
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة البنك العربي
 

  المختصرة الموحدة المرحلية المالية القوائم
 (مراجعة غير مدققة)

 ٢٠١٨ حزيران ٠٣أشهر المنتهية في  للستة
 مرحلية المالية الالقوائم مراجعة  مع تقرير
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 صفحـــة                                                                                          
 

 ١                      المختصرة                         ةالموحد ةالمالي المرحلي قائمة المركز
 

   ٢                                                      المختصرة ةالموحد ةالمرحلي الدخلقائمة 
                   

    ٣                                              المختصرة ةالموحد ةالشامل المرحلي الدخلقائمة 
 

 ٤                                  المختصرة المرحلية الموحدة لملكيةالتغيرات في حقوق اقائمة 
 

 ٥                                             المختصرة المرحلية الموحدة التدفقات النقديةقائمة 
                                                                                       

  ٦                                     المختصرة الموحدة المرحلية المالية القوائم ايضاحات حول









٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

٠١٢ ١٩٧ ٦٩٣ ٢١٥ ٢١٨ ٤١٥ ٩٧٦ ٤٣٥ الربح للفترة 

يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة

بنود سيتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

٤٩٧ ٢٨ (٥١١ ٨٤ )٣٧٦ ٦٠ (٧١١ ٩٠ )فروقات ُعملة ناتجة عن ترجمة عمالت أجنبية

بنود لن يتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

٠٦٥ ٢ ٨٣٣ ٢ (٦٦٨ ١ )٩١٢ ٥ صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٤٥٥ ٣ ٧٦٧ ٢ ٢٨  ٠٠١ ٦ التغير في إحتياطي تقييم استثمارات

(٣٩٠ ١ )٦٦  (٦٩٦ ١ )(٨٩  )(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

٥٦٢ ٣٠ (٦٧٨ ٨١ )٧٠٨ ٥٨ (٧٩٩ ٨٤ )مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة بعد الضريبة

٥٧٤ ٢٢٧ ٠١٥ ١٣٤ ٩٢٦ ٤٧٣ ١٧٧ ٣٥١ مجموع الدخل الشامل للفترة

ويعود الى:

٠٨٨ ٢٣٢ ٨١٣ ١٤٢ ٢٣٥ ٤٧٤ ٤١٨ ٣٥٦     مساهمي البنك

(٥١٤ ٤ )(٧٩٨ ٨ )(٣٠٩  )(٢٤١ ٥ )    حقوق غير المسيطرين

٥٧٤ ٢٢٧ ٠١٥ ١٣٤ ٩٢٦ ٤٧٣ ١٧٧ ٣٥١ المجموع

 -٣-

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها.

للثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران 

مجموعة البنك العربي

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة

(بآالف الدوالرات األمريكية)

(مراجعة غير مدققة)

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران 



ايضاح
رأس المال 
المدفوع

عالوة إصدار
إحتياطي 
إجباري

إحتياطي 
إختياري

إحتياطي عام
إحتياطي 
مخاطر 

مصرفية عامة

إحتياطيات لدى 
شركات حليفة

إحتياطي ترجمة 
ُعمالت أجنبية

إحتياطي تقييم 
استثمارات

أرباح مدورة
مجموع حقوق 

الملكية 
(مساهمي البنك)

حقوق غير 
المسيطرين

مجموع حقوق 
الملكية

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨
٢٧٢ ٤٠٩ ٠١٣٨ ١١٩ ٢٥٩ ٢٩٠ ٦٦٣٨ ٩٠٤ ١(٤٣٨ ٣١٣ )(٥٥٠ ٣٥٠ )٨٩٦ ٥٤٠ ٨٢٨١ ٣٩٥ ٨٢٤ ١٤١ ٣١٥١ ٩٧٧ ٣٥٩ ٨٤١ ٧٤٧ ٢٢٥ ٦١٥١ ٩٢٦  رصيد بداية السنة

(٣٥٢ ١٥٠ )(٢٤١ ٨ )(١١١ ١٤٢ )(١١١ ١٤٢ )            -          -              -       -       -      -      -        -      -أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم (٩)
٩٢٠ ٢٥٨ ٧٧٢٨ ١١٠ ١٤٨ ١٤٨ ٥٥٢٨ ٧٦٢ ١(٤٣٨ ٣١٣ )(٥٥٠ ٣٥٠ )٨٩٦ ٥٤٠ ٨٢٨١ ٣٩٥ ٨٢٤ ١٤١ ٣١٥١ ٩٧٧ ٣٥٩ ٨٤١ ٧٤٧ ٢٢٥ ٦١٥١ ٩٢٦  رصيد بداية السنة المعدل

٩٧٦ ٤٣٥ ٣٨٥  ٥٩١ ٤٣٥ ٥٩١ ٤٣٥             -          -              -       -       -      -      -        -      -الربح للفترة
(٧٩٩ ٨٤ )(٦٢٦ ٥ )(١٧٣ ٧٩ )           -٦٨٢ ٥ (٨٥٥ ٨٤ )              -       -       -      -      -        -      -الدخل الشامل اآلخر للفترة

١٧٧ ٣٥١ (٢٤١ ٥ )٤١٨ ٣٥٦ ٥٩١ ٤٣٥ ٦٨٢ ٥ (٨٥٥ ٨٤ )             -       -      -     -      -        -      -مجموع الدخل الشامل للفترة
           -         -         -(٧٧  )٧٧            -              -       -       -      -      -        -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة

١٢  ١٢           -           -            -          -              -       -       -      -      -        -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى حقوق غير المسيطرين
(٦٧٠ ٣٧٣ )(٧٥٩ ٤ )(٩١١ ٣٦٨ )(٩١١ ٣٦٨ )            -          -              -       -       -      -      -        -      -١٨  توزيعات أرباح

           -         -         -٨٣١ ٩٥             -          -              -(٨٣١ ٩٥ )       -      -      -        -      -١٨  المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
(٠٣١ ٧٤ )         -(٠٣١ ٧٤ )(٠٣١ ٧٤ )            -          -              -       -       -      -      -        -      -تغييرات في حقوق ملكية شركات حليفة

           -         -         -٠              -          -              -       -       -      -      -        -      -المحول من إحتياطيات لدى شركات حليفة
٩٨٥           -٩٨٥  ٩٨٥              -          -              -       -       -      -      -        -      -١٨  تعديالت خالل الفترة
٣٩٣ ١٦٣ ٧٨٤٨ ١٠٠ ٦٠٩ ٠٦٢ ٩٤٠٨ ٨٥١ ١(٦٧٩ ٣٠٧ )(٤٠٥ ٤٣٥ )٨٩٦ ٥٤٠ ٩٩٧١ ٢٩٩ ٨٢٤ ١٤١ ٣١٥١ ٩٧٧ ٣٥٩ ٨٤١ ٧٤٧ ٢٢٥ ٦١٥١ ٩٢٦  رصيد نهاية الفترة

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧

٥٣٦ ١٦٤ ٣٦٧٨ ١٢٢ ١٦٩ ٠٤٢ ٢٢٥٨ ٧٣٨ ١(٦٧٢ ٢٦٧ )(٦٨٢ ٤٠٢ )٨٩٦ ٥٤٠ ٤٥٨١ ٣٦٣ ٨٢٤ ١٤١ ٣١٥١ ٩٧٧ ٤٤٣ ٧٩٨ ٧٤٧ ٢٢٥ ٦١٥١ ٩٢٦  رصيد بداية السنة 
٢١٨ ٤١٥ ٣٦٦ ٥ ٨٥٢ ٤٠٩ ٨٥٢ ٤٠٩             -          -              -       -       -      -      -        -      -الربح للفترة

٧٠٨ ٥٨ (٦٧٥ ٥ )٣٨٣ ٦٤            -(٢٤٨ ١ )٦٣١ ٦٥               -       -       -      -      -        -      -الدخل الشامل اآلخر للفترة
٩٢٦ ٤٧٣ (٣٠٩  )٢٣٥ ٤٧٤ ٨٥٢ ٤٠٩ (٢٤٨ ١ )٦٣١ ٦٥              -       -      -     -      -        -      -مجموع الدخل الشامل للفترة

            -         -          -(٥٤٣ ١ )٥٤٣ ١           -              -       -       -      -      -        -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة
            -         -          -(١٠٠ ١٤ )            -          -              -١٠٠ ١٤        -      -      -        -      -المحول الى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

(١٥٣  )(١٥٣  )          -           -            -          -              -       -       -      -      -        -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى حقوق غير المسيطرين
(٢٨٧ ٢٨٣ )(١٠٥ ٥ )(١٨٢ ٢٧٨ )(١٨٢ ٢٧٨ )            -          -              -       -       -      -      -        -      -١٨  توزيعات أرباح

(٢٥١ ٧ )(٢١٥ ٢ )(٠٣٦ ٥ )(٠٣٦ ٥ )            -          -              -       -       -      -      -        -      -تعديالت خالل الفترة
٧٧١ ٣٤٧ ٥٨٥٨ ١١٤ ١٨٦ ٢٣٣ ٢١٦٨ ٨٤٩ ١(٣٧٧ ٢٦٧ )(٠٥١ ٣٣٧ )٨٩٦ ٥٤٠ ٥٥٨١ ٣٧٧ ٨٢٤ ١٤١ ٣١٥١ ٩٧٧ ٤٤٣ ٧٩٨ ٧٤٧ ٢٢٥ ٦١٥١ ٩٢٦  رصيد نهاية الفترة

-٤- 

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها.

* يحظر التصرف بمبلغ (٣٠٧,٧)  مليون دوالر أمريكي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ والذي يمثل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات السالب وفقًا لتعليمات هيئة األوراق المالية و البنك المركزي األردني.

مجموعة البنك العربي
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

* تشمل األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مقيدة التصرف بمبلغ ١٠٥,٨ مليون دوالر أمريكي وأرباح تقييم غير متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمبلغ ٤٠ الف دوالر أمريكي، وبلغت قيمة االرباح المدورة التي ال يمكن التصرف بها اال بحاالت محددة نتيجة لتطبيق بعض المعايير
 المحاسبية ٢,٨ مليون دوالر أمريكي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .

(مراجعة غير مدققة)

* المحول من إحتياطيات لدى شركات حليفة يمثل حصة المجموعة من تغييرات في حقوق الملكية لدى شركات حليفة والناتجة في معظمها عن أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم (٩).

*  اصدر البنك المركزي األردني تعليمات رقم ١٣\٢٠١٨ بتاريخ ٦ حزيران ٢٠١٨ والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر المصرفية العامة (المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني) لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر معيار ٩ المسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في
 ١ كانون الثاني ٢٠١٨. كما و نصت التعليمات على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين وال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني.



٢٠١٨٢٠١٧إيضاحاتالتدفقات النقدية من عمليات التشغيل:
٨٢٧ ٥٤٦ ٠٥٤ ٥٨٢ الربح للفترة قبل الضريبة

تعديالت:
(٣١٩ ١٨٩ )(٨٧١ ١٩٤ )حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

٢٣٥ ٢٧ ٥٢٠ ٢٨ استهالكات واطفاءات
٦٩٧ ٤٦ ٤٦٠ ٨٦ مخصص تدني 

٦٧٢ ١٢ (٥٣٣ ٢٢ )صافي الفوائد المستحقة
(٠٠٢ ٦ )(٤٦٩ ٦ )توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٩٧٩ ١ )(٤٠  )٢٢  (ارباح) إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
٠٢٣ ١٠ (٤٦٨ ١ )مخصصات اخرى

١٥٤ ٤٤٦ ٦٥٣ ٤٧١     المجموع
(الزيادة) النقص في الموجودات:

(١٠٠ ١٣٦ )             -أرصدة لدى بنوك مركزية (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)
(٧١١ ٥١ )٤٢٩ ٧٠٧ إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)

(٥٢٦ ٩٤٧ )(٢٣٧ ٣٤٨ )تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
٧٢٣ ١٩٧ (٠٩٦ ٨٥ )موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(١٧٢ ٥٤ )(٢٥٤ ١٦٢ )موجودات اخرى ومشتقات مالية
الزيادة (النقص) في المطلوبات:

٣٣١ ٢٢٥ ٢٩٤ ٢٩٢ ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)
(٠٢٦ ٣١٢ )(٧٥٨ ٦٢٧ )ودائع عمالء
٢٦٧ ١٢١ (١٤٠ ١٣٤ )تأمينات نقدية

٥١١ ٢٠٤ (٥٦٦ ١١٣ )مطلوبات أخرى  ومشتقات مالية
(٥٤٩ ٣٠٦ )٣٢٥      صافي التدفقات النقدية من ( المستخدمة في ) عمليات التشغيل قبل الضريبة المدفوعة

