المصرفيـة العامـة    

 .(2017كانون األول  31دوالر أمريكي كما في 

 

 

 ترجمة ُعمالت أجنبية احتياطي (31)

 

 يلي:ان تفاصيل هذا البند هي كما 
 2018  2017 

    

(350.550) رصيد بداية السنة   (402.682)  

 52.132  85.899 خالل السنة تغيرات 

(264.651) رصيد نهاية السنة   (350.550)  
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 احتياطي تقييم االستثمارات (32)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

(313.438) رصيد بداية السنة   (267.672)  

(11.352) التغير في القيمة العادلة خالل السنة   (43.158)  

(860.2)  1.959 محولة لألرباح المدورةمتحققة  (خسائر)أرباح صافي   

(322.831) رصيد نهاية السنة    (438.313)  

 

 

 مدورة وحقوق غير المسيطرينالاألرباح   (33)

 

 إن الحركة على حساب األرباح المدورة هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 1.738.225  1.904.663 رصيد بداية السنة

 521.961  820.649 البنكالربح للسنة العائد لمساهمي 

(1.959) تقييم استثمارات إلى األرباح المدورة احتياطيالمحول من    2.608 

(368.911) * األرباح الموزعة   (278.182)  

(78.148) المحول إلى االحتياطي االجباري   (42.916)  

(32.370)  - مخاطر مصرفية عامة احتياطيالمحول إلى   

 -  158.704 **مخاطر مصرفية عامةالمحول من احتياطي 

(82.038) تغيرات في حقوق ملكية شركات حليفة   - 

(4.663)  3.251 تعديالت خالل السنة  

(164.205) (9أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم )   - 

 1.904.663  2.192.006 رصيد نهاية السنة

 

من القيمة  ⁒45بنسبة  2018قرر مجلس ادارة البنك العربي ش م ع التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية عن العام  *

مليون دوالر وهي خاضعة لموافقة الهيئة العامة للمساهمين. )قامت الهيئة العامة لمساهمي  406.6اي ما مجموعه  لألسهماالسمية 

بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية  2018آذار  29البنك العربي ش م ع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 .مليون دوالر أمريكي( 361.4ادل اي ما يع لألسهممن القيمة االسمية  ⁒40بنسبة  2017عن العام 

 

والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب  2018حزيران  6بتاريخ  2018\13البنك المركزي األردني تعليمات رقم  أصدر **

 9مع أثر معيار  المخاطر المصرفية العامة )المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني( لحساب األرباح المدورة للتقاص

. كما ونصت التعليمات على اإلبقاء على 2018كانون الثاني  1المسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في 

رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين وال يجوز استخدامه ألي 

 قة مسبقة من البنك المركزي األردني.أغراض أخرى اال بمواف
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 يلي:ان تفاصيل حقوق غير المسيطرين هي كما 

 
 

2018 
 

2017 

 

نسبة غير 

  المسيطرين

حصة غير 

المسيطرين من 

  صافي األصول

حصة غير 

المسيطرين 

من صافي 

األرباح 

  )الخسائر(

نسبة غير 

  المسيطرين

حصة غير 

المسيطرين 

من صافي 

  األصول

حصة غير 

المسيطرين من 

صافي األرباح 

 )الخسائر(

 
⁒ 

     
⁒ 

    

 9.744  87.147  35.76  1.342  62.091  35.76 البنك العربي لتونس

(3.317)  14.096  48.71 البنك العربي سوريا      48.71  17.414  (182)  

 1.440  14.452  50.00  1.870  14.850  50.00 شركة النسر العربي للتامين ش.م.ع

(105)  91.037   المجموع     119.013  11.002 

 

 فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة الجوهرية والتي تتضمن حقوق غير المسيطرين:

 
 

2018 
 

2017 

 

البنك العربي 

  لتونس

 البنك العربي

  سوريا 

شركة النسر 

العربي 

للتامين 

  ش.م.ع

العربي البنك 

  لتونس

البنك 

 العربي

  سوريا 

شركة النسر 

العربي 

للتامين 

             ش.م.ع

 112.901  154.308  2.630.969  132.101  151.959  2.153.015 مجموع الموجودات

 83.997  118.453  2.387.268  102.401  122.933  1.979.382 مجموع المطلوبات

 28.904  53.855  243.701  29.700  29.026  173.633 صافي الموجودات
 

           

 11.046  3.409  96.579  12.513  2.355  79.669 إجمالي الدخل

 8.167  3.783  69.330  8.773  9.184  75.917 مجموع المصروفات 

صافي األرباح 

 )الخسائر(
3.752  (6.829)   3.740  27.249  (374)   2.879 
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 فوائد دائنة (34)
 

 يلي:ان تفاصيل هذا البند هي كما 
 2018  2017 

    

 1.450.604  1.608.944 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة *

 56.876  65.798 بنوك مركزية

 39.716  59.192 بنوك ومؤسسات مصرفية

 15.838  30.218 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 421.035  442.844 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 1.984.069  2.206.996 المجموع

 

 فيما يلي تفاصيل الفوائد الدائنة على التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة: *
 

 2018 
 

 أفراد 

بنوك   شركات 

ومؤسسات 

 مالية

حكومات  

وقطاع 

 عام

 

صغيرة    المجموع

 ومتوسطة
    كبرى 

            

 48.852  89  3.833  25.548  15.183  4.199 كمبياالت واسناد مخصومة

 395.453  24.869  115  270.776  92.880  6.813 حسابات جارية مدينة

 993.768  55.065  1.256  581.317  107.180  248.950 سلف وقروض

 154.294  -  -  5.405  8.830  140.059 قروض عقارية

 16.577  -  -  -  -  16.577 بطاقات إئتمان

 1.608.944  80.023  5.204  883.046  224.073  416.598 المجموع

 

 2017 
 

 أفراد 

  شركات 
بنوك 

ومؤسسات 

 مالية

 

حكومات 

 وقطاع عام

 

صغيرة    المجموع

 ومتوسطة

    كبرى 

            

34384.  59  3.672  26.593  13.714  4.305 كمبياالت واسناد مخصومة  

 351.767  19.901  411  242.934  81.136  7.385 حسابات جارية مدينة

 892.647  49.118  3.055  516.762  94.746  228.966 سلف وقروض

 143.168  -  -  5.047  7.255  130.866 قروض عقارية

 14.679  -  -  -  -  14.679 بطاقات إئتمان

 1.450.604  69.078  7.138  791.336  196.851  386.201 المجموع
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 فوائد مدينة (35)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
  2018  2017 

     

 659.070  744.792  ودائع عمالء *

 65.697  89.907  ومؤسسات مصرفيةودائع بنوك 

 39.661  45.725  تأمينات نقدية

 6.605  6.127  أموال مقترضة

 26.474  29.508  رسوم ضمان الودائع

 797.507  916.059  المجموع

 

 * فيما يلي تفاصيل الفوائد المدينة على ودائع العمالء:
 2018 
 

 أفراد 

حكومات   شركات 

 وقطاع عام

 

   كبرى  صغيرة ومتوسطة   المجموع

          

.38026  2.911  18.420 جارية وتحت الطلب   4.367  52.078 

 40.067  17  150  3.147  36.753 توفير

 602.725  88.984  147.492  37.027  329.222 ألجل وخاضعة إلشعار

 49.922  1.768  4.860  5.223  38.071 شهادات إيداع

 744.792  95.136  178.882  48.308  422.466 المجموع

 

 2017 
 

 أفراد 

حكومات   شركات 

 وقطاع عام

 

   كبرى  صغيرة ومتوسطة   المجموع

          

 39.633  7.571  19.340  1.876  10.846 جارية وتحت الطلب

 36.890  -  183  3.160  33.547 توفير

 548.713  75.341  157.719  30.629  285.024 ألجل وخاضعة إلشعار

 33.834  5.330  4.204  1.067  23.233 شهادات إيداع

 659.070  88.242  181.446  36.732  352.650 المجموع
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 صافي إيراد العموالت   (36)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

    عموالت دائنة:

 89.197  92.276 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة   

 135.179  121.054 غير مباشرةتسهيالت ائتمانية    

 13.612  14.774 حسابات مدارة لصالح العمالء   

 98.690  107.218 أخرى   

(40.331) عموالت مدينة ينزل:   (34.967)  

 301.711  294.991 صافي ايراد العموالت

 

 

 ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (37)

 

 البند هي كما يلي:ان تفاصيل هذا 
 2018 

 أرباح 

 متحققة 
ارباح )خسائر(  

 غير متحققة
توزيعات  

 أرباح
 المجموع 

        

662.3  -  569  3.093 أذونات خزينة وسندات  

(100)  - أسهم شركات    106  6 

(515)  - صناديق استثمارية   -  (515)  

(46)  3.093 المجموع   106  3.153 

 

 
 2017 

 أرباح 

 متحققة 
ارباح )خسائر(  

 غير متحققة
توزيعات  

 أرباح
 المجموع 

        

 4.764  -  2.095  2.669 أذونات خزينة وسندات

(1.386)  - أسهم شركات    1.234  (152)  

 768  -  768  - صناديق استثمارية

 5.380  1.234  1.477  2.669 المجموع
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 ايرادات اخرى (38)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 17.339  15.290 إيرادات خدمات العمالء

 3.909  3.657 بدل إيجار صناديق حديدية وإيجارات اخرى

(245) مشتقات مالية أرباح )خسائر(    348 

 26.812  31.135 إيرادات أخرى 

8048.4  49.837 المجموع  

 

 

 نفقات الموظفين (39)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 2018  2017     
 335.618  368.235 اخرىرواتب ومنافع  

 33.420  33.547 الضمان االجتماعي

 4.706  4.853 صندوق االدخار

 1.896  3.649 تعويض نهاية الخدمة

 12.939  13.869 نفقات طبية

 3.050  2.918 نفقات تدريب

 58.550  74.116 عالوات 

 9.778  11.979 أخرى

 459.957  513.166 المجموع

 

 

 مصاريف تشغيلية أخرى (40)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 72.729  73.961 إيجارات ومنافع

 61.003  66.867 مصاريف مكتبية

 46.719  41.017 مصاريف خدمات خارجية

 12.855  13.617 رسوم

 40.244  41.278 مصاريف أنظمة المعلومات

895.33  60.814 مصاريف إدارية أخرى  

445.267  297.554 المجموع  
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 مشتقات مالية (41)
 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018 
 

 قيمة عادلة موجبة
 

 سالبة قيمة عادلة
 

 مجموع القيمة االسمية
 القيمة االسمية حسب االستحقاق 

 سنوات 3أكثر من   سنوات 3من سنة الى   أشهر الى سنة 3من   أشهر 3خالل     
              

 -  38.917  616.519  209.419  864.855  6.972  7.340 عقود أسعار آجلة
 366.186  430.735  145.850  326.839.  1.269.610  5.637  7.914 عقود فوائد آجلة

 -  165.279  1.181.505  7.908.129  9.254.913  20.058  23.722 عقود عمالت أجنبية آجلة
 366.186  634.931  1.943.874  8.444.387  11.389.378  32.667  38.976 مجموع مشتقات مالية محتفظ بها للمتاجرة

 -  -  -  -  -  -  - عقود أسعار آجلة
 872.246  647.016  441.711  20.325  1.981.298  18.722  24.987 عقود فوائد آجلة

 -  -  -  103.060  103.060  -  - عقود عمالت أجنبية آجلة
 872.246  647.016  441.711  123.385  2.084.358  18.722  24.987 مجموع مشتقات مالية للتحوط لقاء القيمة العادلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود أسعار آجلة
 -  3.818  -  -  3.818  134  - عقود فوائد آجلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت أجنبية آجلة
 -  3.818  -  -  3.818  134  - مجموع مشتقات مالية للتحوط لقاء التدفقات النقدية

 1.238.432  1.285.765  2.385.585  8.567.772  13.477.554  51.523  63.963 المجموع

 
 2017 
 

 قيمة عادلة موجبة
 

 قيمة عادلة سالبة
 

 مجموع القيمة االسمية
 القيمة االسمية حسب االستحقاق 

 سنوات 3أكثر من   سنوات 3من سنة الى   أشهر الى سنة 3من   أشهر 3خالل     
              

 -  6.970  49.115  66.947  123.032  696  381 عقود أسعار آجلة
 684.468  315.290  48.768  106.281  1.154.807  5.409  7.359 عقود فوائد آجلة

 -  10.069  1.061.664  6.553.516  7.625.249  25.257  13.831 عقود عمالت أجنبية آجلة
 684.468  332.329  1.159.547  6.726.744  8.903.088  31.362  21.571 حتفظ بها للمتاجرةمجموع مشتقات مالية م

 -  -  -  -  -  -  - عقود أسعار آجلة
 822.047  198.445  265.840  145.985  1.432.317  10.639  13.849 عقود فوائد آجلة

 -  -  -  264.159  264.159  -  - عقود عمالت أجنبية آجلة
 822.047  198.445  265.840  410.144  1.696.476  10.639  13.849 مجموع مشتقات مالية للتحوط لقاء القيمة العادلة

 -  -  -  -  -  -  - عقود أسعار آجلة
6411.8  153  - عقود فوائد آجلة   7.806  -  4.058  - 

 -  -  -  -  -  -  - عقود عمالت أجنبية آجلة
 -  4.058  -  7.806  11.864  153  - مجموع مشتقات مالية للتحوط لقاء التدفقات النقدية

 1.506.515  534.832  1.425.387  7.144.694  10.611.428  42.154  35.420 المجموع

 

 المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او مخاطر االئتمان. تدل القيمة االعتبارية )االسمية( على قيمة
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 تركز الموجودات وااليرادات والمصروفات الرأسمالية طبقاً للتوزيع الجغرافي  (42)

 

االردن والخارج وفيما يلي توزيع الموجودات وااليرادات تقوم المجموعة بممارسة االعمال المصرفية من خالل فروعها المنتشرة في 

 والمصروفات الرأسمالية داخل وخارج األردن:

 
 

 المجموع   خارج األردن   داخل األردن

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

            

 1.983.999  2.133.049  1.435.733  1.502.049  548.266  631.000 االيرادات

 48.163.721  49.162.625  34.995.757  34.774.861  13.167.964  14.387.764 الموجودات

 63.216  71.338  40.226  47.198  22.990  24.140 المصروفات الرأسمالية

 

 

 االعمالقطاعات  (43)
 

وتقوم بتطويرها دائما بما يتناسب  المجموعةيوجد مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تم إعدادها لتلبية احتياجات عمالء  

ن مع التغير المستمر في بيئة العمل المصرفي وأدواته الحديثة ويتم استخدامها من قبل اإلدارة التنفيذية في المجموعة, وفيما يلي موجز ع

 نشاطات هذه المجموعات يوضح طبيعة عملها وخططها المستقبلية: 
 

 والمؤسسات المالية األعمال المصرفية للشركاتإدارة مجموعة  .1

تقوم مجموعة االعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالعمل على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الدولية واالقليمية 

راض والمحلية التمويلية المختلفة باإلضافة الى الخدمات المصرفية المتنوعة, من خالل شبكة فروعه المنتشرة حول العالم, بدء من االق

اصة التجاري, والتمويل التجاري وادارة النقد وصوالً الى التسهيالت التمويلية المركبة. كما ويوفر البنك العربي لعمالئه من القطاعات الخ

والعامة, والشركات الكبرى, والمؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم باإلضافة الى المؤسسات المالية, منتجات والخدمات وحلول متطورة 

 , من خالل قنوات مصرفية لتنفيذ معامالتهم بكل فاعلية, عن طريق الفروع او القنوات الكترونية المختلفة.ومتخصصة

 

 مجموعة الخزينة  .2

 تدير الخزينة في البنك العربي مخاطر السوق والسيولة, كما تقدم المشورة وخدمات التداول لعمالء البنك العربي عالمياً.
 

 العربي مسؤوليات متعددة, يأتي في مقدمتها: تتولى إدارة الخزينة في البنك
 

إدارة السيولة بحسب أعلى معايير الكفاءة وضمن الحدود المقررة, مع ضمان توفر السيولة لقطاعات األعمال بشكل كاف في جميع  -

 األوقات.

 إدارة مخاطر السوق ضمن الحدود المقررة. -

 وق.تحقيق إيرادات عن طريق إدارة كل من السيولة ومخاطر الس -

 الحد من استخدام المشتقات المالية. -

 تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء وبيع السندات والمشتقات المالية وتبديل العمالت األجنبية مع خبراء السوق. كما وتنفذ الخزينة عمليات -

 اإلقراض واالقتراض الخاصة بالسوق النقدي مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

 بية والمشتقات والمنتجات المالية األخرى للعمالء.بيع العمالء األجن -

 تقديم المشورة المتعلقة باستهالك وإدارة السيولة ومخاطر السوق ألقسام البنك ذات العالقة. -
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 مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد  .3

 

قطاعات مختلفة من العمالء وتمتد هذه البرامج يوفر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد باقة من البرامج المصممة خصيصا لتلبية احتياجات 

لتشمل برنامج جيل العربي الخاص باألطفال وصوال الى البرنامج الحصري "إيليت" الذي يخدم عمالءنا المميزين والمتوفر اآلن في 

قديم نموذج ادارة العالقة اسواقنا الرئيسية. ويسعى البنك الى مواصلة تطوير برامجه بما يتناسب مع قطاعات العمالء المختلفة مع ت

 المناسب, حيث تمثل هذه البرامج جوهر خدماتنا تماشيا مع االحتياجات والتوقعات المتزايدة للعمالء.
 

كما يسعى هذا القطاع إلى التواصل المباشر مع فئات العمالء المستهدفة من أجل تقديم الخدمات الفورية المالئمة والدائمة لهم وذلك عن 

فروع والقنوات اإللكترونية كالخدمات المصرفية عبر االنترنت والهواتف المحمولة ومركز االتصال الهاتفي المباشر طريق شبكة ال

 والصرافات اآللية والرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة. 
 