(١١٢ ١٦١ )(٩٩٤ ١٧٧ )١٥  ضريبة الدخل المدفوعة
(٦٦١ ٤٦٧ )(٦٦٩ ١٧٧ )    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التشغيل 

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار:
(٣٤٩ ٦ )٠٥٦ ٢٥ (شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٢٢٠ ٦١٣ )(٦٦٤ ١٣٩ )(شراء) موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
(٨٧٨ ١ )٨٤٨ ١ (زيادة) إستثمارات في شركات حليفة 

٨٠٤ ٤٤ ٣٧٢ ٩١ توزيعات نقدية من شركات حليفة
٠٠٢ ٦ ٤٦٩ ٦ توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(٧٢١ ٢٧ )(٣٦١ ١٧ )(الزيادة) في الموجودات الثابتة - بالصافي
(٣٦٢ ٥٩٨ )(٢٨٠ ٣٢ )    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
(١١٨ ٦١ )٤٦٦ ٢ الزيادة في (تسديد) أموال مقترضة

(٨٠٠ ٢٧٣ )(٣٥٢ ٣٦٥ )أرباح موزعة على المساهمين
(١٠٥ ٥ )(٧٥٩ ٤ )أرباح موزعة لغير المسيطرين

(٠٢٣ ٣٤٠ )(٦٤٥ ٣٦٧ )    صافي  التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل
(٠٤٦ ٤٠٦ ١)(٥٩٤ ٥٧٧ )صافي (النقص) في النقد وما في حكمه
٦٣١ ٦٥ (٨٥٥ ٨٤ )فروقات ُعملة - تغير أسعار الصرف
٨٣٨ ٣٤٩ ٩٥٥٨ ٣٥٤ ٧النقد وما في حكمه في بداية السنة

٤٢٣ ٠٠٩ ٥٠٦٧ ٦٩٢ ٣١٦    النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

-٥- 
تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم (١) الى رقم (٣٤) جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها.

مجموعة البنك العربي
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

(بآالف الدوالرات األمريكية)
(مراجعة غير مدققة)

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران 



  

-٦- 
 

 مجموعة البنك العربي

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية قوائمالايضاحات حول 

 ٢٠١٨حزيران  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 (مراجعة غير مدققة)
 

 ةعــاممعلومات  - ١
  المملكة  -عامة محدودة أردنية مركزها الرئيسي عمانوهو مسـجل كشـركة مسـاهمة  ،١٩٣٠تأسس البنك العربي عام

ومن  ١٢٥والخارج وعددها  ٧٨في األردن وعددها األردنية الهاشمية ويقوم باألعمال المصرفية من خالل فروعه المنتشرة 
 المحدود.(سويسرا) البنك العربي شركاته التابعة و خالل 

  يتم تداول أسهم البنك العربي ش م ع في سوق عمان المالي ويمثل سهم البنك العربي حصة البنك في جميع مؤسسات
يتم تداول أسهم المجموعة فيما عدا البنك العربي (سويسرا) المحدود والذي يتداول مع سهم البنك العربي بنفس الوقت 

 في سوق عمان المالي. ش م ع  البنك العربي
 ٥(بموجب جلسته رقم  مجلس إدارة البنك العربي قبل المرفقة من المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائم تم إقرار( 

 . ٢٠١٨ تموز ٢٦بتاريخ 
 

 المختصرةالمرحلية الموحدة  المالية المعلوماتأسس توحيد  -  ٢
  قوائملمجموعة البنك العربي والتي تظهر أرقامها بالدوالر األمريكي ال المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائمتشمل 

 البنك العربي (سويسرا) المحدود، والشركات التابعة التي أهمها التالية :ع و المالية للبنك العربي ش . م . 

 

 

 

  القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له والخاضعة لسيطرته وتتحقق  المرحلية الموحدة المختصرةتتضمن القوائم المالية
السيطرة عندما يكون البنك قادرًا على ادارة االنشطة الرئيسية للشركات التابعة وعندما يكون معرضًا للعوائد المتغيرة الناتجة 

ادرًا على التأثير في هذه العوائد من خالل من استثماره في الشركات التابعة او يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون ق
 سيطرته على الشركات التابعة.

  

     )٪نسبــة الملكيـة ( 
 حزيران ٣٠ اسم الشركة

٢٠١٨ 

كانون االول  ٣١
٢٠١٧ 

تاريخ 
 رأس المال بلد التأسيس طبيعة النشاط التملك

       
 مليون يورو ٥٧٠ المملكة المتحدة عمليات مصرفية ٢٠٠٦          ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠ بنك أوروبا العربي ش م ع 
 مليون دوالر استرالي ٩٤،٣ استراليا عمليات مصرفية ١٩٩٤ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ البنك العربي استراليا المحدود

 مليون دينار اردني ١٠٠ األردن عمليات مصرفية ١٩٩٧         ١٠٠,٠٠       ١٠٠,٠٠ البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع
 مليون دينار اردني ٥٠ األردن تأجير تمويلي ١٩٩٦ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ الشركة العربية الوطنية للتأجير ذ م م

 مليون دينار اردني ١٤ األردن مالية وساطة وخدمات ١٩٩٦ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ م م 
 مليون جنيه سوداني ١١٧،٥ السودان عمليات مصرفية ٢٠٠٨ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ البنك العربي السوداني المحدود
 مليون دينار اردني ١،٧ فلسطين مالية وساطة وخدمات ٢٠٠٩ ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ شركة العربي جروب لالستثمار

 مليون دينار تونسي ١٠٠ تونس عمليات مصرفية ١٩٨٢ ٦٤,٢٤ ٦٤,٢٤ البنك العربي لتونس 
 مليار ليرة سورية ٥،٠٥ سوريا عمليات مصرفية ٢٠٠٥ ٥١,٢٩ ٥١,٢٩  البنك العربي سوريا

 مليون دينار اردني ١٠ االردن أعمال تأمين ٢٠٠٦ ٥٠,٠٠ ٥٠,٠٠ شركة النسر العربي للتامين
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  نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من  باستخدامللشركات التابعة  المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائميتم إعداد
قبل المجموعة، هذا وٕاذا كانت السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة يتم إجراء التعديالت الالزمة 

 المالية للشركات التابعة لتتوافق مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة . القوائمعلى 
  

 من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي  ةالمختصر  ةالموحد ةركات التابعة في قائمة الدخل المرحلييتم توحيد نتائج عمليات الش
يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم 

وهو ذلك التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة  االستبعادحتى تاريخ  ةالمختصر  ةالموحد ةفي قائمة الدخل المرحلي استبعادها
 السيطرة على الشركات التابعة.

  

  لعربي ش . م . ع يتم استبعاد المعامالت واألرصدة فيما بين البنك ا ةالمختصر  المالية المرحلية الموحدة القوائمعند توحيد
أما حقوق غير المسيطرين (الجزء غير المملوك من قبل  ،البنك العربي (سويسرا) المحدود والشركات التابعة األخرىو 

   المجموعة من حقوق ملكية الشركات التابعة) فتظهر في بند مستقل ضمن حقوق الملكية .
 
  المحاسبية  التقديراتو  أهم السياسات  - ٣

   ةالمختصر  ةالموحد المالية المرحلية القوائمأسس إعداد 
  (التقارير المالية المرحلية) ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفقًا  المختصرةالمرحلية الموحدة  المالية القوائمتم إعداد. 

 

  الموجودات والمطلوبات بعض  باستثناءوفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  المختصرة المرحلية الموحدةالمالية  القوائمتم إعداد
 .ةالمختصر  ةالموحد المرحلية المالية القوائمبالقيمة العادلة بتاريخ التي تظهر  المالية

  

 ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقًا  ةالمختصر  المالية المرحلية الموحدة القوائم إن
 إن، كما ٢٠١٧كانون األول  ٣١كما في  للمجموعةللتقارير المالية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي  ةللمعايير الدولي
النتائج المتوقعة للسنة المنتهية  ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على ٢٠١٨ حزيران ٣٠في أشهر المنتهية  للستةنتائج األعمال 

 ٢٠١٨ حزيران ٣٠في أشهر المنتهية  للستةكما لم يتم إجراء التخصيص على أرباح الفترة  ٢٠١٨كانون االول  ٣١في 
  .يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية والتي

  

  متماثلة مع السياسات المحاسبية المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة
 باستثناء أن ٢٠١٧األول كانون  ٣١مدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  موحدة إتباعها في إعداد آخر قوائم ماليةالتي تم 

  :٢٠١٨كانون الثاني  ١التعديالت التالية اعتبارًا من المعايير و بتطبيق  تقام لمجموعةا
  

  

 ) االدوات المالية٩معيار التقارير المالية الدولي رقم (
 

 ١ في االدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار) ٢٠١٤() ٩المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (ت قام
في ذلك التاريخ بتقييم متطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط  مجموعةال تقام ، حيث٢٠١٨ كانون الثاني

بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي  ت المجموعة. قاموالتعديالت المتعلقة بالتصنيف والقياس لألدوات المالية
  .٢٠١١كانون الثاني  ١. وكان التطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في ٢٠٠٩ام ع الصادر ٩رقم 
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قم المجموعة بتعديل ارقام تولم  ،االدوات المالية ٩رقم  تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدوليتم 
. استبدل معيار التقارير المالية من خالل األرباح المدورة ٢٠١٨كانون الثاني  ١ المقارنة. تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في

(األدوات المالية: االعتراف  ٣٩(األدوات المالية) نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩الدولي رقم 
لية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط، ومتطلبات التصنيف وتضمن نموذجًا شامًال أل ،والقياس)
  والقياس.

 

 

لية تصنيف الموجودات والمطلوبات آ (األدوات المالية) )٢٠١٤) (٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم تتضمن النسخة المعدلة ل
) ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء على نموذج أعمال المنشأة ألداره ٩المالية. يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم (

ارير المالية الدولي المجموعة بتقييم اثر تطبيق معيار التقت قاماألصول المالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي. 
لمجموعة بتاريخ للموجودات والمطلوبات المالية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية اتصنيف وقياس ) على ٢٠٠٩) (٩( رقم

  .٢٠١٨كانون الثاني  ١التطبيق اإلجباري للمعيار في 
  

لسنة  ٩معيار التقارير المالية الدولي رقم أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق ال يوجد 
٢٠١٤.  

  

الخسارة االئتمانية المتكبدة ) نموذج ٢٠١٤( (األدوات المالية) ٩المالية الدولي رقم  معيار التقاريرالمعدلة ل النهائيةاستبدلت النسخة 
االعتراف وتسجيل  آلليةنموذجًا شامًال  تضمنت، حيث (األدوات المالية: االعتراف والقياس) ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم وفقا ل

الخسائر االئتمانية المتوقعة.  تضمن المعيار نموذج أعمال ألدوات الدين، القروض، االلتزامات المالية، عقود الضمان المالي، 
  .الملكية ال ينطبق على ادوات هالودائع، والذمم المدينة، اال ان

  

 ١للمجموعة كما في  المختصرة الموحدةالمرحلية نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية 
  كما يلي: والرد مليون ١٥٠,٤بمبلغ  حقوق الملكيةانخفاض في  ٢٠١٨كانون الثاني 

  
  األمريكيةبآالف الدوالرات   الخسائر االئتمانية المتوقعةأثر تطبيق نموذج 

 ٠٩٦ ٦  بنوك مركزيةو أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
  ٠٠٠ ٢٥  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 ١١٠ ١٣٨  تسهيالت ائتمانية 
 (٨٥٤ ١٨) ضرائب مؤجلة

 ٣٥٢ ١٥٠  المجموع
   يعود الى:

 ١١١ ١٤٢  مساهمي البنك
 ٢٤١ ٨  حقوق غير المسيطرين
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  ) اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المالية الدولي رقم ( معيار التقارير

   

) عقود اإلنشاءات ومعيار المحاسبة الدولي ١١) بدالً من المعيار المحاسبي الدولي رقم (١٥يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم (

. ىا لم تكن ھذه العقود في نطاق المعايير األخرااليرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، م )١٨(

بموجب معيار التقارير المالية  يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء.

مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى  تحققهباإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن  االعتراف) يتم ١٥الدولي رقم (

  العميل.
  