 :معلومات عن قطاعات أعمال المجموعة
 2018 

   الخدمات المصرفية لألفراد   

االعمال المصرفية  

للشركات 

 خدمات التجزئة النخبة الخزينة والمؤسسات المالية

مجموعات 

 المجموع اخرى

       

 2.133.049 407.092 232.064 (133.007) 585.350 1.041.550 إجمالي الدخل

 - - 153.318 333.146 (229.794) (256.670) صافي الدخل من الفوائد بين القطاعات

 )251.331( - )10.812( )1.826( 1.365 )240.058( الموجودات الماليةخسائر ائتمانية على 

 5.237 - )5.638( 3.933 4.232 2.710 مخصصات اخرى

 )343.837( )7.730( )162.901( )30.921( )18.266( )124.019( المصاريف اإلدارية المباشرة

 1.543.118 399.362 206.031 171.325 342.887 423.513 نتائج أعمال القطاع

 )524.146( )2.658( )156.529( )58.489( )74.173( )232.297( مصاريف غير مباشرة موزعة على القطاعات

 325.000 325.000 - - - - المخصصات القانونيةالوفر في 

 (225.000) (225.000) - - - - خسائر تدني استثمار متاح للبيع

 1.118.972 496.704 49.502 112.836 268.714 191.216 الربح قبل الضرائب

 )298.428( )126.244( )18.409( )31.407( )65.650( )56.718( ضريبة الدخل

 820.544 370.460 31.093 81.429 203.064 134.498 ربح السنة

 57.263 - 31.911 2.874 4.615 17.863 مصروف االستهالكات واإلطفاءات 

       

       معلومات أخرى

 45.864.374 1.266.405 4.383.312 3.282.334 18.538.865 18.393.458 موجودات القطاع

 - 5.071.019 2.798.783 11.200.439 - - الموجودات بين القطاعات

 3.298.251 3.298.251 - - - - االستثمارات في شركات حليفة

 49.162.625 9.635.675 7.182.095 14.482.773 18.538.865 18.393.458 مجموع الموجودات

 40.498.036 971.086 7.182.095 14.482.773 2.482.146 15.379.936 مطلوبات القطاع

 8.664.589 8.664.589 - - - - حقوق الملكية

 - - - - 16.056.719 3.013.522 مطلوبات بين القطاعات

 49.162.625 9.635.675 7.182.095 14.482.773 18.538.865 18.393.458 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 2017 

   الخدمات المصرفية لألفراد   

االعمال المصرفية  

للشركات 

 خدمات التجزئة النخبة الخزينة والمؤسسات المالية

مجموعات 

 المجموع اخرى

       

 1.983.999 389.092 221.515 (84.906) 512.987 945.311 إجمالي الدخل

 - - 134.647 229.305 (183.812) (180.140) الفوائد بين القطاعات صافي الدخل من

 (250.377) - (8.099) (388) - (241.890) خسائر ائتمانية على الموجودات المالية

 (3.021) - (6.124) 2.963 2.065 (1.925) مخصصات اخرى

 (349.818) (7.385) (150.163) (30.093) (17.974) (144.203) المصاريف اإلدارية المباشرة

 1.380.783 381.707 191.776 116.881 313.266 377.153 نتائج أعمال القطاع

 (434.130) (2.491) (142.796) (42.806) (63.413) (182.624) مصاريف غير مباشرة موزعة على القطاعات

 (150.000) (150.000) - - - - مصروف المخصصات القانونية

 796.653 229.216 48.980 74.075 249.853 194.529 الربح قبل الضرائب

 (263.690) (92.107) (16.307) (20.374) (62.713) (72.189) ضريبة الدخل

 532.963 137.109 32.673 53.701 187.140 122.340 ربح السنة

 56.546 - 29.667 4.728 4.800 17.351 مصروف االستهالكات واإلطفاءات 

       

       أخرىمعلومات 

       

 44.937.490 1.271.585 4.477.937 3.012.083 17.691.712 18.484.173 موجودات القطاع

 - 5.381.954 3.022.490 10.756.307 - - الموجودات بين القطاعات

 3.226.231 3.226.231 - - - - االستثمارات في شركات حليفة

 48.163.721 9.879.770 7.500.427 13.768.390 17.691.712 18.484.173 مجموع الموجودات

 39.754.449 1.470.498 7.500.427 13.768.390 2.351.306 14.663.828 مطلوبات القطاع

 8.409.272 8.409.272 - - - - حقوق الملكية

 - - - - 15.340.406 3.820.345 مطلوبات بين القطاعات

 48.163.721 9.879.770 7.500.427 13.768.390 17.691.712 18.484.173 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 إدارة المخاطر المصرفية (44)
 

كلي إلدارة المخاطر وذلك استناداً ألفضل إطار  بالمخاطر المصرفية بشكل شامل ضمن تقوم المجموعة بالتعامل مع التحديات المتعلقة

بهيكل حاكميه على مستوى مجلس اإلدارة ومستوى اإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى المعايير واألعراف والممارسات المصرفية, مدعّمة 

  .ثالث مستويات رقابية
 

وهي اإلدارة المسؤولة  المؤسسي إلدارة المخاطر للمجموعة, ضمن إطار الهيكل وذلك تمثل إدارة المخاطر أحد المستويات األساسية للرقابة

 األمور التالية: وإدارتها حيث تشمل مهامها التي تتعرض لها المجموعة المخاطر ىللتعرف عل عن تطوير نظام محكم وفعال

 مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك قبل اعتماده من مجلس اإلدارة.  -

 تنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر. -

 لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.تطوير منهجيات  -

رفع تقارير لمجلس االدارة من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة لإلدارة التنفيذية العليا تتضمن معلومات عن منظومة المخاطر  -

ومتابعة معالجة االنحرافات , Risk Appetiteبالمقارنة مع وثيقة المخاطر المقبولة  Risk Profileالفعلية لكافة أنشطة البنك 

 السلبية.

 تعزيز ورفع مستوى الوعي بالمخاطر باالستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير الرائدة والمختصة بالقطاع المصرفـي. -

 
 مخاطر االئتمان

متحفظة في إدارة هذا النوع من المخاطر كعنصر أساسي لتحقيق هدفها  تعتمد المجموعة اسلوب المبادرة والديناميكية وتطبيق إستراتيجية

االستراتيجي في التحسين المتواصل والمحافظة على نوعية األصول وتركيبة المحفظة االئتمانية. وتعتمد المجموعة كذلك على معايير 

الدارة المخاطر تأخذ بعين االعتبار كافة المستجدات ائتمانية راسخة تتسم بالمحافظة والحكمة وسياسات وإجراءات ومنهجيات وأطر عامة 

تمكن  في البيئة المصرفية والتشريعية, باالضافة إلى هياكل تنظيمية واضحة وأنظمة آلية, عالوة على المتابعة الحثيثة والرقابة الفعالة التي

إن قرارات اإلدارة االئتمانية   ن الثقة والتصميم.المجموعة من التعامل مع المخاطر المحتملة وتحديات البيئة المتغيرة بمستوى عال م

وتنويع تستند إلى إستراتيجية أعمال المجموعة ومستويات المخاطر المقبولة. كما تركز على التنوع الذي يعتبر حجر األساس لتخفيف 

 لمخاطر على المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاعي والجغرافي. ا

 
 جغرافي مخاطر التركز ال

ناطق جغرافية داخل وخارج تحد المجموعة من مخاطر التركز الجغرافي من خالل توزيع نشاطاتها على عدة قطاعات وعلى عدة م

 ( تركز الموجودات طبقاً للتوزيع الجغرافي.ج - 45, ويبين اإليضاح )المملكة

 

 مخاطر السيولة

اقها بدون تكبد زيادة أصولها ومواجهة االلتزامات المترتبة عليها عند استحقتُعّرف السيولة على أنها قدرة المجموعة على تمويل 

، وذلك حسب تعريف بنك التسويات الدولي.  قامت المجموعة بتأسيس بنية تحتية قوية وصلبة من السياسات خسائر غير مقبولة

ند االستحقاق وتحت كافة الظروف وبدون واإلجراءات والموارد البشرية للتأكد من أن التزامات المجموعة يتم الوفاء بها ع

والتي تساعد المجموعة على تخطيط  المالي،أساليب متعددة لقياس وتحليل السيولة للمركز  تستخدم المجموعةتكاليف إضافية. 

عة وإدارة مواردها المالية باإلضافة إلى تحديد عدم التطابق في الموجودات والمطلوبات والذي من الممكن ان يعرض المجمو

( توزيع المطلوبات )غير مخصومة( 48واإليضاح ) ( آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات50, ويبين اإليضاح )لمخاطر السيولة

 على اساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي. 

 

 مخاطر السوق

نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة وصرف العمالت تعرف مخاطر السوق على أنها الخسارة المحتملة جراء التغير في قيمة محافظ المجموعة 

الت األجنبية وأسعار األسهم والسلع. إن النشاطات الرئيسية الثالثة التي تعرضنا لمخاطر السوق تشمل المتاجرة بأدوات السوق النقدية والعم

  .( مخاطر حساسية االسعار السوقية46ح ), ويبين اإليضااألجنبية وأدوات السوق الرأسمالية وذلك في المحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة
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 مخاطر أسعار الفائدة

وتتم إدارتها ومراقبتها بصورة مستمرة.  إن الجزء األكبر من هذه المخاطر يتركز  محدودة,تعتبر مخاطر أسعار الفائدة لدى المجموعة 

دة مسيطر عليه بشكل محكم.  وتتم إدارة مخاطر في المدى القصير وآلجال ال تزيد عن سنة, في حين أن الجزء الذي يزيد عن سنة واح

( مدى تعرض 47, ويبين اإليضاح )أسعار الفائدة وفقا للسياسات والحدود المقّرة من قبل اللجنة العليا إلدارة الموجودات والمطلوبات

 الفائدة.المجموعة لتقلبات اسعار 

 

 مخاطر أسواق رأس المال

إن االستثمار في أدوات سوق رأس المال معرض لمخاطر السوق نتيجة لتقلب أسعارها. وإن المخاطر المحتملة للمجموعة والمترتبة على 

هذا النوع من االستثمار تعتبر محدودة نتيجة للرقابة الصارمة على مخاطر أسعار الفوائد ومخاطر االئتمان. كما ويشار في هذا المجال 

 مارات المجموعة من األسهم, حيث تشكل هذه االستثمارات نسبة متدنية من إجمالي استثمارات المجموعة. إلى محفظة استث

 

 مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية

إن اإليرادات المتحققة من العمالت األجنبية تنتج بشكل أساسي من العمليات التي يقوم بها العمالء.  ويتم وضع حدود صارمة لتعامل 

كما يتم التحوط وبشكل مناسب لمثل هذه العمليات وذلك للتعامل مع التقلبات  األجنبية,ة لحسابها في مجال المتاجرة بالعملة المجموع

( صافي مراكز العمالت 49ويبين اإليضاح ) الدنيا,المتوقعة للعمالت وبالشكل الذي يقلل من مخاطر أسعار صرف العمالت إلى حدودها 

 .االجنبية

 

 شغيليةالمخاطر الت

تعرف على أنها الخسائر التي يمكن للمجموعة أن تواجهها نتيجة خلل في سياسات وإجراءات العمل والعنصر البشري واألنظمة اآللية 

الضوابط  شامل ضمن عملية تعزيز وتقوية والبنية التكنولوجية, إضافة إلى وقوع حوادث خارجية. ويتم إدارة هذه المخاطر من خالل إطار

 للمجموعة. الداخليةوالرقابة 
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 مخاطر االئتمان  (45)
 

 والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر(: الخسائر االئتمانية المتوقعةاجمالي التعرض لمخاطر االئتمان )بعد مخصص 

 
 2018  2017 

    التعرض االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

 7.084.897  7.521.377 بنوك مركزيةارصدة لدى 

 3.992.234  3.197.643 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 150.419  323.443 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 428.207  416.310 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.488.575  23.785.542 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 5.359.321  5.431.213 لألفراد

 2.904.018  3.017.160 للشركات الصغيرة والمتوسطة

 13.836.229  14.178.353 للشركات الكبرى

 129.475  108.404 للبنوك والمؤسسات المالية

 1.259.532  1.050.412 للحكومات والقطاع العام

 7.760.023  8.507.847 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 35.420  63.963 قيمة عادلة موجبة –مشتقات مالية 

 291.825  323.125 موجودات أخرى

 43.231.600  44.139.250 ةمجموع التعرض االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة المركز المالي الموحد 

    :ةالموحدالتعرض االئتماني المرتبط ببنود خارج قائمة المركز المالي 

    

 18.892.135  18.020.298 التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة

    

 62.123.735  62.159.548 المجموع الكلي للتعرض االئتماني

 

دون اخذ الضمانات ومخففات  2017و 2018كانون االول  31الجدول اعاله يمثل الحد األقصى لمخاطر التعرض االئتماني للبنك كما في 

 مخاطر االئتمان بعين االعتبار.
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 التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي .أ
 2018 

    شركات  
 

 أفراد
 صناعة
 زراعة تجارة عقارات انشاءات وتعدين

 سياحة
 خدمات عامة أسهم نقل وفنادق

 بنوك
 ومؤسسات مالية

 الحكومة
 المجموع العام والقطاع

              

 7.521.377 7.521.377 - - - - - - - - - - - أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات 

 3.521.086 - 3.521.086 - - - - - - - - - - مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 416.310 96.878 289.808 - - 29.624 - - - - - - - الدخل

 23.785.542 1.050.412 108.404 2.897.663 11.985 361.788 645.659 329.476 4.244.561 1.860.580 2.047.525 4.796.276 5.431.213 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 8.507.847 7.100.599 1.157.105 140.289 - - - - 19.962 - - 89.892 - موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 63.963 5.771 54.961 1.310 - 1.501 - - 420 - - - - قيمة عادلة موجبة -مشتقات مالية

 323.125 145.221 18.927 54.216 - 3.199 2.922 1.373 35.149 7.546 11.192 27.437 15.943 موجودات أخرى

 44.139.250 15.920.258 5.150.291 3.093.478 11.985 396.112 648.581 330.849 4.300.092 1.868.126 2.058.717 4.913.605 5.447.156 المجموع

كانون  31المجموع للسنة المنتهية كما في 

 43.231.600 14.757.857 5.91.323 2.768.790 14.663 603.723 522.803 278.698 4.132.087 1.837.011 2.350.142 4.649.487 5.375.016 2017األول 

 
 :2018كانون األول  31( كما في 9توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار )  .د
 
   2المرحلة  1 المرحلة 

 المجموع 3المرحلة  )تجميعي( )فردي( )تجميعي( )فردي( 

 5.447.156 25.152 59.477 - 5.346.584 15.943 أفراد 

 4.913.605 - - 783.876 - 4.129.729 صناعة وتعدين

 2.058.717 4.759 - 254.698 - 1.799.260 انشاءات

 1.868.126 12.845 - 259.573 - 1.595.708 عقارات

 4.300.092 7.211 - 349.827 - 3.943.054 تجارة

 330.849 5.704 - 42.814 - 282.331 زراعة

 648.581 19.502 - 249.744 - 379.335 سياحة وفنادق

 396.112 3.622 - 75.367 - 317.123 نقل

 11.985 - - 912 - 11.073 أسهم

 3.093.478 12.227 - 122.720 - 2.958.531 خدمات عامة

 5.150.291 28.847 - 23.480 - 5.097.964 بنوك ومؤسسات مالية

 15.920.258 - - 177.133 - 15.743.125 الحكومة والقطاع العام

 44.139.250 119.869 59.477 2.340.144 5.346.584 36.273.176 المجموع

 



 مجموعة البنك العربي

 ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2018 كانون األول 31

 )بأالف الدوالرات االمريكية(

-73- 

 

 التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب التوزيع الجغرافي .ب
 2018 

 
 األردن

البلدان العربية  

 األخرى

 
 آسيا *

 
 أوروبا

 
 أمريكا

 
 بقية دول العالم

 
 المجموع

              

 7.521.377  14.754  -  2.317.431  227  2.474.337  2.714.628 ارصدة لدى بنوك مركزية

 3.521.086  119.416  621.389  900.956  350.093  1.188.106  341.126 ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 416.310  7.190  -  217.600  29.848  161.672  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.785.542  657.888  67.407  1.103.733  437.618  13.559.563  7.959.333 مباشرة بالتكلفة المطفأةتسهيالت ائتمانية 

 5.431.213  272.086  73  109.285  28  2.218.630  2.831.111 أفراد

 3.017.160  128.599  26.626  407.843  49.153  1.487.602  917.337 شركات صغيرة ومتوسطة

 14.178.353  257.203  40.708  505.419  388.089  8.915.926  4.071.008 شركات كبرى

 108.404  -  -  -  348  83.243  24.813 بنوك ومؤسسات مالية

 1.050.412  -  -  81.186  -  854.162  115.064 حكومات وقطاع عام

 8.507.847  231.268  145.085  572.678  117.129  4.054.446  3.387.241 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 63.963  6.210  -  26.150  5  22.952  8.646 قيمة عادلة موجبة-مشتقات مالية 

 323.125  2.669  619  63.266  2.212  187.269  67.090 موجودات أخرى

 44.139.250  1.039.395  834.500  5.201.814  937.132  21.648.345  14.478.064 المجموع 

 
             

 43.231.600  1.017.198  1.289.787  4.827.844  779.247  22.090.839  13.226.685 2017كانون األول  31المجموع كما في 

 

 باستثناء البلدان العربية *
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 :2018كانون األول  31( كما في 9حسب مراحل التصنيف وفق معيار رقم ) توزيع التعرضات  .ج

 

   2المرحلة  1 المرحلة 

 المجموع 3المرحلة  )تجميعي( )فردي( )تجميعي( )فردي( 
       

 14.478.064 26.193 22.049 1.148.870 2.795.281 10.485.671 األردن

 21.648.345 90.199 27.939 1.154.089 2.181.405 18.194.713 البلدان العربية األخرى

 937.132 - - - 28 937.104 آسيا *

 5.201.814 912 - 18.323 109.284 5.073.295 أوروبا

 834.500 - - - 72 834.428 أمريكا

 1.039.395 2.565 9.489 18.862 260.514 747.965 بقية دول العالم

 44.139.250 119.869 59.477 2.340.144 5.346.584 36.273.176 المجموع

 

 باستثناء البلدان العربية. •
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 :التعرضات االئتمانية إلجمالي القيمة العادلة للضمانات .د

 

 

 اجمالي قيمة التعرض

 القيمة العادلة للضمانات

صافي التعرض 

 بعد الضمانات

الخسارة االئتمانية 

 تأمينات نقدية البند (ECL)المتوقعة 

كفاالت بنكية 

 متداولة أسهم عقارية مقبولة

سيارات 

 أخرى واليات

اجمالي قيمة 

 الضمانات

           

           التعرض االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

 1.746 7.523.123 - - - - - - - 7.523.123 رصدة لدى بنوك مركزيةأ

 1.550 3.199.193 - - - - - - - 3.199.193 ومؤسسات مصرفيةرصدة لدى بنوك أ

 2.517 325.960 - - - - - - - 325.960 ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 - 416.310 - - - - - - - 416.310 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.573.933 14.475.160 11.338.251 4.684.174 448.997 646.833 3.409.549 380.705 1.767.993 25.813.411 التسهيالت االئتمانية:

 163.495 3.544.455 2.123.381 1.398.648 89.215 2.229 250.201 8.261 374.827 5.667.836 لألفراد

 3.288.007 290.426 48.902 636.269 215.041 28.505 502.311 1.721.454 1.566.553 171.933 (SMEs)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 1.232.759 8.325.429 7.359.622 2.659.000 331.277 429.563 2.516.974 323.444 1.099.364 15.685.051 الشركات الكبرى