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

 مباشرةالالعقد والتكاليف  المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على المعالجةكما يحدد المعيار . االعتراف بااليراد

  .المرتبطة بتنفيذ العقد
  

 المختصرة المالية المرحلية الموحدة قوائمالعلى  ) ١٥معيار التقارير المالية الدولي رقم (لم ينتج أي اثر جوهري عن تطبيق 
 .للمجموعة

 

  بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمةالمعامالت  –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  - ) ٢٢تفسير رقم (
  

يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو دخل 
الذي تقوم فيه (أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ 

  المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.
  للمجموعة. المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائملم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على 

  
  ثمارات العقاريةتحويالت االست-) ٤٠تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

  

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

  

(او في حال لم تعد متطلبات تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية 
ال يمثل دليل على  العقار التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة الستخدام

  التغير في االستخدام. 
  للمجموعة. المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائملم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على 

  
  تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم –) ٢رقم ( التقارير الماليةتعديالت على معيار 

  

بحيث تشمل  -الدفع على أساس األسهم -)٢قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم (
شروط االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير 

معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع 
ابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مق

  أدوات حقوق الملكية.
  للمجموعة. المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائملم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على 
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): بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر وشركاته ٢٨) ومعيار المحاسبة الدولي (١٠رقم ( التقارير الماليةتعديالت على معيار 
  الحليفة أو مشاريعه المشتركة

) فيما يتعلق بفقدان السيطرة على ٢٨) ومعيار المحاسبة الدولي (١٠تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم (
عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح الشركة التابعة والناتجة 

وفقًا  -التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة 
شركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .  في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر بين المستثمر وال -) ٣لمعيار التقارير الدولية (

الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى 
 مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

  للمجموعة. المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائمتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على لم ين
  

   التقديرات المحاسبية
 ة يمتماثلة مع التقديرات المتبعة للسنة المنتهمعقولة و  المختصرةمرحلية الموحدة ان تقديراتنا المتبعة ضمن القوائم المالية ال

 فيما عدا مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو موضح أدناه. .٢٠١٧كانون االول  ٣١في 
  

  استخدام التقديرات
  :خسائر ائتمانية متوقعة مخصص تدني

 

اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات  مجموعةمن إدارة ال الموجودات الماليةيتطلب تحديد مخصص تدني 
النقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد االعتراف المبدئي 

  متوقعة.لخسائر االئتمانية ال االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبليةبها، باإلضافة الى 
 

تعليمات مع المتوافقة و قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية  احتسابب مجموعةال تقام
  .البنك المركزي األردني

 
في  المستخدمة فتراضات، اآلليات واالالمدخالت): االدوات المالية( )٩تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (منھجية 
  المتوقعة ةالخسائر االئتماني احتساب

  

من قبل  اإلدارة والتي تم أخذھا بعين االعتبار اجتھاداتان المفاھيم الرئيسية ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من 

  :البنك عند تطبيق المعيار تتضمن ما يلي

 

  في المخاطر االئتمانية الجوھريةتقييم الزيادة: 

بمقارنة مخاطر  مجموعةقوم التمنذ تاريخ نشأتھا، حيث  لمخاطر االئتمانيةتقييم فيما اذا كان ھنالك زيادة جوھرية ليتم 

 باستخدام المفاھيم ألداة الماليةمع مخاطر التعثر عند نشوء ا في نھاية كل فترة مالية المتوقع لألداة الماليةالتعثر للعمر 

  .مجموعةلمتوفرة لدى الالرئيسية لعمليات إدارة المخاطر ا
  
  
  
  



   

  
-١١-  

مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر  لمخاطر االئتمانيةلالجوھرية يتم تقييم الزيادة 

فانه يتم اعادة  االئتمانيةلمخاطر زيادة جوھرية لإذا أشار أحد ھذه العوامل الى وجود وبناء على ثالثة عوامل.  االئتمان

  :٢ مرحلةالى ال ١ مرحلةالتصنيف االداة المالية من 
  

 لألداة مخاطر حدوث التعثربناء على التغير في  لمخاطر االئتمانيةالجوھرية في ا لقد قمنا بتحديد حدود لقياس .١

 المالية مقارنة مع تاريخ نشأتھا.

بما يعكس وضع إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغير في مراحل التصنيف أو اجراء التعديالت  .٢

 بشكل أفضل. الزيادة الجوھرية في المخاطر االئتمانية

لمخاطر افتراضا بوجود زيادة جوھرية في ا ) (االدوات المالية)٩(معيار التقارير المالية الدولي رقم يتضمن   .٣

ضمن تعليمات البنك المركزي االردني  فانة  .يوم ٤٥ألكثر من  تستحقلألدوات المالية التي تعثرت وا انيةاالئتم

و  يوم ٦٠استحقت ألكثر من و ترض وجود زيادة جوھرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية التي تعثرت يف

 يوم. ٤٥باعتماد فترة  مجموعةال تامقبھذا الخصوص  سنوات. ٣يوم خالل  ٣٠سيتم تخفيض ھذه المدة الى 

 

 . ان طريقةماليةالفترة الفي نھاية على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما  ٣ مرحلةوال ٢ مرحلةاليعتمد التغير بين 

ً لمعيار التقارير المالية الدولي   تحديد حدوث التعثر للموجودات ھي مشابھة لطريقة ٩تحديد تعثر األدوات المالية وفقا

ً ل كما ھو موضح في تعريف التعثر  (األدوات المالية: االعتراف والقياس). ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم المالية وفقا

  .أدناه
  

 األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:عوامل االقتصاد الكلي ، 

ً لمعلومات واألوضاع الحالية بالمعلومات التاريخية يجب األخذ بعين االعتبار  اإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا

من إدارة المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب  ةموثوقة عند قياس الخسائر االئتماني

  جوھرية. اجتھاداتبالقيام  مجموعةال
  

 ٢والمرحلة  ١مدخالت المستخدمة في المرحلة الر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثو حدوث التعثر احتمالية

) االقتصاد الكليمصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل  مخصص تدني التسھيالت االئتمانيةل

  والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.
  

 االقتصاد الكليالمتوقعة بعوامل  ةالمستخدمة في حساب الخسارة االئتماني االقتصاد الكلييتم ربط كل سيناريو من حاالت 

  المتغيرة.
  

باستخدام السيناريوھات  ٢والمرحلة  ١المتوقعة للمرحلة  ةان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتماني

  أعوام الحقة.المرجحة المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة 
  

يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة......). ان 

تغيرات الصعود والھبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادھا على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. تشمل ھذه 

  تغيرات ھبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي الحاجة لذلك.السيناريوھات على 
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السيناريوھات واألوضاع الحالية. يتم تقييم التاريخية يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية 

  .االئتمانية المتوقعةخسائر لللجميع المحافظ المعرضة السيناريوھات كل ثالثة أشھر. تطبق جميع  المرجحة
  
 التعثر: تعريف 

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

وھناك  المعيار، فيالتعثر غير معرف ان . مجموعةإدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى القبل تعريف التعثر المستخدم من 

  يوم فأكثر. ٩٠التوقف عن الدفع لمدة  ان التعثر يحدث عندافتراض 

  

في حال التحقق من احتمال عدم قيام العميل بتسديد التزاماته بالكامل او في حال استحقت  مجموعةيتم تعريف التعثر لدى ال

  .يوم فأكثر ٩٠على العميل قيمة جوھرية من التسھيالت لمدة 
   

 :العمر المتوقع 

باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي  مجموعةقوم التالمتوقعة،  ةد قياس الخسائر االئتمانيعن

للعمر المتوقع، وبما فيھا خيارات  االلتزامات التعاقديةيعتبرھا البنك معرضة لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين االعتبار جميع 

قياس العمر المتوقع لبعض التسھيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لھا تاريخ سداد  الدفع المقدم، وخيارات التمديد. يتم

  لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبھا. مجموعةبھا ال ةمحدد بناء على الفترة المعرض
 
  



 ٤ - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

١٦٧ ٥٢٢ ٧٣٧ ٤٥٠ نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:

٦٠٤ ٢٦٤ ٠٤٤٢ ٣٥٣ ٢حسابات جارية

٨٣٨ ٩٠٣ ٥٨٨٢ ٧٣٧ ٢ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٤٤٤ ٥٥٤ ٦٧٩١ ٦٣٥ ١االحتياطي النقدي اإلجباري

٠١١ ٣٦٢ ٠٦٤ ٣٣٠ شهادات إيداع

               -(٦٥٣ ٢ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٠٦٤ ٦٠٧ ٤٥٩٧ ٥٠٤ ٧المجموع

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

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
٥٦٠ ٢                -         -٥٦٠ ٢ كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"

١٩٩                 -         -١٩٩  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

(١٠٦  )               -         -(١٠٦  )تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

٦٥٣ ٢                -         -٦٥٣ ٢ رصيد نهاية الفترة

٥ - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٤٦٦ ٢ ١٠١ ٥ حسابات جارية

٧٩٧ ١٤٢ ٤٤٣ ١٧٤ ودائع تستحق خالل ٣ أشهر

٢٦٣ ١٤٥ ٥٤٤ ١٧٩ المجموع

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٦٠٠ ٢٢٦ ٤٥٤٢ ٢٤٠ ١حسابات جارية

٣٨٠ ٥٩٥ ٠٠٢١ ١٨٨ ١ودائع تستحق خالل ٣ أشهر

٩٩١ ٢٤                -شهادات إيداع

٩٧١ ٨٤٦ ٤٥٦٣ ٤٢٨ ٢المجموع

               -(٢٧٤ ١ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٢٣٤ ٩٩٢ ٧٢٦٣ ٦٠٦ ٢مجموع األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 

بآالف الدوالرات األمريكية

 - ال توجد أرصدة ال تتقاضى فوائد كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧ .
 - ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (٨٠٠ مليون دوالر كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧)

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

- ١٣ -

 - بلغت األرصدة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر ٢٥ مليون دوالر كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨
  (٢٥ مليون دوالر أمريكي كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧).

بآالف الدوالرات األمريكية

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

بآالف الدوالرات األمريكية



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

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
٨١٠ ١                -         -٨١٠ ١ كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"

(٣٩٦  )               -         -(٣٩٦  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

(١٤٠  )               -         -(١٤٠  )تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

٢٧٤ ١                -         -٢٧٤ ١ رصيد نهاية الفترة

٦ - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية 

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٤١٥ ٩ ١٢٧ ٥ إيداعات تستحق بعد ٣ أشهر وقبل ٦ أشهر
١٥٠ ٢١ ٤٥٠ ٦٣ إيداعات تستحق بعد سنة

٥٦٥ ٣٠ ٥٧٧ ٦٨ المجموع

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية  

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٢١٤ ٩٨ ٣٥٢ ١٣٨ إيداعات تستحق بعد ٣ أشهر وقبل ٦ أشهر

٠٠٩ ١٥ ١٨٢ ١ إيداعات تستحق بعد ٦ أشهر وقبل ٩ أشهر

            -٢٦٠ ٢٨ إيداعات تستحق بعد ٩ أشهر وقبل سنة

٦٣١ ٦ ٦١٩ ٦ إيداعات تستحق بعد سنة

٨٥٤ ١١٩ ٤١٣ ١٧٤ المجموع

               -(٣٨٩ ١ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

٤١٩ ١٥٠ ٦٠١ ٢٤١ مجموع اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 

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

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
٧٢٦ ١                -         -٧٢٦ ١ كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"

(٣٠١  )               -         -(٣٠١  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

(٣٦  )               -         -(٣٦  )تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

٣٨٩ ١                -         -٣٨٩ ١ رصيد نهاية الفترة

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

- ١٤ -

بآالف الدوالرات األمريكية

- ال توجد ايداعات مقيدة السحب كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧ .



٧ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٦٢٠ ١٠٤ ٢٢٧ ١٩٢        أذونات وسندات حكومية

٩٦٣ ٢٩٣ ٢٠٣ ٢٩٤        سندات شركات

٦٢٤ ٢٩ ٦٢٤ ٢٩        سلف وقروض

٣٦٠ ١٤ ٠٧٨ ٢        أسهم شركات

٠٨٧ ٢٨ ٧٤٢ ٢٤        صناديق إستثمارية   

٦٥٤ ٤٧٠ ٨٧٤ ٥٤٢             المجموع

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٥٧٣ ١٨٩ ٢٤٣ ١٩٦ اسهم متوفر لها اسعار سوقية

٩٩٠ ٢٠٥ ٨٦٢ ١٩٢ اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

٥٦٣ ٣٩٥ ١٠٥ ٣٨٩             المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 - بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات أعاله ٦,٥ مليون دوالر أمريكي للستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 ( ٦ مليون دوالر أمريكي للستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧).

 - بلغت قيمة الخسائر المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة مبلغ (٧٧) ألف دوالر أمريكي للستة
 أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ بينما بلغت حصة حقوق غير المسيطرين أرباحًا متحققة بمبلغ ١٢ ألف دوالر للستة أشهر المنتهية

 في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ ( بلغت قيمة الخسائر المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة مبلغ (١,٥) 
مليون دوالر أمريكي للستة أشهر لمنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧ وبلغت حصة حقوق غير المسيطرين من الخسائر المتحققة مبلغ (١٥٣) 

ألف دوالر للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧).