 505 116.054 810 712 - - - 98 - 116.864 بنوك ومؤسسات مالية

 5.241 922.669 132.984 123.503 - - 6.105 - 3.376 1.055.653 للحكومة والقطاع العام

 40.516 8.548.363 - - - - - - - 8.548.363 بالتكلفة المطفأةأخرى موجودات مالية 

 - 63.963 - - - - - - - 63.963 قيمة عادلة موجبة – مشتقات مالية

 - 323.125 - - - - - - - 323.125 الموجودات األخرى

 1.620.262 34.875.197 11.338.251 4.684.174 448.997 646.833 3.409.549 380.705 1.767.993 46.213.448 المجموع

           

           التعرض االئتماني المرتبط ببنود خارج قائمة المركز المالية الموحدة:

           

 77.358 14.654.466 3.443.190 2.146.309 17.670 20.583 207.641 69.564 981.423 18.097.656 المجموع

 1.697.620 49.529.663 14.781.441 6.830.483 466.667 667.416 3.617.190 450.269 2.749.416 64.311.104 المجموع الكلي
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 المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:التعرضات  القيمة العادلة للضمانات .هـ

 

 

 اجمالي قيمة التعرض

 القيمة العادلة للضمانات

التعرض صافي 

 بعد الضمانات

الخسارة االئتمانية 

 تأمينات نقدية البند (ECL)المتوقعة 

كفاالت بنكية 

 متداولة أسهم عقارية مقبولة

سيارات 

 أخرى واليات

اجمالي قيمة 

 الضمانات

           

           التعرض االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

 - - - - - - - - - - بنوك مركزية رصدة لدىأ

 - - - - - - - - - - رصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفيةأ

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

 - - - - - - - - - - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1.184.949 1.437.423 304.718 25.948 14.333 3.946 241.330 2.209 16.952 1.742.141 التسهيالت االئتمانية:

 143.016 202.454 37.129 21.069 79 139 15.585 - 257 239.583 لألفراد

 330.846 2.749 2.209 70.272 - 1.692 4.574 81.496 249.350 149.773 (SMEs)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 891.087 947.744 186.093 305 12.562 3.807 155.473 - 13.946 1.133.837 الشركات الكبرى

 405 37.207 - - - - - - - 37.207 بنوك ومؤسسات مالية

 668 668 - - - - - - - 668 للحكومة والقطاع العام

 4.776 4.776 - - - - - - - 4.776 بالتكلفة المطفأةأخرى موجودات مالية 

 1.189.725 1.442.199 304.718 25.948 14.333 3.946 241.330 2.209 16.952 1.746.917 المجموع

           

           التعرض االئتماني المرتبط ببنود خارج قائمة المركز المالية الموحدة:

           

 11.479 20.799 5.978 5.137 - - 110 - 731 26.777 المجموع

 1.201.204 1.462.998 310.696 31.085 14.333 3.946 241.440 2.209 17.683 1.773.694 المجموع الكلي
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 اجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها: .و
 

 3المرحلة  2المرحلة  

 اجمالي التعرضات 

 التي تم تعديل تصنيفها

 نسبة التعرضات 

 البند التي تم تعديل تصنيفها

 اجمالي قيمة 

 التعرض

التي  التعرضات

تم تعديل 

 تصنيفها

 اجمالي 

 قيمة التعرض

التعرضات التي 

 تم تعديل تصنيفها

       

 ⁒24.7 1.061.590 210.858 1.742.141 850.732 2.549.709 مباشرة بالتكلفة المطفأة تسهيالت ائتمانية

 ⁒2.5 4.682 - 4.776 4.682 183.733 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 ⁒23.8 1.066.272 210.858 1.746.917 855.414 2.733.442 المجموع

       

 ⁒19.8 124.501 394 26.777 124.107 601.611 مجموع تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 ⁒23.3 1.190.773 211.252 1.773.694 979.521 3.335.053 المجموع الكلي

 

 المركز المالي:التعرض االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة   .ز

 3المرحلة  2المرحلة  

اجمالي الخسارة 

االئتمانية المتوقعة 

 تصنيفها تم تعديل يالت

الخسارة نسبة 

 االئتمانية المتوقعة التي

 البند تصنيفها تم تعديل

الخسارة اجمالي 

 االئتمانية المتوقعة

الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة التي تم

 تعديل تصنيفها

اجمالي الخسارة 

 االئتمانية المتوقعة

الخسارة االئتمانية 

 المتوقعة التي تم

 تعديل تصنيفها

       

 ⁒0.4 5.630 10.937 1.184.949 (5.307) 302.549 مباشرة بالتكلفة المطفأة تسهيالت ائتمانية

 ⁒(1) (266) - 4.776 (266) 17.565 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

االئتماني المرتبط ببنود داخل قائمة المركز مجموع التعرض 

 ⁒0.4 5.364 10.937 1.189.725 (5.573) 320.114 المالي

       

مجموع التعرض االئتماني المرتبط ببنود خارج قائمة المركز 

 ⁒(2) (922) 1 11.479 (923) 30.398 المالي

 ⁒0.3 4.442 10.938 1.201.204 (6.496) 350.512 المجموع الكلي
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها: .ح
 

 الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها التعرضات التي تم تعديل تصنيفها 

 البند

اجمالي التعرضات 

التي تم تعديل 

تصنيفها من 

 2المرحلة 

اجمالي 

التي  التعرضات

تم تعديل تصنيفها 

 3من المرحلة 

اجمالي التعرضات 

التي تم تعديل 

 تصنيفها

 2المرحلة 

 )فردي(

 2المرحلة 

 (تجميعي)

 3المرحلة 

 المجموع )فردي(

        

 58.848 43.238 16.772 (1.162) 1.061.590 210.858 850.732 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 (266) - - (266) 4.682 - 4.682 أخرى بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 

 58.582 43.238 16.772 (1.428) 1.066.272 210.858 855.414 المجموع

        

 1.006 1 - 1.005 124.501 394 124.107 مجموع تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 59.588 43.239 16.772 (423) 1.190.773 211.252 979.521 المجموع الكلي
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 تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر .ط
 

 الجدول التالي يبين تصنيف سندات الدين حسب درجة المخاطر باستخدام التصنيف االئتماني لوكاالت التصنيف االئتمانية العالمية: 
 

 2018 

 التصنيف االئتماني 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

موجودات مالية أخرى  

 بالتكلفة المطفأة
 المجموع  

      القطاع الخاص:

 A 272.987  1.083.197  1.356.184-الى  AAAمن 

 B 7.188  235.503  242.691-الى  BBBمن +

 B 8.908  -  8.908-اقل من 

 115.514  85.165  30.349 غير مصنف

 7.200.860  7.103.982  96.878 حكومات وقطاع عام

 8.924.157  8.507.847  416.310 المجموع

 
 2017 

 التصنيف االئتماني 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

موجودات مالية أخرى  

 بالتكلفة المطفأة
 المجموع  

      

      القطاع الخاص:

 A 291.797  1.166.117  1.457.914-الى  AAAمن 

 B -  330.615  330.615-الى  BBBمن +

 B -  9.462  9.462-اقل من 

 112.368  80.578  31.790 غير مصنف

 6.277.871  6.173.251  104.620 حكومات وقطاع عام

 8.188.230  7.760.023  428.207 المجموع

 
 
 مخاطر السوق (46)
 

فان حساسية قائمة  2016و 2017كانون االول  31عن االسعار القائمة كما  ٪5بافتراض ان نسبة التغير على االسعار السوقية بمقدار 
 الدخل الموحد وحقوق الملكية ستكون على النحو التالي:

 
 2018 2017 

قائمة الدخل  

 المجموع حقوق الملكية الموحد

قائمة الدخل 

 المجموع حقوق الملكية الموحد

       

 40.365 - 40.365 47.989 - 47.989 حساسية اسعار الفوائد 

 17.514 4.120 13.394 9.258 6.811 2.447 حساسية اسعار الصرف

 21.900 19.778 2.122 19.727 18.551 1.176 حساسية اسعار ادوات الملكية

 79.779 23.898 55.881 76.974 25.362 51.612 المجموع 
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 مخاطر اسعار الفائدة  (47)
 
 (:أقربيتم التصنيف على اساس فترات اعادة تسعير الفائدة او االستحقاق ايهما ) 2018كانون األول  31دة كما في فيما يلي بيان مدى تعرض المجموعة لتقلبات اسعار الفائ -أ 
 

 الموجودات
  لغاية شهر واحد

 أكثر من شهر

  أشهر 3ولغاية 

أشهر  3أكثر من 

  أشهر 6 ولغاية

أشهر  6أكثر من 

  ولغاية سنة

أكثر من سنة ولغاية 

  سنوات 3أكثر من   سنوات 3

غير خاضعة لمخاطر 

 المجموع  اسعار الفائدة

 452.637  452.637  -  -  -  -  -  - الخزينةالنقد في 

 1.543.327  1.543.327  -  -  -  -  -  - احتياطي اجباري

 5.978.050  2.483.309  24.287  -  -  13.610  66.515  3.390.329 ارصدة لدى بنوك مركزية

 3.521.086  -  -  166.347  3.327  153.772  512.283  2.685.357 ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 439.829  23.519  154.366  65.844  22.875  14.917  72.029  86.279 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.785.542  -  4.740.119  2.131.677  2.766.203  2.294.684  3.825.207  8.027.652 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 371.010  371.010  -  -  -  -  -  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 8.507.847  -  1.488.920  2.777.828  983.669  766.572  1.506.287  984.571 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 3.298.251  3.298.251  -  -  -  -  -  - استثمارات في شركات حليفة

 455.719  455.719  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 677.381  471.706  16.653  16.519  9.333  41.402  47.175  74.593 قيمة عادلة موجبة -موجودات أخرى ومشتقات مالية 

 131.946  131.946  -  -  -  -  -  - موجودات ضريبية مؤجلة 

 49.162.625  9.231.424  6.424.345  5.158.215  3.785.407  3.284.957  6.029.496  15.248.781 الموجوداتمجموع 

                

                 المطلوبات

 4.266.590  472.139  32.954  113.566  802  163.605  1.627.048  1.856.476 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.430.913  10.677.789  50.808  436.805  3.434.781  2.222.335  4.360.822  10.247.573 ودائع عمالء

 2.913.471  355.400  10.744  27.047  285.666  558.862  949.320  726.432 تأمينات نقدية

 281.479  -  32.258  16.341  7.661  15.314  127.461  82.444 رضةأموال مقت

 321.490  321.490  -  -  -  -  -  - ة الدخلمخصص ضريب

 210.303  210.303  -  -  -  -  -  - رىمخصصات أخ

 1.065.580  826.082  371  2.356  14.596  46.622  79.771  95.782 قيمة عادلة سالبة -مطلوبات أخرى ومشتقات مالية 

 8.210  8.210  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضريبية مؤجلة

 40.498.036  12.871.413  127.135  596.115  3.743.506  3.006.738  7.144.422  13.008.707 وحقوق الملكية مجموع المطلوبات

 8.664.589  (3.639.989)  6.297.210  4.562.100  41.901  278.219  (1.114.926)  2.240.074 الفجوة للفئة 
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 (:أقربيتم التصنيف على اساس فترات اعادة تسعير الفائدة او االستحقاق ايهما ) 2017كانون األول  31دة كما في فيما يلي بيان مدى تعرض المجموعة لتقلبات اسعار الفائ -ب 
 

 الموجودات
  لغاية شهر واحد

أكثر من شهر 

3ولغاية    أشهر 

أشهر  3أكثر من 

6ولغاية    أشهر 

أشهر  6أكثر من 

  ولغاية سنة

أكثر من سنة ولغاية 

سنوات 3أكثر من   سنوات 3   

غير خاضعة لمخاطر 

 المجموع  اسعار الفائدة

                

 522.167  522.167  -  -  -  -  -  - النقد في الخزينة

 1.554.444  1.554.444  -  -  -  -  -  - احتياطي اجباري

 5.530.453  2.264.604  25.000  -  -  -  3.306  3.237.543 ارصدة لدى بنوك مركزية

 4.142.653  -  -  27.781  15.009  107.629  487.845  3.504.389 ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 470.654  42.447  83.499  87.200  22.993  57.083  100.980  76.452 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.488.575  -  5.022.678  1.926.330  1.693.993  2.049.309  4.146.175  8.650.090 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 395.563  395.563  -  -  -  -  -  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 7.760.023  -  1.826.407  1.668.543  918.381  878.934  1.470.969  996.789 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 3.226.231  3.226.231  -  -  -  -  -  - استثمارات في شركات حليفة

 459.141  459.141  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 526.594  410.609  4.417  15.203  2.370  32.572  32.547  28.876 قيمة عادلة موجبة -موجودات أخرى ومشتقات مالية 

 87.223  87.223  -  -  -  -  -  - موجودات ضريبية مؤجلة 

72148.163.  8.962.429  6.962.001  3.725.057  2.652.746  3.125.527  6.241.822  16.494.139 مجموع الموجودات  

                

                 المطلوبات

 3.927.288  584.476  34.515  13.867  141.546  314.289  1.503.084  1.335.511 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.080.459  11.076.263  146.417  474.021  3.079.344  2.433.659  3.787.678  10.083.077 ودائع عمالء

 2.700.289  438.265  8.389  21.096  136.962  401.153  516.161  1.178.263 نقديةتأمينات 

 182.090  -  84.533  25.856  3.832  9.957  22.599  35.313 أموال مقترضة

 272.205  272.205  -  -  -  -  -  - ة الدخلمخصص ضريب

 326.040  326.040  -  -  -  -  -  - رىمخصصات أخ

 1.262.385  1.103.759  257  1.199  8.697  36.311  34.166  77.996 قيمة عادلة سالبة -مشتقات مالية مطلوبات أخرى و

 3.693  3.693  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضريبية مؤجلة

160.12.710 وحقوق الملكية وع المطلوباتمجم   5.863.688  3.195.369  3.370.381  536.039  274.111  13.804.701  39.754.449 

 8.409.272  (4.842.272)  6.687.890  3.189.018  (717.635)  (69.842)  378.134  3.783.979 ة للفئة الفجو
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 مخاطر السيولة  (48)
 
 :2018كانون األول  31فيما يلي بيان توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على اساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما في  -أ 
 

  لغاية شهر واحد المطلوبات

أكثر من شهر 

3ولغاية    أشهر 

أشهر  3أكثر من 

6ولغاية    أشهر 

أشهر  6أكثر من 

  ولغاية سنة

أكثر من سنة ولغاية 

سنوات 3أكثر من   سنوات 3   

غير خاضعة لمخاطر 

 المجموع  اسعار الفائدة
                

 4.270.425  472.139  35.272  153.566  325.802  1.134.246  477.727  1.671.673 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.722.719  11.893.784  110.157  886.912  3.501.958  2.259.615  4.302.510  8.767.783 ودائع عمالء

 2.919.747  324.290  9.945  40.565  299.607  374.651  1.146.785  723.904 تأمينات نقدية

 281.697  -  185.166  22.654  4.341  14.591  21.363  33.582 أموال مقترضة

 321.490  321.490  -  -  -  -  -  - مخصص ضريبة الدخل

 210.303  210.303  -  -  -  -  -  - مخصصات أخرى

 51.527  19.961  5.497  570  5.426  2.303  8.556  9.214 قيمة عادلة سالبة-مشتقات مالية

 1.014.057  574.421  371  2.160  8.533  276.148  67.440  84.984 رىمطلوبات أخ

 8.210  8.210  -  -  -  -  -  - ضريبية مؤجلة  مطلوبات

 40.800.175  13.824.598  346.408  1.106.427  4.145.667  4.061.554  6.024.381  11.291.140 المطلوباتمجموع 

 49.162.625  10.853.743  9.134.189  6.837.409  3.674.833  2.900.103  4.495.198  11.267.150 مجموع الموجودات حسب استحقاقاتها المتوقعة
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 2017كانون األول  31فيما يلي بيان توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على اساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي كما في  -ب 
 

 المطلوبات
  لغاية شهر واحد

أكثر من شهر 

3ولغاية    أشهر 

أشهر  3أكثر من 

6ولغاية    أشهر 

أشهر  6أكثر من 

  ولغاية سنة

أكثر من سنة ولغاية 

سنوات 3أكثر من   سنوات 3   

غير خاضعة لمخاطر 

 المجموع  اسعار الفائدة
                

 3.930.834  584.476  37.454  13.886  336.678  304.965  1.419.158  1.234.217 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.301.633  12.364.789  209.953  541.979  3.419.127  2.447.196  3.819.020  8.499.569 ودائع عمالء

 2.705.187  446.431  344  29.149  153.518  819.408  188.159  1.068.178 تأمينات نقدية

 182.402  -  120.630  27.013  3.832  12.781  12.025  6.121 أموال مقترضة

 272.205  272.205  -  -  -  -  -  - مخصص ضريبة الدخل

 326.040  326.040  -  -  -  -  -  - مخصصات أخرى

 42.161  10.517  5.687  426  880  949  8.756  14.946 قيمة عادلة سالبة-مشتقات مالية

 1.220.231  597.143  257  481.226  23.110  38.191  20.383  59.921 رىمطلوبات أخ

 3.693  3.693  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 39.984.386  14.605.294  374.325  1.093.679  3.937.145  3.623.490  5.467.501  10.882.952 المطلوباتمجموع 

 48.163.721  13.454.937  9.625.743  5.329.388  3.491.112  2.641.516  5.587.866  8.033.159 مجموع الموجودات حسب استحقاقاتها المتوقعة
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 صافي مراكز العمالت األجنبية  (49)
 

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 

 2018  2017 

عملة األساس  

 باآلالف 
المعادل بآالف  

 الدوالرات
عملة األساس  

 باآلالف 
المعادل بآالف  

 الدوالرات

        

 129.701  129.701  90.344  90.344 دوالر أمريكي

 7.091  5.249  37.999  29.957 جنيه إسترليني

(8.763) يورو   (10.013)   17.123  20.550 

(6) ين ياباني   (1.342)   306.724  2.721 

 1.974  1.924  4.036  3.978 فرنك سويسري

(72.093)   أخرى*     105.834 

   48.931    267.871 

 
 مثل المبلغ المعادل بالدوالر األمريكي للعمالت االخرى قيمة مجموعة عمالت اجنبية متعددة.ي

 
 
 مستويات القيمة العادلة   (50)
 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 

 وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:تستخدم المجموعة الترتيب التالي ألساليب 
 

 .المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات 
 

 كل مباشر أو غير المستوى الثاني: تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بش
 مباشر من معلومات السوق. 