٨ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - ١٥ -

       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

بآالف الدوالرات األمريكية



٩ - تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
       إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

كبرىصغيرة ومتوسطة

٢٢٤ ٧١٧ ٩١٧  ٣١٧ ٢٥ ٥٠٩ ٤٦٤ ٤٩٦ ١٤٥ ٩٨٥ ٨٠ كمبياالت وأسناد مخصومة *

٢٠١ ٩٣٣ ٣٨٦٤ ٣٢٦ ٧٠١ ٢ ٨٧٨ ٤٠٨ ١٨٥٣ ٠٨٥ ٠٥١١ ١١٠ حسابات جارية مدينة *

٦٨٥ ٢١٤ ٣١٨١٧ ٨٨٠ ٠٨٣ ٤٥ ٠٩٧ ٢٨٨ ٨٤٧١١ ٧٩٩ ٣٤٠١ ٢٠١ ٣سلف وقروض مستغلة *

٨٣٩ ٤٥٧ ٢                 -                 -٩٧١ ٩٢ ٩١٠ ١٤٧ ٩٥٨ ٢١٦ ٢قروض عقارية

٩٣١ ١٧٤                  -                 -                 -                -٩٣١ ١٧٤ بطاقات ائتمان

٨٨٠ ٤٩٧ ٦٢١٢٥ ٢٠٧ ١٠١١ ٧٣ ٤٥٥ ٢٥٤ ٤٣٨١٥ ١٧٨ ٢٦٥٣ ٧٨٤ ٥    المجموع

٠٨٨ ٤١١                  -٢٠٣ ٧ ٥١١ ٢٤١ ٧٤٢ ٩٣ ٦٣٢ ٦٨ ينزل: فوائد وعموالت معلقة

٣٥٢ ٤٥١ ١٣٩١ ٤ ٤١٤  ١٩٢ ١١٧ ٥٣٦١ ١٦٨ ٠٧١ ١٦١        مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة

٤٤٠ ٨٦٢ ١٣٩١ ٤ ٦١٧ ٧ ٧٠٣ ٣٥٨ ٢٧٨١ ٢٦٢ ٧٠٣ ٢٢٩     المجموع

٤٤٠ ٦٣٥ ٤٨٢٢٣ ٢٠٣ ٤٨٤١ ٦٥ ٧٥٢ ٨٩٥ ١٦٠١٣ ٩١٦ ٥٦٢٢ ٥٥٤ ٥    صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 - بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة ١٢١٦ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٤,٨ ٪ من رصيد التسهيالت بعد الفوائد والعموالت المعلقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .

* صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ١٢٩,٢ مليون دوالر أمريكي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .

 - بلغت قيمة  الديون التي تمت جدولتها خالل الستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ مبلغ ٣٠٠,٩ مليون دوالر أمريكي.

 - بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها ( تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات  تحت المراقبة )  خالل الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ مبلغ ٠,٨ مليون دوالر أمريكي.

 - بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية و بكفالتها ١٠٦,٢ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٠,٤٪ من إجمالي التسهيالت كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .

 - بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة ١٦١٣,٤ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٦,٣٪ من إجمالي التسهيالت كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ .

- ١٦ -

شركات
حكومات وقطاع عامبنوك ومؤسسات مالية

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

المجموعأفراد

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية



كبرىصغيرة ومتوسطة
٧٢١ ٨٢٩ ٥٥٩ ٢ ٨٧٢ ٨٢ ٩٧١ ٥٠٤ ٣٢٤ ١٥٦ ٩٩٥ ٨٢ كمبياالت وأسناد مخصومة *

٥١٧ ٨٦٠ ١٠٤٤ ٣٧٦ ٨٠٤ ٥ ٩٩٠ ٢٩١ ٦٢٩٣ ٠٩٧ ٩٩٠١ ٨٨ حسابات جارية مدينة *

٥٣٤ ٩٢٢ ٢٩٣١٦ ٨٨٣ ٧٥٥ ٤٧ ١٣٨ ١٦٢ ٥٤٤١١ ٧٣٨ ٨٠٤١ ٠٩٠ ٣سلف وقروض مستغلة *

٤٥٩ ٣٧٨ ٢                 -                 -٨٢٥ ٧٩ ٥٥٥ ١٤٣ ٠٧٩ ١٥٥ ٢قروض عقارية

٩٨٠ ١٤٦                  -                 -                 -                -٩٨٠ ١٤٦ بطاقات ائتمان

٢١١ ١٣٨ ٩٥٦٢٥ ٢٦١ ٤٣١١ ١٣٦ ٩٢٤ ٠٣٨ ٠٥٢١٥ ١٣٦ ٨٤٨٣ ٥٦٤ ٥    المجموع

٢٦١ ٣٧٨                  -٥٤٥ ٦ ١٦٠ ٢١٣ ١٥٠ ٩٤ ٤٠٦ ٦٤ ينزل: فوائد وعموالت معلقة

٣٧٥ ٢٧١ ٤٢٤١ ٢ ٤١١  ٥٣٥ ٩٨٩ ٨٨٤ ١٣٧ ١٢١ ١٤١        مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

٦٣٦ ٦٤٩ ٤٢٤١ ٢ ٩٥٦ ٦ ٦٩٥ ٢٠٢ ٠٣٤١ ٢٣٢ ٥٢٧ ٢٠٥     المجموع

٥٧٥ ٤٨٨ ٥٣٢٢٣ ٢٥٩ ٤٧٥١ ١٢٩ ٢٢٩ ٨٣٦ ٠١٨١٣ ٩٠٤ ٣٢١٢ ٣٥٩ ٥    صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 - بلغت قيمة  الديون التي تمت جدولتها خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون االول ٢٠١٧ مبلغ ٣٠٣ مليون دوالر أمريكي.

 - بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها ( تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة ) خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون االول ٢٠١٧ مبلغ ٤,٥ مليون دوالر أمريكي.

 - بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية و بكفالتها ٨٩,٨ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٠,٤٪ من إجمالي التسهيالت كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧.

 - بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة ١٦٤٠,٩ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٦,٥ ٪ من إجمالي التسهيالت كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧
 - بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  ١٢٧٧,٦ مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته ٥,٢ ٪ من رصيد التسهيالت بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في

 ٣١ كانون االول ٢٠١٧.

* صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة ١٢٦,٩ مليون دوالر أمريكي كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧.

- ١٧ -

شركات
حكومات وقطاع عامبنوك ومؤسسات مالية

٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)
بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

المجموعأفراد



تفاصيل حركة مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ هي كما يلي:

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١

٩١٤ ٣٩٢ ٠٢٤١ ٢١٠ ٢٢٩١ ٩٧ ٦٦١ ٨٥ كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"

            -            -(٨٠٠ ٦ )٨٠٠ ٦ المحول للمرحلة ١

            -(٩  )٩٨٨ ٧ (٩٧٩ ٧ )المحول للمرحلة ٢

            -٦٨١  (٦٧١  )(١٠  )المحول للمرحلة ٣

المستخدم من المخصص (ديون مشطوبة او محولة
إلى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة)

-           -           ( ٣٩٥ ٢١)( ٣٩٥ ٢١)

٩٠٠ ٨٤ ٧٣٢ ٧٧ ٦٤٦ ٨ (٤٧٨ ١ )صافي الخسائر االئتمانية للفترة

(٠٦٧ ٥ )(١٥٠ ١ )(٦١٤ ٣ )(٣٠٣  )تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

٣٥٢ ٤٥١ ٨٨٣١ ٢٦٥ ٧٧٨١ ١٠٢ ٦٩١ ٨٢ رصيد نهاية الفترة

تفاصيل حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة كما في ٣١ كانوت األول ٢٠١٧ هي كما يلي:

كبرىصغيرة ومتوسطة

٤٩٩ ٣٠٨ ١٤١١ ٢ ٣٩٨  ٢٧٠ ٠١٩ ١٢٣١ ١٢٩ ٥٦٧ ١٥٧ رصيد بداية السنة

٤٨١ ٢٩٧ ٨١٤              -٢١١ ٢٥٢ ٦١٢ ٢٦ ٨٤٤ ١٧ المقتطع من اإليرادات

المستخدم من المخصص (ديون مشطوبة او محولة
الي بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة)*

( ١٧٥ ٢٣)( ٤٠٠ ٧)( ٩٠١ ٢٧٨)-            -                    ( ٤٧٦ ٣٠٩)

(١٠٤ ٤٧ )(٥٧٠  )         -(٢١٤ ٢٦ )(٩٦٣ ١٠ )(٣٥٧ ٩ )الفائض في المخصص محول لإليراد

٨٣١ ١٢                  -            -١١٩ ١١ ٩١٤ ١ (٢٠٢  )تعديالت خالل السنة

١٤٤ ٩ ٣٩  ١٣  ٠٥٠ ١٢ (٤٠٢ ١ )(٥٥٦ ١ )تعديالت فرق عملة

٣٧٥ ٢٧١ ٤٢٤١ ٢ ٤١١  ٥٣٥ ٩٨٩ ٨٨٤ ١٣٧ ١٢١ ١٤١ رصيد نهاية السنة

المجموعأفراد

 - بلغت الديون غير العاملة المحولة الى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة ٣,٥ مليون دوالر أمريكي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ 
( ٣٩٩,٣ مليون دوالر أمريكي كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧) علمًا بأن هذه الديون مغطاه بالكامل بالمخصصات والفوائد المعلقة.

 - يتم تحديد قيمة التدني على مستوى كل عميل و بشكل افرادي.
 - ال توجد مخصصات  انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات او تسديد ديون وحولت إزاء ديون غير عاملة اخرى  كما ٣٠ حزيران ٢٠١٨ و ٣١ كانون االول ٢٠١٧ .

بنوك ومؤسسات شركات
مالية

حكومات وقطاع عام

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

- ١٨ -

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية



تفاصيل حركة الفوائد والعموالت المعلقة هي كما بلي:

كبرىصغيرة ومتوسطة

٢٦١ ٣٧٨             -٥٤٥ ٦ ١٦٠ ٢١٣ ١٥٠ ٩٤ ٤٠٦ ٦٤ رصيد بداية السنة

٤٠٧ ٥٣             -٦٥٨  ٩٦٤ ٣٩ ٢٠٣ ٤ ٥٨٢ ٨ فوائد وعموالت معلقة خالل الفترة

 فوائد وعموالت تم تسويتها / مشطوبة أو محوله
الى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة

( ٦٢٦ ١)( ٥٦٩ ٣)(  ٤٦١)-              -            ( ٦٥٦ ٥)

(٩٥٠ ٣ )            -              -(٧٨٤ ١ )(٥٠١  )(٦٦٥ ١ )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

(٩٨٥ ٨ )            -              -(٥٨٤ ٨ )(٦  )(٣٩٥  )تعديالت خالل الفترة

(٩٨٩ ١ )            -              -(٧٨٤  )(٥٣٥  )(٦٧٠  )تعديالت فرق عملة

٠٨٨ ٤١١             -٢٠٣ ٧ ٥١١ ٢٤١ ٧٤٢ ٩٣ ٦٣٢ ٦٨ رصيد نهاية الفترة

كبرىصغيرة ومتوسطة

٣٥٧ ٤٦٢             -٤٦٠ ٥ ٢٣٦ ٢٨٣ ٦٤٩ ٩٣ ٠١٢ ٨٠ رصيد بداية السنة

٩٨٨ ٨٨             -٠٨٥ ١ ١٠٠ ٥٨ ٣٧٦ ١٤ ٤٢٧ ١٥ فوائد وعموالت معلقة خالل السنة

 فوائد وعموالت تم تسويتها / مشطوبة أو محوله
الى بنود خارج قائمة المركز المالي الموحد

( ٨٨٧ ٢٦)( ٣١٨ ١١)( ٩١٤ ١٢٩)-              -            ( ١١٩ ١٦٨)

(٣٨٤ ٨ )            -              -(٦٨٧ ٢ )(٦٩٠ ٢ )(٠٠٧ ٣ )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

         -            -              -١٢٠  ٤٦٨  (٥٨٨  )تعديالت خالل السنة

٤١٩ ٣             -              -٣٠٥ ٤ (٣٣٥  )(٥٥١  )تعديالت فرق عملة

٢٦١ ٣٧٨             -٥٤٥ ٦ ١٦٠ ٢١٣ ١٥٠ ٩٤ ٤٠٦ ٦٤ رصيد نهاية السنة

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

خارج االردنداخل االردن
٣٠ حزيران
٢٠١٨ 

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانـون االول 
٢٠١٧
(مدققة)