 
  المستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق

 يمكن مالحظتها
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 العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر: القيمة -أ 

 لموجودات الماليةوالجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه ا مالية,ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة 
 

 

 القيمة العادلة

 مستوى القيمة   
 

 طــــــريقة التقييم 
 

 مدخالت هامة  
 

 العالقة بين المدخالت الهامة  

  الموجودات المالية / المطلوبات المالية
 العادلــــــــة

 
 والمدخالت المستخدمة

 
 غير ملموسة

 
 غير الملموسة والقيمة العادلة

 
2018 

 
2017 

        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة
           

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
           

 104.620  96.878 اذونات وسندات حكومية
 

 المستوى االول 
 

 االسعار المعلنة في االسواق المالية  
 

 ال ينطبق
 

 ال ينطبق

 293.963  289.808 سندات شركات
 

 المستوى االول 
 

 االسعار المعلنة في االسواق المالية  
 

 ال ينطبق
 

 ال ينطبق

 29.624  29.624 سلف وقروض
 

 المستوى الثاني
الداة عن طريق مقارنتها بالقيمة السوقية   

 مالية مشابهة 

 
 ال ينطبق

 
 ال ينطبق

 42.447  23.519 اسهم وصناديق استثمارية
 

 المستوى االول 
 

 االسعار المعلنة في االسواق المالية   
 

 ال ينطبق
 

 ال ينطبق

         470.654  439.829 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 35.420  63.963 قيمة عادلة موجبة-مشتقات مالية 
 

 المستوى الثاني
عن طريق مقارنتها بالقيمة السوقية الداة   

 مالية مشابهة 

 
 ال ينطبق

 
 ال ينطبق

    الدخل الشامل اآلخر:بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية   
        

 189.573  194.134 اسهم متوفر لها اسعار سوقية
 

 المستوى االول 
 

 االسعار المعلنة في االسواق المالية  
 

 ال ينطبق
 

 ال ينطبق

 205.990  176.876 اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
 

 المستوى الثاني
عن طريق استخدام مؤشر القطاع في   

 السوق  

 
 ال ينطبق

 
 ال ينطبق

 395.563  371.010 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة مجموع 
        

 901.637  874.802 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة
        

            

    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
        

 42.154  51.523 قيمة عادلة سالبة-مشتقات مالية 
 

 المستوى الثاني
عن طريق مقارنتها بالقيمة السوقية الداة   

 مالية مشابهة 

 
 ال ينطبق

 
 ال ينطبق

 42.154  51.523 مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة
        

 
 

 .2017و 2018لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام 
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 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والغير محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:-ب 
 

 ة تقارب قيمتها العادلة:في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة للمجموعباستثناء ما يرد 
 

  2018   2017     
 مستوى القيمة العادلة   القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

           موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

598.835.0  5.037.033  احتياطي نقدي اجباري لدى بنوك مركزية   المستوى الثاني  4.821.857  4.820.293  

 المستوى الثاني  4.146.766  4.142.653  3.525.427  3.521.086  جارية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسابات

 المستوى الثاني  23.567.812  23.488.575  23.871.686  23.785.542  تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفاة

 المستوى االول والثاني  7.842.704  7.760.023  8.596.806  8.507.847  موجودات مالية اخرى بالتكلفة المطفاة

   40.379.139  40.211.544  41.032.814  40.851.508  مجموع الموجودات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

           

           مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

 المستوى الثاني  3.942.741  3.927.288  4.284.245  4.266.590  ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 المستوى الثاني  31.193.569  31.080.459  31.553.011  31.430.913  ودائع عمالء

 المستوى الثاني  2.709.764  2.700.289  2.925.635  2.913.471  تامينات نقدية

 المستوى الثاني  183.878  182.090  284.080  281.479  أموال مقترضة 

971.4639.0  38.892.453  مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة   37.890.126  38.029.952   

 
عة والمقبولة بناء على خصم التدفقات النقدية آخذين باالعتبار سعر الفائدة كأهم لتسعير المتبإن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والمتضمنة في فئة المستوى الثاني اعاله تم تحديدها بما يتوافق مع نماذج ا

 مدخل في االحتساب.
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات (51)
 

 :2018كانون األول  31فيما يلي تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في 

 

 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة الموجودات
      

 452.637  -  452.637 النقد في الخزينة

 1.543.327  -  1.543.327 احتياطي اجباري

 5.978.050  24.288  5.953.762 بنوك مركزية ارصدة لدى

 3.521.086  166.343  3.354.743 ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 439.829  282.634  157.195 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.785.542  10.793.763  12.991.779 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 371.010  371.010  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 8.507.847  4.672.662  3.835.185 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 3.298.251  3.298.251  - استثمارات في شركات حليفة

 455.719  455.719  - موجودات ثابتة

 677.381  31.908  645.473 قيمة عادلة موجبة -موجودات أخرى ومشتقات مالية 

 131.946  -  131.946 موجودات ضريبية مؤجلة 

 49.162.625  20.096.578  29.066.047 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 4.266.590  186.519  4.080.071 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.430.913  862.705  30.568.208 عمالءودائع 

 2.913.471  50.507  2.862.964 تأمينات نقدية

 281.479  232.430  49.049 أموال مقترضة

 321.490  -  210.303 مخصصات أخرى

 210.303  -  321.490 مخصص ضريبة الدخل

 1.065.580  8.596  1.056.984 قيمة عادلة سالبة -مطلوبات أخرى ومشتقات مالية 

 8.210  -  8.210 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 40.498.036  1.340.757  39.157.279 مجموع المطلوبات

(10.091.232) الصافي   18.755.821  8.664.589 
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 :2017األول كانون  31فيما يلي تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في 

 

 المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة 

      الموجودات

 522.167  -  522.167 النقد في الخزينة

 1.554.444  -  1.554.444 احتياطي اجباري

 5.530.453  25.000  5.505.453 ارصدة لدى بنوك مركزية

 4.142.653  27.781  4.114.872 ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 470.654  294.615  176.039 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 23.488.575  10.653.392  12.835.183 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 395.563  395.563  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

 7.760.023  3.917.667  3.842.356 مالية أخرى بالتكلفة المطفأة موجودات

 3.226.231  3.226.231  - استثمارات في شركات حليفة

 459.141  459.141  - موجودات ثابتة

 526.594  36.676  489.918 قيمة عادلة موجبة -موجودات أخرى ومشتقات مالية 

 87.223  -  87.223 موجودات ضريبية مؤجلة 

 48.163.721  19.036.066  29.127.655 مجموع الموجودات

      

      المطلوبات

 3.927.288  48.382  3.878.906 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 31.080.459  621.664  30.458.795 ودائع عمالء

 2.700.289  29.493  2.670.796 تأمينات نقدية

 182.090  147.640  34.450 أموال مقترضة

 326.040  -  326.040 مخصصات أخرى

 272.205  -  272.205 مخصص ضريبة الدخل

 1.262.385  487.587  774.798 قيمة عادلة سالبة -مطلوبات أخرى ومشتقات مالية 

 3.693  -  3.693 مطلوبات ضريبية مؤجلة

 39.754.449  1.334.766  38.419.683 مجموع المطلوبات

(9.292.028) الصافي   17.701.300  8.409.272 
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 استحقاقات اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة (52)

 
 يبين الجدول التالي استحقاقات االرتباطات وااللتزامات المحتملة على أساس االستحقاق التعاقدي:

 
 2018 

من سنة ولغاية   لغاية سنة 

 سنوات 5
 5أكثر من  

 سنوات
 المجموع 

        

 1.815.455  766  33.312  1.781.377 اعتمادات

 830.905  -  16.271  814.634 قبوالت

        كفاالت:

 1.092.697  20.309  51.737  1.020.651 دفع   

 5.856.056  250.689  1.416.457  4.188.910 حسن التنفيذ   

 3.547.051  19.086  672.003  2.855.962 أخرى   

 4.955.492  26.532  297.868  4.631.092 تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة

 18.097.656  317.382  2.487.648  15.292.626 المجموع 

        

 13.149  -  10.409  2.740 عقود مشاريع انشائية

 10.857  2.252  1.744  6.861 عقود مشتريات

 42.509  26.124  12.515  3.870 عقود ايجار تشغيلية

 66.515  28.376  24.668  13.471 المجموع 

 
 2017 

من سنة ولغاية   لغاية سنة 

 سنوات 5
 5أكثر من  

 سنوات
 المجموع 

        

 2.020.899  -  37.088  1.983.811 اعتمادات

 627.591  -  12.560  615.031 قبوالت

        كفاالت:

 888.960  17.696  178.387  692.877 دفع   

 6.246.670  373.879  1.647.532  4.225.259 حسن التنفيذ   

23.6549  2.739.482 أخرى      106.783  3.769.919 

 5.338.096  177.205  485.107  4.675.784 تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة

 18.892.135  675.563  3.284.328  14.932.244 المجموع 

        

 13.551  -  10.724  2.827 عقود مشاريع انشائية

 8.000  -  1.964  6.036 عقود مشتريات

 46.411  20.686  20.187  5.538 عقود ايجار تشغيلية

 67.962  20.686  32.875  14.401 المجموع 
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 إدارة رأس المال (53)

 

تقوم المجموعة بإدارة رأس المال بشكل يضمن استمرارية عملياتها التشغيلية وتحقيق اعلى عائد ممكن على حقوق الملكية, 

 كما هو مبين في الجدول التالي: IIIويتكون رأس المال كما عرفته اتفاقية بازل 

 
 2018  2017 

    

 7.963.395  7.584.233 ( CET1المال االساسي لحملة األسهم العادية )اجمالي راس 

(2.791.745) الطروحات من راس المال االساسي لحملة األسهم العادية   (2.665.636)  

 10.493  8.528 راس المال االضافي

 416.673  398.172 الشريحة الثانية من راس المال

 5.345.763  5.578.350 راس المال التنظيمي

 35.615.663  35.662.164 الموجودات والبنود خارج قائمة المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

    

 ⁒14.50⁒  13.81 ( CET1نسبة كفاية رأس مال حملة األسهم العادية )