  ٣٢١ ٣٥٩ ٥٦٢٥ ٥٥٤ ٨٥٣٥ ٧٣٢ ٧٠٩٢ ٨٢١ ٢أفراد

  ٠٩٩ ٥٣٢ ١٥٨٤ ٥٣٩ ١٨٧٤ ٩٤٤ ٩٧١٢ ٥٩٤ ١صناعة وتعدين

  ٩٩٦ ٣٤٠ ٠١٦٢ ٠٩٨ ٠٠٩٢ ٦١٢ ٠٠٧١ ٤٨٦ انشاءات

  ٢٢١ ٨٢٨ ٣٩٧١ ٨٦٠ ٤٧٦١ ٤٧٣ ٩٢١١ ٣٨٦ عقارات

١٩٢ ٠٦٣ ٠٨٤٤ ٢٣١ ٥٥٤٤ ٠٤٠ ٥٣٠٣ ١٩٠ ١تجارة

٢٠٧ ٢٧٧ ١٦١ ٢٩٧ ٦٤٩ ١٣٠ ٥١٢ ١٦٦ زراعة

٣٠٣ ٥١٧ ٠٢٢ ٥٩٣ ٦٦٧ ٣٧٥ ٣٥٥ ٢١٧ سياحة وفنادق

٧٨٣ ٥٦٩ ٩٦٧ ٥٢٢ ٦٤٤ ٣٨١ ٣٢٣ ١٤١ نقل

٦٦٣ ١٤ ٩٤٢ ١٤ ١٣٥ ١٢ ٨٠٧ ٢ اسهم

٧٨٣ ٥٩٦ ١٦٥٢ ٦٥٥ ٩٣٩٢ ٩٤٧ ٢٢٦١ ٧٠٧ خدمات عامة

٤٧٥ ١٢٩ ٤٨٤ ٦٥ ٦١٦ ٦١ ٨٦٨ ٣ بنوك ومؤسسات مالية

٥٣٢ ٢٥٩ ٤٨٢١ ٢٠٣ ٧٧٠١ ٠٢٩ ٧١٢١ ١٧٣ الحكومة والقطاع العام

٥٧٥ ٤٨٨ ٤٤٠٢٣ ٦٣٥ ٤٩٩٢٣ ٧٤٢ ٩٤١١٥ ٨٩٢ ٧صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

- ١٩ -

القطاع االقتصادي
بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول ٢٠١٧
 (مدققة)

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

المجموعأفراد
بنوك ومؤسسات شركات

مالية
حكومات وقطاع 

عام

المجموع
شركات

أفراد
بنوك ومؤسسات 

مالية
حكومات وقطاع 

عام



١٠ - موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٦٦١ ٠٢٣ ١٧٦٢ ٥٩٩ ٢ أذونات خزينة
٥٩٠ ١٤٩ ٥٤٤٤ ٠٩٢ ٤ سندات حكومية وبكفالتها

٨٠٠ ٦١٤ ٩٩٥١ ٢٣٥ ١ سندات شركات
(٠٢٨ ٢٨ )(٨٣٠ ٤١ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/مخصص تدني

٠٢٣ ٧٦٠ ٨٨٥٧ ٨٨٥ ٧               المجموع

تحليل السندات حسب طبيعة الفائدة :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٣٣٣ ٧٣٣ ٩٤٥ ٥٨٧ ذات فائدة متغيرة
٧١٨ ٠٥٤ ٧٧٠٧ ٣٣٩ ٧ذات فائدة ثابتة

(٠٢٨ ٢٨ )(٨٣٠ ٤١ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/مخصص تدني
٠٢٣ ٧٦٠ ٨٨٥٧ ٨٨٥ ٧ المجموع

تحليل الموجودات المالية حسب توفر األسعار السوقية:

موجودات مالية متوفرة لها أسعار سوقية :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٢٨٨ ٤٨٩ ٩٩٨ ٩٩٩  أذونات خزينة
٥٢٠ ١٠٥ ٨٤٠١ ٩٠٠  سندات حكومية وبكفالتها

٠٤٠ ٣٨٧ ٥٨٩١ ١٢١ ١ سندات شركات
٨٤٨ ٩٨١ ٤٢٧٢ ٠٢٢ ٣ المجموع

موجودات مالية غير متوفرة لها أسعار سوقية :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٣٧٣ ٥٣٤ ١٧٨١ ٥٩٩ ١ أذونات خزينة
٠٧٠ ٠٤٤ ٧٠٤٣ ١٩١ ٣ سندات حكومية وبكفالتها

٧٦٠ ٢٢٧ ٤٠٦ ١١٤  سندات شركات
٢٠٣ ٨٠٦ ٢٨٨٤ ٩٠٥ ٤ المجموع

(٠٢٨ ٢٨ )(٨٣٠ ٤١ ) ينزل : مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/مخصص تدني

٠٢٣ ٧٦٠ ٨٨٥٧ ٨٨٥ ٧ المجموع الكلي

ان الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات مالية بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
٠٢٨ ٥٣ ٠٢٨ ٢٨ ٢٣٧ ٧ ٧٦٣ ١٧ كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"
(١٧٨ ١ )                -(١٩٠ ١ )١٢  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

(٠٢٠ ١٠ )(٤٦٣ ٩ )(٢٦٥  )(٢٩٢  )تعديالت خالل الفترة و فرق عملة / السنة
٨٣٠ ٤١ ٥٦٥ ١٨ ٧٨٢ ٥ ٤٨٣ ١٧ رصيد نهاية الفترة

فيما يلي تفاصيل حركة مخصص تدني الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧ :

رصيد بداية السنة
تعديالت فرق عملة
رصيد نهاية  السنة

- ٢٠ -

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

تم خالل الستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ بيع بعض الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بمبلغ ١٦٧,٤ مليون دوالر 
امريكي (٤٩,٨ مليون دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في ٣١ كانون األول ٢٠١٧).

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

 ١٤٢ ٢٧
  ٨٨٦

 ٠٢٨ ٢٨



١١ - موجودات ثابتة

١٢ - موجودات أخرى

       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٣٨١ ١٨٠ ٧٨٢ ١٩٩ فوائد للقبض

٤٤٤ ١١١ ٧٩٨ ١٤٦ مصاريف مدفوعة مقدماً 

٣٧٢ ٥٩ ٧٠٧ ٦٧ موجودات آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون مستحقة *

٦٧٥ ٢٣ ٥٧٦ ٢٣ موجودات غير ملموسة

٣٠٢ ١١٦ ٢٩١ ١٦١ موجودات متفرقة أخرى

    ١٧٤ ٤٩١ ١٥٤ ٥٩٩ المجموع

١٣ -  ودائع عمــالء
       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

كبرىصغيرة ومتوسطة

٧٩٩ ١٢٥ ٠٠١١٢ ٣٠٣ ٣٠٧ ٩١٨ ٧٢٢١ ٠٣٧ ٧٦٩٢ ٨٦٦ ٧حسابات جارية وتحت الطلب

٥٦٩ ٣٠١ ٧٨٣  ٧٠٥ ١٨ ١٠٨ ١٧٣ ٦٧٨ ١٠٩ ٣ودائع التوفير

٢٤٧ ٦٥٦ ١٦٠١٤ ٤١٧ ٤٤٨٢ ٠٠١ ٨١٠٣ ٠٥٣ ٨٢٩١ ١٨٣ ٨ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٠٨٦ ٣٦٩ ٤١٢ ٥٨ ١٧٩ ٣١ ٥٧٧ ١٦ ٩١٨ ٢٦٢ شهادات إيداع

٧٠١ ٤٥٢ ٦٥١٣٠ ٧٧٨ ٦٣٩٢ ٩٦٩ ٢١٧٤ ٢٨١ ١٩٤٣ ٤٢٣ ١٩المجموع

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

أفراد
حكومة وقطاع شركات

عام
المجموع

-  ٢١  - 

بآالف الدوالرات األمريكية

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

بلغت اضافات واستبعادات الموجودات الثابتة ٢٥٫٣ مليون دوالر أمريكي و ٨٫٥ مليون دوالر أمريكي على التوالي خالل الستة أشھرالمنتھية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨  
(٢٢٫٣ مليون دوالر أمريكي و ١٦٫٦ مليون دوالر أمريكي للستة اشھر المنتھية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧).

بآالف الدوالرات األمريكية

بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستھلكة بالكامل ٢٦١٫٢ مليون دوالر امريكي كما في  ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (٢٤٢٫٧ مليون دوالر أمريكي  كما في ٣١ كانون األول 
.(٢٠١٧



كبرىصغيرة ومتوسطة
٧٨٩ ٣٦٤ ٥٨٥١٢ ٣٤٥ ٢٢٩ ١٥٨ ٨١٧٢ ٠٦٩ ١٥٨٢ ٧٩١ ٧حسابات جارية وتحت الطلب

٢٤٦ ٢٥٠ ١٣٢٣  ٩٣٥ ١٧ ٨٠٠ ١٦٢ ٣٧٩ ٠٦٩ ٣ودائع التوفير

٦٨١ ٠٨٤ ٥٣٠١٥ ١٠١ ٣٦٦٢ ٨٤٩ ٥٢٣٣ ٩٣٧ ٢٦٢ ١٩٦ ٨ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

٧٤٣ ٣٨٠ ٠٤٦ ٩٤ ٤١٩ ٦٦ ١٦١ ١٣ ١١٧ ٢٠٧ شهادات إيداع

٤٥٩ ٠٨٠ ٢٩٣٣١ ٥٤١ ٩٤٩٢ ٠٩١ ٣٠١٦ ١٨٣ ٩١٦٣ ٢٦٣ ١٩المجموع

- ٢٢ -

بآالف الدوالرات األمريكية
٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)

المجموعأفراد حكومة وقطاع شركات
عام

 - بلغت قيمة ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام االردني ٧٢٩,٥ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ٢,٤ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣٠ 
حزيران ٢٠١٨ (٣٩٥ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ١,٣ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧).

 - بلغت قيمة ودائع العمالء التي ال تحمل فوائد ١٠٧٩٢,٦ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ٣٥,٤ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣٠ 
حزيران ٢٠١٨ (١١٠٧٦,٣ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ٣٥,٦ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧).

 - بلغت قيمة الودائع المحجوزة (مقيدة السحب)  ١٣١,٩ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ٠,٤ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣٠ حزيران 
٢٠١٨ (١٤٦,٨ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ٠,٥ ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧).

 - بلغت قيمة الودائع الجامدة ٣٧٦,٨ مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ١,٢٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (٣٩٥,٥ 
مليون دوالر امريكي أو ما نسبته ١,٣٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في ٣١ كانون األول ٢٠١٧) .



١٤ -  أموال مقترضة
       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٣٣١ ٦٦ ٠٢٣ ٧٩ من بنوك مركزية

٧٥٩ ١١٥ ٥٣٣ ١٠٥ من بنوك ومؤسسات مالية

    ٠٩٠ ١٨٢ ٥٥٦ ١٨٤ المجموع

تحليل االموال المقترضة حسب طبيعة الفوائد
 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٨٩٥ ٢٧ ٢٢١ ٤٦ ذات فائدة متغيرة

١٩٥ ١٥٤ ٣٣٥ ١٣٨ ذات فائدة ثابتة

٠٩٠ ١٨٢ ٥٥٦ ١٨٤      المجموع

١٥  مخصص ضريبة الدخل
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٣٧٧ ٢٤٢ ٢٠٥ ٢٧٢ رصيد بداية السنة

٢٨١ ٢٧٠ ٩٤٢ ١٤٤ ضريبة الدخل المستحقة

(٤٥٣ ٢٤٠ )(٩٩٤ ١٧٧ )ضريبة دخل مدفوعة
  ٢٠٥ ٢٧٢ ١٥٣ ٢٣٩ رصيد نهاية الفترة / السنة

٢٠١٨٢٠١٧

١٩١ ١٣٧ ٩٤٢ ١٤٤ مصروف ضريبة الدخل للفترة

(٥٨٢ ٥ )١٣٦ ١ أثر الضريبة المؤجلة
٦٠٩ ١٣١ ٠٧٨ ١٤٦ المجموع

البنود التي نتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة:
  رصيد بداية 
السنة (المعدل)

 المطفأ خالل الفترة المضاف خالل الفترة
 تعديالت خالل 
الفترة و فرق عملة

  رصيد نهاية الفترة

٤٧٢ ٥٥ (١٦١  )(٧٣٥ ٧ )٣٣٨ ١١ ٠٣٠ ٥٢ مخصص تدني
٦٢١ ١٨ (٤٦  )(٧٧٤ ١ )٢٨٧ ١ ١٥٤ ١٩ مخصص تعويض نهاية الخدمة 
٩٨٧ ٣  -                (٣٧٦ ١ )٣٢٤ ١ ٠٣٩ ٤ فوائد معلقة مدفوع ضرائب عنها 

٧٤٧ ٢٧ (٦٠٣  )(١٨٢ ٤ )٦٧٨ ١ ٨٥٤ ٣٠ أخرى
٨٢٧ ١٠٥ (٨١٠  )(٠٦٧ ١٥ )٦٢٧ ١٥ ٠٧٧ ١٠٦ المجموع

-  ٢٣  - 

     إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي:

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية
للستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

(مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمـة الدخل المرحلية المـوحدة المختصرة ما يلي:

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران  ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

 - تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة في األردن ٣٥% وتتراوح نسبة ضريبة الدخل السائدة في البلدان التي يوجد للمجموعة فروع وشركات فيها من صفر إلى ٣٧% كما
 في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ و٣١ كانون األول ٢٠١٧ .