 ⁒13.84  ⁒14.53 نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى

 ⁒15.01  ⁒15.64 نسبة كفاية رأس المال التنظيمي

 

س أيقوم مجلس االدارة بمراجعة هيكلية رأس المال بشكل ربع سنوي, وكجزء من تلك المراجعة يقوم مجلس االدارة باألخذ بعين االعتبار كلفة ر

 االحتياطيات.المال والمخاطر كإحدى العوامل االساسية في ادارة راس مال المجموعة وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورسملة 

 

 :يهدف البنك من ادارة رأس المال إلى تحقيق االهداف التالية

 

 .التوافق مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة برأس المال -

 .المجموعةاالحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال  -

 

شهريا كما يتم تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة حول كفاية رأس المال  المجموعةيتم مراقبة كفاية رأس المال من قبل ادارة 

 .ربعيا

 

فئات أفضلها التي معدلها  5٪ ويتم تصنيف البنوك إلى 12حسب تعليمات البنك المركزي الحد االدنى لمعدل كفاية رأس المال يساوي 

 .٪ فأكثر14يساوي 
 
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (54)

 

 يلي:إن تفاصيل األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كانت كما 
 2018 

ودائع لدى أطراف  

  ذات عالقة

تسهيالت ائتمانية 

مباشرة بالتكلفة 

  المطفأة

ودائع من أطراف 

  ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 

وسحوبات وتسهيالت 

 غير مستغلة
        

 90.118  96.987  -  138.980 شركات حليفة

 89.388  668.829  299.103  - أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

 138.980  299.103  765.816  179.506 
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 2017 

ودائع لدى أطراف  

  ذات عالقة

تسهيالت ائتمانية 

مباشرة بالتكلفة 

  المطفأة

ودائع من أطراف 

  ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 

وسحوبات وتسهيالت 

 غير مستغلة
        

 96.837  112.094  -  135.864 شركات حليفة

 102.448  361.567  267.917  - أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

 135.864  267.917  473.661  199.285 

 
إن تصنيف جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف ذات عالقة هي ديون عاملة بحسب نظام التصنيف االئتماني 

 للمجموعة, كما لم يتم تسجيل أية مخصصات تدني في قيمة هذه التسهيالت.

 

 اف ذات عالقة كانت كما يلي:إن تفاصيل المعامالت مع األطر

 

 2018 
 فوائد مدينة   فوائد دائنة  

 1.439  1.974 شركات حليفة

 
 2017 
 فوائد مدينة   فوائد دائنة  

 1.252  1.906 شركات حليفة

 

االف  14.1مليون دوالر امريكي والتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة  1.6بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لإلدارة العليا  -

آالف دوالر أمريكي  8.5مليون دوالر أمريكي للتسهيالت االئتمانية المباشرة و 1.5) 2018كانون األول  31دوالر امريكي كما في 

 (.2017كانون االول  31للتسهيالت االئتمانية غير المباشرة كما في 
 

 (. 2017كانون االول  31مليون دوالر أمريكي كما في  2.8) 2018كانون األول  31مليون دوالر كما في  3.1االدارة العليا  بلغت ودائع -
 

إن نسب الفوائد المقيدة على التسهيالت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة وكبار المساهمين تقع ضمن حدود التسهيالت الممنوحة لباقي  -

 العمالء. 
 

مليون دوالر أمريكي  65.2بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة في األردن والخارج ما مجموعه  -

 (. 2017كانون األول  31مليون دوالر أمريكي للسنة المنتهية في  60.4) 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 العائد لمساهمي البنك الربح للسهم الواحد (55)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 
 بآالف الدوالرات األمريكية 

 521.961  820.649 الربح للسنة العائد لمساهمي البنك

 
 ألــف سهـــــم

 640.800  640.800 *المتوسط المرجح لعدد األسهم

 دوالر أمريكي / سـهــم 

 0.81  1.28 السنة )أساسي ومخفض(نصيب السهم من ربح 

 

 من الممكن ان تخفض من العائد األساسي للسهم الواحد في المستقبل. أدواتال توجد 

 

 

 حسابات مدارة لصالح العمالء (56)
 

مليون دوالر امريكي كما  3.502) 2018كانون االول  31مليون دوالر امريكي كما في  3.803بلغت الحسابات المدارة لصالح العمالء 

 (. ال يتم إظهار هذه الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات المجموعة في القوائم المالية الموحدة.2017كانون االول  31في 

 

 

 النقد وما في حكمه  (57)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 2018  2017 

    

 7.582.064  7.937.150 أشهرالنقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة 

 3.192.234  3.199.193 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر يضاف:

 3.419.343  3.768.913 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر ينزل:

 7.354.955  7.367.430 المجموع
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 المجموعةالقضايا المقامة على   (58)

 

(, وفي ضوء ATAوفقاً لقانون مكافحة االرهاب األمريكي ) 2004فيما يخص الدعاوى المقامة من المدعين األمريكيين منذ العام  أ.

فقد تم اسقاط هذه الدعاوى واغالقها. اما بخصوص الدعاوى  2018شباط  9صدور قرار محكمة االستئناف لصالح البنك بتاريخ 

( فقد أصدرت المحكمة ATSيكيين )األجانب( وفقاً لقانون التعويض عن الفعل الضار لألجانب )المقامة من قبل المدعين غير األمر

 برد هذه الدعاوى, وعليه فقد تم إغالقها. 2018نيسان  24العليا االمريكية قرارها بتاريخ 
 

 164.1) 2018انون األول ك 31مليون دوالر أمريكي كما في  117.5 هنالك قضايا أخرى مقامة على المجموعة تقدر بحوالي ب.

وبرأي اإلدارة والمحامين المتولين متابعة هذه القضايا فأنه لن يترتب على  .(2017كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في 

مليون  17) 2018 كانون األول 31مليون دوالر أمريكي كما في  5.2والبالغ  المجموعة مطلوبات تفوق المخصص المقيد لقائها

 (.2017كانون األول  31دوالر أمريكي كما في 

 

 

 الصادرة وغير النافذة بعد والتعديالت معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة (59)

 

أدناه, وستقوم إن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة والغير نافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة 

 المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

 

 ( عقود االيجار 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

يحدد الذي  2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 .مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار
 

(. 17( مشابه الى حد كبير للمتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي رقم )16متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم )

تشغيلية او عقود ايجار تمويلية, بحيث يقوم بمعالجة هذان وفقا لذلك, المؤجر يستمر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار 

 النوعان من العقود بشكل مختلف.

 

( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بأصول والتزامات لجميع عقود االيجار التي تزيد 16يتطلب معيار أعداد التقارير المالية الدولية رقم )

نخفضة. ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل والمتمثل في شهر, اال إذا كان االصل ذو قيمة م 12مدتها عن 

 االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 

 , مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 

 16 تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية

بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية او بطريقة  16الدولي للتقارير المالية رقم  رلمعياتطبيق اعة ولمجميمكن ا

التطبيق المعدل بأثر رجعي حيث يتم تعديل أثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية. سوف تطبق المجموعة المعيار على العقود 

 .4وتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم  17د إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم التي تم تحديدها سابقاً كعقو

 

, قامت 2018بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي. خالل عام  16ر الدولي للتقارير المالية رقم لمعياسوف تقوم المجموعة بتطبيق ا

 . 16للتقارير المالية رقم ر الدولي لمعياالمجموعة تقييماً مفصالً لتأثير ا

 

لرصيد االفتتاحي لحقوق على ا مليون دوالر أمريكي 4 مبلغ 16من المتوقع أن يكون أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .الملكية
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 ( عقود التأمين 17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير المالية يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف 

عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة وعقود  –( 4الدولية )

درة لعقد التأمين, كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية المشاركة. إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المص

 ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

 

 , مع السماح بالتطبيق المبكر.2021كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 

 عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 23سير رقم )تف

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على تطبيق معيار 

( وال تتضمن 12ير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة الدولي )(. ال ينطبق التفس12المحاسبة الدولي )

متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة 

 يبية أخرى. ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضر

 

   مع وجود إعفاءات محددة للتطبيق. 2019كانون الثاني  1يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 

(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته الحليفة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

 أو مشاريعه المشتركة

( فيما يتعلق بفقدان السيطرة على 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )

الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح 

وفقاً لمعيار  -ت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة التعديال

بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة  -( 3التقارير المالية الدولي )

أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة  عن بيع

 المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

 

كة التي تطبق التعديالت في , ولكن يجب على الشرىالمجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسم قام

 ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي. ستطبق الشركة هذه التعديالت عندما تصبح فعاله.ووقت مبكر 

 

 : االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة28تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم 

على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع  9الدولي للتقارير المالية رقم توضح التعديالت أن الشركة تطبق المعيار 

المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل, من حيث الجوهر, جزًءا من صافي االستثمار في الشركات الحليفة 

عديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع في معيار التقارير المالية والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا الت

 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل. 9الدولي رقم 

 

, ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة والمشاريع 9توضح التعديالت أيًضا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

, أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار, كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشتركة

 االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة. 28المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 

 , مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1تباًرا من ويسري اعيجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
 
 

 رقام المقارنةأ (60)

 

, ولم ينتج 2018كانون األول  31لتتناسب مـع تصنيـف األرقـام للسنة المنتهية في  2017اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنـة للعـام  تــم

 .2017حقوق الملكية لعام وأثر على الربح عنها أي 