 - حصلت الفروع والشركات التابعة لمجموعة البنك العربي على مخالصات ضريبية حديثة تتراوح بين عام ٢٠١٧ مثل البنك العربي اإلمارات وعام ٢٠١٢ مثل البنك
 العربي لبنان والبنك العربي استراليا المحدود.



١٦ -  مطلوبات أخرى
     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

١٩٧ ١٥٥ ٠٦٥ ١٥٢ فوائد للدفع

٢٨٢ ١٨١ ٨٥٦ ١٨٨ أوراق للدفع

٧٨٠ ٦٢ ٣٠٠ ٨٦ فوائد وعموالت مقبوضة مقدماً 

٩٢٠ ٦٣ ٢٧٠ ٥٨ مصاريف مستحقة غير مدفوعة

٢٩٧ ١٥ ٨٥٦ ١٨ أرباح ستوزع على المساهمين

 ٦٧٥ ٢٩-                    

٧٥٥ ٧٤١ ٩٠١ ٥٢٥ مطلوبات مختلفة أخرى
٢٣١ ٢٢٠ ٩٢٣١ ٠٥٩ ١المجموع

المجموعالمرحلة ٣المرحلة ٢المرحلة ١
 ٥٧١ ١٦ ٨٨٤  ٦٤١ ٤ ٠٤٦ ١١

              -              -(٣١٧  )٣١٧  المحول للمرحلة ١
              -              -٤٤٩ ١ (٤٤٩ ١ )المحول للمرحلة ٢
              -١  (١  )              -المحول للمرحلة ٣

-              -              -              -              

٢٣٦ ٣               -١٨٢ ١ ٠٥٤ ٢ صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة
٨٦٨ ٩ ٣١٨ ٨ ٢٥٩ ١ ٢٩١  تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق 

٦٧٥ ٢٩ ٢٠٣ ٩ ٢١٣ ٨ ٢٥٩ ١٢ رصيد نهاية الفترة

أ -  بلغ  راس مال المجموعة ٩٢٦,٦ مليون دوالر امريكي موزعة على ٦٤٠,٨ مليون سهم كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ و ٣١ كانون األول ٢٠١٧.

 ب - لم تقم المجموعة بإقتطاع االحتياطيات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه المعلومات المالية مرحلية ويتم إجراء اإلقتطاعات في نهاية السنة 
المالية.

-  ٢٤  - 

بآالف الدوالرات األمريكية

١٧ - رأس المال واالحتياطيات

مخصص تدني التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة*

* تفاصيل حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة:

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨ "معدلة"

المستخدم من المخصص (ديون مشطوبة او محولة
إلى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة )



١٨ - أرباح مدورة
  إن الحركة على حساب األرباح المدورة هي كما يلي:

 ٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)

٢٢٥ ٧٣٨ ٦٦٣١ ٩٠٤ ١ رصيد بداية السنة
٩٦١ ٥٢١ ٥٩١ ٤٣٥  الربح للفترة / للسنة العائد لمساهمي البنك

٦٠٨ ٢ (٧٧  ) المحول من إحتياطي تقييم إستثمارات إلى األرباح المدورة
(١٨٢ ٢٧٨ )(٩١١ ٣٦٨ ) األرباح الموزعة*

(٩١٦ ٤٢ ) -                المحول إلى االحتياطي االجباري
(٣٧٠ ٣٢ ) -                المحول إلى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
 -                ٨٣١ ٩٥ المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

 -                (٠٣١ ٧٤ )تغييرات في حقوق ملكية شركات حليفة
 -                (١١١ ١٤٢ )أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم (٩)

(٦٦٣ ٤ )٩٨٥             تعديالت خالل الفترة / السنة
٦٦٣ ٩٠٤ ٩٤٠١ ٨٥١ ١رصيد نهاية الفترة / السنة 

١٩ -  فوائد دائنة
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠١٧

(مراجعة غير مدققة)
 ١٨١ ٦٨٦ ٠٧٣ ٧٨٣

٩٣٦ ٢٠ ١٢٥ ٣٥ أرصدة لدى بنوك مركزية
 ٩٣٩ ١٦ ٦٦٧ ٢٤
 ٥١٤ ٧ ٤٨٤ ١٣

 ٤١١ ٢٠٣ ٨٠٧ ٢٠٩
٩٨١ ٩٣٤ ١٥٦ ٠٦٦ ١    المجموع

٢٠  - فوائد مدينة
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠١٧

(مراجعة غير مدققة)
١٥٢ ٣٠٢ ٠٣٩ ٣٥٩ ودائع عمالء

 ٤٦٨ ٣٠ ١٨٨ ٣٧
٠٧٩ ١٩ ٢٦٢ ٢٠ تأمينات نقدية
٣٦٧ ٣ ٨٠٦ ٢ أموال مقترضة

٠١٢ ١٣ ٦٠٤ ١٢ رسوم ضمان الودائع
٠٧٨ ٣٦٨ ٨٩٩ ٤٣١     المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

- ٢٥ -

بآالف الدوالرات األمريكية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

بآالف الدوالرات األمريكية

 * قامت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٩ آذار ٢٠١٨ بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك 
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام ٢٠١٧ بنسبة ٤٠% من القيمة االسمية اي يعادل ٣٦١,٤ مليون دوالر امريكي (قامت الهيئة 

العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣١ آذار ٢٠١٧ بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح 
نقدية عن العام ٢٠١٦ بنسبة ٣٠% من القيمة االسمية لالسهم اي ما يعادل ٢٧١,١ مليون دوالر أمريكي).

*  اصدر البنك المركزي األردني تعليمات رقم ١٣\٢٠١٨ بتاريخ ٦ حزيران ٢٠١٨ والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر
 المصرفية العامة (المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني) لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر معيار ٩ المسجل على الرصيد
 االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في ١ كانون الثاني ٢٠١٨. كما و نصت التعليمات على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر
 مصرفية عامة مقيدة التصرف وال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين و ال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من

 البنك المركزي األردني.



      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠١٧

(مراجعة غير مدققة)
  عموالت دائنة:

 ٨١٩ ٤٣ ٨٦٦ ٤٧
 ١٧٤ ٧٢ ١٠١ ٦٠
 ٧٦٢ ٦ ٠٠٧ ٧

٦٨٣ ٤٦ ٠١٦ ٥٣ أخرى
(٣٥٧ ١٥ )(١٤٠ ١٨ )ينزل: عموالت مدينة

٠٨١ ١٥٤ ٨٥٠ ١٤٩ صافي إيراد العموالت

         ان تفاصيل ھذا البند ھي كما يلي :

٣٠ حزيران ٢٠١٧
 (مراجعة غير مدققة)

أرباح متحققة
أرباح (خسائر) 
غير متحققة

المجمــوعالمجمــوعتوزيعات أرباح

٢١٢ ٤ ٥٦٤ ٢           -٣٠  ٥٣٤ ٢ اذونات خزينة وسندات
٤٤٩  ٩٥         ١٠٥(١٠  )         -أسهم شركات

٦٦٤  ٢٠            -٢٠           -صناديق استثمارية
٣٢٥ ٥ ٦٧٩ ٢        ٤٠١٠٥  ٥٣٤ ٢      المجموع

    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠١٧

(مراجعة غير مدققة)
 ٠٢٤ ١١ ٦٠٢ ٦
 ٠٨٣ ٢ ٢٣٥ ٢
  ١٦٩  ١٩٣

 ٨٦١ ١٢ ٤٢٥ ١٥
١٣٧ ٢٦ ٤٥٥ ٢٤ المجموع

إيرادات أخرى

- ٢٦ -

بآالف الدوالرات األمريكية
٢١ - صافي إيراد العموالت

إيرادات خدمات العمالء
بدل إيجار صناديق حديدية وٕايجارات أخرى

٢٢ - أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بآالف الدوالرات األمريكية

أرباح مشتقات مالية

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
حسابات مدارة لصالح العمالء

٢٣ – ايرادات اخرى



  

- ٢٧- 

 :االعمالقطاعات  -  ٢٤
يوجد مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تم إعدادها لتلبية احتياجات عمالء المجموعة وتقوم بتطويرها 

استخدامها من قبل اإلدارة التنفيذية دائما بما يتناسب مع التغير المستمر في بيئة العمل المصرفي وأدواته الحديثة و يتم 
  في المجموعة، وفيما يلي موجز عن نشاطات هذه المجموعات يوضح طبيعة عملها وخططها المستقبلية:

 
 

 والمؤسسات المالية للشركات األعمال المصرفيةإدارة مجموعة  .١
تقوم مجموعة االعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بالعمل على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الدولية 
واالقليمية والمحلية التمويلية المختلفة باإلضافة الى الخدمات المصرفية المتنوعة، من خالل شبكة فروعه المنتشرة حول 

ويل التجاري و ادارة النقد وصوًال الى التسهيالت التمويلية المركبة. كما ويوفر العالم، بدء من االقراض التجاري، و التم
البنك العربي لعمالئه من القطاعات الخاصة والعامة، والشركات الكبرى، والمؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم باإلضافة 

صرفية لتنفيذ معامالتهم بكل الى المؤسسات المالية، منتجات والخدمات وحلول متطورة ومتخصصة، من خالل قنوات م
 .المختلفة اإللكترونيةفاعلية، عن طريق الفروع او القنوات 

 
 مجموعة الخزينة  .٢

 تدير الخزينة في البنك العربي مخاطر السوق والسيولة، كما تقدم المشورة وخدمات التداول لعمالء البنك العربي عالميًا.
 متعددة، يأتي في مقدمتها: تتولى إدارة الخزينة في البنك العربي مسؤوليات

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. •
 تحقيق إيرادات عن طريق إدارة كل من السيولة ومخاطر السوق. •

 استخدام المشتقات المالية.الحد من  •

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.

 ت والمنتجات المالية األخرى للعمالء.األجنبية والمشتقا العمالتبيع  •

  تقديم المشورة المتعلقة باستهالك وٕادارة السيولة ومخاطر السوق ألقسام البنك ذات العالقة. •
 

  لألفراد خدمات المصرفيةالمجموعة  .٣
يوفر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد باقة من البرامج المصممة خصيصا لتلبية احتياجات قطاعات مختلفة من 

لعمالء وتمتد هذه البرامج لتشمل  برنامج جيل العربي الخاص باألطفال وصوال الى البرنامج الحصري "إيليت" الذي ا
يخدم عمالءنا المميزين والمتوفر اآلن في اسواقنا الرئيسية. ويسعى البنك الى مواصلة تطوير برامجه بما يتناسب مع 

العالقة  المناسب، حيث تمثل هذه البرامج جوهر خدماتنا تماشيا مع قطاعات العمالء المختلفة مع تقديم نموذج ادارة 
 االحتياجات والتوقعات المتزايدة للعمالء.

كما يسعى هذا القطاع إلى التواصل المباشر مع فئات العمالء المستهدفة من أجل تقديم الخدمات الفورية المالئمة 
لكترونية كالخدمات المصرفية عبر االنترنت والهواتف المحمولة والدائمة لهم وذلك عن طريق شبكة الفروع والقنوات اإل

  ومركز االتصال الهاتفي المباشر والصرافات اآللية والرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة.
 



معلومات عن قطاعات المجموعة

٣٠ حزيران ٢٠١٧
 (مراجعة غير مدققة)

خدمات التجزئةالنخبة

٦٩٢ ٩٨٦ ٥٤٦ ٠٧٣ ٨٦٦١ ٢١٤ ٨١٥ ١٠٩ (٨٠٩ ٥٥ )٦٩٨ ٢٨٦ ٩٧٦ ٥١٧ إجمالي الدخل

                    -                    -             -٩٤٦ ٨١ ٣٣١ ١٥٥ (٦٩٥ ١١٥ )(٥٨٢ ١٢١ )صافي الدخل من الفوائد بين القطاعات

ينزل:

٦٩٧ ٤٦ ٤٦٠ ٨٦              -٣٨٩ ٥ (٥٢٢  )(٢٠١ ١ )٧٩٤ ٨٢ مخصص تدني

٠٢٣ ١٠ (٤٦٨ ١ )             -٨٠٣ ١ (٥٢٠  )(٠٥٩ ١ )(٦٩٢ ١ )مخصصات اخرى

٣٠٧ ١٧٠ ٠٩٠ ١٧٧ ٧٠٣ ٣ ٦٨٧ ٧٩ ٩٢١ ١٦ ٢٠٣ ١١ ٥٧٦ ٦٥ المصاريف االدارية المباشرة

٦٦٥ ٧٥٩ ٤٦٤ ٨١١ ١٦٣ ٢١١ ٨٨٢ ١٠٤ ٦٤٣ ٨٣ ٠٦٠ ١٦٢ ٧١٦ ٢٤٩ نتائج أعمال القطاع

٨٣٨ ٢١٢ ٤١٠ ٢٢٩ ٣٣٣ ١ ٤١٢ ٧٤ ٣١٨ ٢٤ ٨١٨ ٢٧ ٥٢٩ ١٠١ ينزل: مصاريف غير مباشرة موزعة على القطاعات

٨٢٧ ٥٤٦ ٠٥٤ ٥٨٢ ٨٣٠ ٢٠٩ ٤٧٠ ٣٠ ٣٢٥ ٥٩ ٢٤٢ ١٣٤ ١٨٧ ١٤٨ الربح قبل الضرائب

٦٠٩ ١٣١ ٠٧٨ ١٤٦ ٦٠٧ ٥١ ٤٧٧ ١٣ ٢٠٢ ١٦ ٢٠٧ ٣٠ ٥٨٥ ٣٤ ينزل: ضريبة الدخل

٢١٨ ٤١٥ ٩٧٦ ٤٣٥ ٢٢٣ ١٥٨ ٩٩٣ ١٦ ١٢٣ ٤٣ ٠٣٥ ١٠٤ ٦٠٢ ١١٣ الربح للفترة

٢٣٥ ٢٧ ٥٢٠ ٢٨              -٩٨٤ ١٤ ٧٠٠ ٢ ٩٥٤ ١ ٨٨٢ ٨ مصروف االستهالكات و األطفاءات

٣١ كانون األول ٢٠١٧
 (مدققة)

خدمات التجزئةالنخبة

  معلومات أخرى

٤٩٠ ٩٣٧ ٤٠٨٤٤ ٠٤٨ ٢٣٥٤٤ ٤٥٩ ١٧٧١ ٤٧١ ٤٢٢٤ ٩٢٨ ٤٩٣٢ ٧٧٧ ٠٨١١٦ ٤١٢ ١٨موجودات القطاع

                    -                    -٩٧٦ ٧٧١ ٧٠٣٤ ٨٥٥ ٠١٧٢ ٠١٧ ١١              -              -الموجودات بين القطاعات

٢٣١ ٢٢٦ ٢٣٩٣ ١٨٢ ٢٣٩٣ ١٨٢ ٣             -            -            -            -االستثمارات في شركات حليفة

٧٢١ ١٦٣ ٦٤٧٤٨ ٢٣٠ ٤٥٠٤٧ ٤١٣ ٨٨٠٩ ٣٢٦ ٤٣٩٧ ٩٤٥ ٤٩٣١٣ ٧٧٧ ٠٨١١٦ ٤١٢ ١٨مجموع الموجودات

٤٤٩ ٧٥٤ ٢٥٤٣٩ ٠٦٧ ٠٥٧٣٩ ٢٥٠ ٨٨٠١ ٣٢٦ ٤٣٩٧ ٩٤٥ ٤٩٠١٣ ١٥٢ ٣٨٨٣ ٣٩٢ ١٣مطلوبات القطاع

٢٧٢ ٤٠٩ ٣٩٣٨ ١٦٣ ٣٩٣٨ ١٦٣ ٨             -            -            -            -حقوق الملكية

                     -                    -             -             -            -٠٠٣ ٦٢٥ ٦٩٣١٣ ٠١٩ ٥مطلوبات بين القطاعات

٧٢١ ١٦٣ ٦٤٧٤٨ ٢٣٠ ٤٥٠٤٧ ٤١٣ ٨٨٠٩ ٣٢٦ ٤٣٩٧ ٩٤٥ ٤٩٣١٣ ٧٧٧ ٠٨١١٦ ٤١٢ ١٨مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بآالف الدوالرات األمريكية

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

 االعمال المصرفية 
للشركات 

والمؤسسات المالية
 الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد
المجمــوعالمجمــــوع أخرى

  -  ٢٨  - 

بآالف الدوالرات األمريكية

المجمــوع

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

 االعمال المصرفية 
للشركات 

والمؤسسات المالية
المجمــــوع أخرى الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد



٢٥ -  استحقاقات اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة
يبين الجدول التالي استحقاقات االرتباطات والمطلوبات المحتملة على أساس االستحقاق  :

لغاية سنة
من سنة 
ولغاية ٥ 
سنوات

اكثر من ٥ 
سنوات

المجموع

٦٠٢ ٨٦٩ ٤٥٢١ ٥ ٩٩٨ ١٦ ١٥٢ ٨٤٧ ١اعتمادات
٧٤٨ ٧٠١  -            ٦١٤ ٥ ١٣٤ ٦٩٦ قبوالت

  كفاالت :
٢٥١ ٨٢٥ ٢٨٦ ١٩ ٨٧٨ ٩٧ ٠٨٧ ٧٠٨  - دفع

٩١٠ ٩٦٦ ٠٤٧٥ ٢٣٥ ٠٣٠ ٤١٢ ٨٣٣١ ٣١٩ ٤ - حسن التنفيذ
٣٣٣ ٥٩٤ ٩٨٩٣ ١٨ ٤٥١ ٨٠٨ ٨٩٣ ٧٦٦ ٢ - أخرى

٥١٣ ٨٦٩ ٩١٥٤ ٢٨ ٢٢١ ٤٢٦ ٣٧٧ ٤١٤ ٤تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
٣٥٧ ٨٢٧ ٦٨٩١٧ ٣٠٧ ١٩٢ ٧٦٧ ٤٧٦٢ ٧٥٢ ١٤المجموع 

٩٧٥ ١٢        -٤٥٤ ١٠ ٥٢١ ٢ عقود مشاريع انشائية
١٩٠ ٣        -٥١١ ١ ٦٧٩ ١ عقود مشتريات

٧٣٩ ٤٣ ٧٠٧ ٢٤ ٩٠٣ ١٤ ١٢٩ ٤ عقود ايجار تشغيلية
٩٠٤ ٥٩ ٧٠٧ ٢٤ ٨٦٨ ٢٦ ٣٢٩ ٨ المجموع 

لغاية سنة
من سنة 
ولغاية ٥ 
سنوات

اكثر من ٥ 
سنوات

المجموع

٨٩٩ ٠٢٠ ٢ -            ٠٨٨ ٣٧ ٨١١ ٩٨٣ ١اعتمادات
٥٩١ ٦٢٧  -            ٥٦٠ ١٢ ٠٣١ ٦١٥ قبوالت

  كفاالت :
٩٦٠ ٨٨٨ ٦٩٦ ١٧ ٣٨٧ ١٧٨ ٨٧٧ ٦٩٢  - دفع

٦٧٠ ٢٤٦ ٨٧٩٦ ٣٧٣ ٥٣٢ ٦٤٧ ٢٥٩١ ٢٢٥ ٤ - حسن التنفيذ
٩١٩ ٧٦٩ ٧٨٣٣ ١٠٦ ٦٥٤ ٩٢٣ ٤٨٢ ٧٣٩ ٢ - أخرى

٠٩٦ ٣٣٨ ٢٠٥٥ ١٧٧ ١٠٧ ٤٨٥ ٧٨٤ ٦٧٥ ٤تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
١٣٥ ٨٩٢ ٥٦٣١٨ ٦٧٥ ٣٢٨ ٢٨٤ ٢٤٤٣ ٩٣٢ ١٤المجموع 

٥٥١ ١٣        -٧٢٤ ١٠ ٨٢٧ ٢ عقود مشاريع انشائية
٠٠٠ ٨        -٩٦٤ ١ ٠٣٦ ٦ عقود مشتريات

٤١١ ٤٦ ٦٨٦ ٢٠ ١٨٧ ٢٠ ٥٣٨ ٥ عقود ايجار تشغيلية
٩٦٢ ٦٧ ٦٨٦ ٢٠ ٨٧٥ ٣٢ ٤٠١ ١٤ المجموع 

 ٣١ كانون األول ٢٠١٧
 (مدققة)

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

 -  ٢٩  - 

بآالف الدوالرات األمريكية



 ٢٦ - التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب التوزيع الجغرافي :
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

األردن
البلدان العربية 

األخرى
المجموعبقية دول العالمأمريكاأوروباآسيا *

٧٢٢ ٠٥٣ ٤٩٣٧ ١٣    -          ٢٧١ ٧٧٥ ٣٣٠١  ٧٣١ ٣٣٥ ٨٩٧٢ ٩٢٨ ٢
 ٣٢٧ ٨٤٨ ٦٤٩٢ ٤٤ ٣١٥ ٤٥٦ ٩٤٤ ٩٣٠ ٧١١ ٢٠٧ ٠١٥ ٩٦١ ٦٩٣ ٢٤٧

             -    ٠٥٤ ٥١٦ ٥١٨ ٧    -          ٤٠١ ٢١٨ ٤٧٨ ٢٩ ٦٥٧ ٢٦٠
٤٤٠ ٦٣٥ ٣١٣٢٣ ٥٩٤ ٠٩٦ ٥٥ ١٢٠ ٨٩٣ ٢١٦ ٣٣٥ ٧٥٤ ٨٦٤ ٩٤١١٣ ٨٩٢ ٧
٥٦٢ ٥٥٤ ٢١٢٥ ٢٥٩ ٦٧  ٣٧٠ ١١٢ ٣٤  ١٧٠ ٣٦١ ٧٠٩٢ ٨٢١ ٢
 ١٦٠ ٩١٦ ٣٨٤٢ ١٢٨ ٤٩٣ ٢٧ ٢٦٠ ٣٠٦ ٩٨٩ ٧٧ ٢٤٥ ٤٧٦ ٧٨٩١ ٨٩٩
٧٥٢ ٨٩٥ ٧١٧١٣ ٢٠٦ ٥٣٦ ٢٧ ٤٢٨ ٤٤٩ ٠٠٥ ٢٥٦ ٢٠٣ ٩٦٢ ٨٦٣٨ ٩٩٣ ٣

 ٤٨٤ ٦٥    -             -             -          ١٨٨ ١ ٤٢٨ ٦٠ ٨٦٨ ٣
 ٤٨٢ ٢٠٣ ١   -             -          ٠٦٢ ٢٥    -          ٧٠٨ ٠٠٤ ٧١٢١ ١٧٣
٨٨٥ ٨٨٥ ٩٥٧٧ ٢٥٤ ٩٧٥ ٣٥٢ ٢٧٠ ٤٤٠ ٣٣٨ ١٤٨ ١٩٧ ٧٦٧ ١٤٨٣ ٩٢٢ ٢

 ٩٣٥ ٤٣٥ ٩٦٠ ٥ ٩٦٧  ٠١٠ ١١٧ ٦٤٤ ٣ ٢٦٤ ٢٠٩ ٠٩٠ ٩٩
٣٦٣ ٣٧٥ ٨٩٠٤٢ ٩٢٠ ٣٥٣ ٨٦٥ ٠١٦ ٣٧٥ ٧١٧٤ ٧٢٤ ٦١٨ ٣٩٨ ٧٦٩٢١ ٠٩٠ ١٤

٦٠٠ ٢٣١ ١٩٨٤٣ ٠١٧ ٧٨٧١ ٢٨٩ ٨٤٤١ ٨٢٧ ٢٤٧٤ ٧٧٩ ٨٣٩ ٠٩٠ ٦٨٥٢٢ ٢٢٦ ١٣

* باستثناء البلدان العربية .

المجموع - كما في  ٣١ كانون األول ٢٠١٧ (مدققة)

 -  ٣٠  -

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

بآالف الدوالرات األمريكية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارصدة لدى بنوك مركزية

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

المجموع 

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
موجودات أخرى و مشتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

أفراد
شركات صغيرة ومتوسطة

شركات كبرى
بنوك ومؤسسات مالية
حكومات وقطاع عام



٢٧ - التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي :
      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين
              -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -               -   ٧٢٢ ٠٥٣ ٧٢٢٧ ٠٥٣ ٧
              -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -   ٣٢٧ ٨٤٨ ٢   -            ٣٢٧ ٨٤٨ ٢
              -              -              -                  -              -            -            -    ٠٥٤ ٥١٦ ٢٢٧ ١٩٢ ٢٠٣ ٢٩٤    -              -          ٦٢٤ ٢٩

٤٤٠ ٦٣٥ ٤٨٢٢٣ ٢٠٣ ٤٨٤١ ٦٥ ١٦٥ ٦٥٥ ٩٤٢٢ ١٤ ٩٦٧ ٥٢٢ ٠٢٢ ٥٩٣ ١٦١ ٢٩٧ ٠٨٤ ٢٣١ ٣٩٧٤ ٨٦٠ ٠١٦١ ٠٩٨ ١٥٨٢ ٥٣٩ ٥٦٢٤ ٥٥٤ ٥
              -    ٨٨٥ ٨٨٥ ٧٠٩٧ ٦٧٢ ٥٠٠٦ ٩٩٤ ٨١٦ ١١٠    -             -             -            -         ٧٦٣ ١٨    -                  -           ٠٩٧ ٨٩

 ٩٣٥ ٤٣٥ ١٣٢ ١٥٦ ٠٧٠ ٩٧ ٤٢٠ ٥٤    -          ٥٠٥ ٣ ١١٧ ٣ ٨٠٥ ١ ٢٠٧ ٤٠ ٨٨٤ ٥ ٥٧٤ ١٠ ٧٩٣ ٢٨ ٤٢٨ ٣٤
٣٦٣ ٣٧٥ ٢٧٢٤٢ ٢٧٨ ٥٨٤١٥ ٢٩٩ ٤٠١٤ ٨٢٠ ٩٤٢٢ ١٤ ٠٩٦ ٥٥٦ ١٣٩ ٥٩٦ ٩٦٦ ٢٩٨ ٠٥٤ ٢٩٠ ٢٨١٤ ٨٦٦ ٥٩٠١ ١٠٨ ٠٤٨٢ ٦٥٧ ٩٩٠٤ ٥٨٨ ٥

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين
              -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -               -   ٨٩٧ ٠٨٤ ٨٩٧٧ ٠٨٤ ٧
              -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -   ٦٥٣ ١٤٢ ٤   -            ٦٥٣ ١٤٢ ٤
              -              -              -                  -              -            -            -    ٢٠٧ ٤٢٨ ٦٢٠ ١٠٤ ٩٦٣ ٢٩٣    -              -          ٦٢٤ ٢٩

٥٧٥ ٤٨٨ ٥٣٢٢٣ ٢٥٩ ٤٧٥١ ١٢٩ ٧٨٣ ٥٩٦ ٦٦٣٢ ١٤ ٧٨٣ ٥٦٩ ٣٠٣ ٥١٧ ٢٠٧ ٢٧٧ ١٩٢ ٠٦٣ ٢٢١٤ ٨٢٨ ٩٩٦١ ٣٤٠ ٠٩٩٢ ٥٣٢ ٣٢١٤ ٣٥٩ ٥
              -    ٠٢٣ ٧٦٠ ٢٥١٧ ١٧٣ ٣٢١٦ ٣٢٩ ٥٦٣١ ١٢٥    -             -             -            -         ١٠٢ ٤٠    -                  -           ٧٨٦ ٩١

 ٢٤٥ ٣٢٧ ٥٥٧ ١٣٥ ٩١١ ٤٥ ٤٤٤ ٤٦    -          ٣١٦ ٤ ٥٠٠ ٥ ٤٩١ ١ ٧٩٣ ٢٨ ٧٩٠ ٨ ١٤٦ ٩ ٦٠٢ ٢٥ ٦٩٥ ١٥
٦٠٠ ٢٣١ ٨٥٧٤٣ ٧٥٧ ٣٢٣١٤ ٩٤١ ٧٩٠٥ ٧٦٨ ٦٦٣٢ ١٤ ٧٢٣ ٦٠٣ ٨٠٣ ٥٢٢ ٦٩٨ ٢٧٨ ٠٨٧ ١٣٢ ٠١١٤ ٨٣٧ ١٤٢١ ٣٥٠ ٤٨٧٢ ٦٤٩ ٠١٦٤ ٣٧٥ ٥

المجموع

افراد
  بنوك 

ومؤسسات مالية
  الحكومة 
والقطاع العام

المجموع

٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)

 -  ٣١  - 

بآالف الدوالرات األمريكية

    المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٠ حزيران ٢٠١٨  (مراجعة غير مدققة)

ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

موجودات أخرى و مشتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

افراد
  بنوك 

ومؤسسات مالية
  الحكومة 
والقطاع العام

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

    المجموع
موجودات أخرى و مشتقات مالية - قيمة عادلة موجبة

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية



٢٨ – إدارة رأس المال

 (CETI) ٢٣٣ ٥٨٤ ٦٤٤٧ ٦٧٥ ٧اجمالي راس المال االساسي لحملة األسهم العادية
(٦٣٦ ٦٦٥ ٢)(٨٦٤ ٦٣٢ ٢)التعديالت الرقابية (الطروحات من راس المال االساسي لحملة األسهم العادية)

٤٩٣ ١٠ ٥٣١ ٩ راس المال االضافي
٦٧٣ ٤١٦ ٨٧٣ ٤٣٥ الشريحة الثانية من راس المال

           -             -التعديالت الرقابية (الطروحات من راس مال الشريحة الثانية)
٧٦٣ ٣٤٥ ١٨٤٥ ٤٨٨ ٥راس المال التنظيمي

٦٦٣ ٦١٥ ٠١٩٣٥ ٥٥٠ ٣٥الموجودات والبنود خارج قائمة المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

 (CETI) ١٣,٨١%١٤,١٩نسبة كفاية رأس مال حملة األسهم العادية%
%١٣,٨٤%١٤,٢١نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى

%١٥,٠١%١٥,٤٤نسبة كفاية رأس المال التنظيمي

 -  ٣٢  - 

 تقوم المجموعة بادارة رأس المال بشكل يضمن استمرارية عملياتها التشغيلية وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق الملكية، ويتكون 
رأس المال كما عرفته اتفاقية بازل III كما هو مبين في الجدول التالي:-

بآالف الدوالرات األمريكية

 - يقوم مجلس االدارة بمراجعة هيكلية رأس المال للمجموعة بشكل ربع سنوي، وكجزء من تلك المراجعة يقوم مجلس االدارة باالخذ بعين 
االعتبار كلفة راس المال والمخاطر كاحدى العوامل االساسية في ادارة راس مال المجموعة وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات 

النقدية ورسملة االحتياطيات.

٣٠ حزيران 
٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

٣١ كانون األول
٢٠١٧ 
 (مدققة)



 ٢٩ - مستويات القيمة العادلة

أ - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

       والمطلوبات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) :

العالقة بين المدخالت الھامة  مدخالت ھامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة 

الموجودات المالية / المطلوبات المالية
٢٠١٨ ٣٠ حزيران

 (مراجعة غير 
مدققة)

٣١ كانون األول ٢٠١٧
(مدققة)

غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

المستوى االول ٦٢٠ ١٠٤ ٢٢٧ ١٩٢ اذونات وسندات حكومية
 االسعار المعلنة في 
االسواق المالية

ال ينطبقال ينطبق

المستوى االول ٩٦٣ ٢٩٣ ٢٠٣ ٢٩٤ سندات شركات
 االسعار المعلنة في 
االسواق المالية

ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني٦٢٤ ٢٩ ٦٢٤ ٢٩ سلف وقروض
 عن طريق مقارنتھا 

بالقيمة السوقية الداة مالية 
مشابھة

ال ينطبقال ينطبق

المستوى االول ٤٤٧ ٤٢ ٨٢٠ ٢٦ اسھم وصناديق استثمارية
 االسعار المعلنة في 
االسواق المالية

ال ينطبقال ينطبق

٦٥٤ ٤٧٠ ٨٧٤ ٥٤٢ مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى الثاني٤٢٠ ٣٥ ٣٥٥ ٨٩ مشتقات مالية -قيمة عادلة موجبة
 عن طريق مقارنتھا 

بالقيمة السوقية الداة مالية 
مشابھة

ال ينطبقال ينطبق

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر:

المستوى االول ٥٧٣ ١٨٩ ٢٤٣ ١٩٦ اسھم متوفر لھا اسعار سوقية
 االسعار المعلنة في 
االسواق المالية

ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني٩٩٠ ٢٠٥ ٨٦٢ ١٩٢ اسھم غير متوفر لھا اسعار سوقية
 عن طريق استخدام 
مؤشر القطاع في السوق

ال ينطبقال ينطبق

٥٦٣ ٣٩٥ ١٠٥ ٣٨٩ مجموع  الموجودات المالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر
٦٣٧ ٩٠١ ٣٣٤ ٠٢١ ١مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

المستوى الثاني١٥٤ ٤٢ ٧٧٦ ٥١ مشتقات مالية -قيمة عادلة سالبة
 عن طريق مقارنتھا 

بالقيمة السوقية الداة مالية 
مشابھة

ال ينطبقال ينطبق

١٥٤ ٤٢ ٧٧٦ ٥١ مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

       لم تكن ھنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل الستة أشھر المنتھية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨  و خالل العام ٢٠١٧. 

ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة غير المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاھرة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة تقارب قيمتھا العادلة:

مستوى القيمة العادلة القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

احتياطي نقدي اجباري و ودائع الجل وخاضعة الشعار و شھادات ايداع لدى 
بنوك مركزية

المستوى الثاني٨٥٧ ٨٢١ ٢٩٣٤ ٨٢٠ ٦٤٢٤ ٧٠٢ ٦٧٨٤ ٧٠٠ ٤

المستوى الثاني٧٦٦ ١٤٦ ٦٥٣٤ ١٤٢ ٥٩٤٤ ٨٥٢ ٣٢٧٢ ٨٤٨ ٢حسابات جارية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني٨١٢ ٥٦٧ ٥٧٥٢٣ ٤٨٨ ٣٤٥٢٣ ٧٣٩ ٤٤٠٢٣ ٦٣٥ ٢٣تسھيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفاة

المستوى االول والثاني٧٠٤ ٨٤٢ ٠٢٣٧ ٧٦٠ ٩٤٣٧ ٩٦٠ ٨٨٥٧ ٨٨٥ ٧موجودات مالية اخرى بالتكلفة المطفاة

١٣٩ ٣٧٩ ٥٤٤٤٠ ٢١١ ٥٢٤٤٠ ٢٥٥ ٣٣٠٣٩ ٠٧٠ ٣٩مجموع الموجودات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
المستوى الثاني٧٤١ ٩٤٢ ٢٨٨٣ ٩٢٧ ١٥٢٣ ٢١١ ٨٤٥٤ ١٩٧ ٤ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني٥٦٩ ١٩٣ ٤٥٩٣١ ٠٨٠ ٦٢٦٣١ ٥٦٥ ٧٠١٣٠ ٤٥٢ ٣٠ودائع عمالء
المستوى الثاني٧٦٤ ٧٠٩ ٢٨٩٢ ٧٠٠ ٤٧٦٢ ٥٧٤ ١٤٩٢ ٥٦٦ ٢تامينات نقدية

المستوى الثاني٨٧٨ ١٨٣ ٠٩٠ ١٨٢ ٩٨٦ ١٨٥ ٥٥٦ ١٨٤ أموال مقترضة 
٩٥٢ ٠٢٩ ١٢٦٣٨ ٨٩٠ ٢٤٠٣٧ ٥٣٧ ٢٥١٣٧ ٤٠١ ٣٧مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

ان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والمتضمنة في فئة المستوى الثاني اعاله تم تحديدھا بما يتوافق مع نماذج التسعير المتبعة والمقبولة بناء على خصم التدفقات النقدية آخذين 
باالعتبار سعر الفائدة كأھم مدخل في االحتساب.

 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

 ٣١ كانون األول ٢٠١٧
(مدققة)

 -  ٣٣  -

      ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة في نھاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لھذه الموجودات المالية

القيمة العادلة بآالف الدوالرات االمريكية
كما في:

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

يستخدم البنك الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لنفس الموجودات والمطلوبات.

المستوى الثاني: تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لھا تأثير مھم على القيمة العادلة يمكن مالحظتھا بشكل  مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق. 

المستوى الثالث: تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لھا تأثير مھم على القيمة العادلة ولكنھا ليست مبنية على معلومات من السوق يمكن مالحظتھا.

بآالف الدوالرات االمريكية



٣٠ - الربح للسهم الواحد العائد لمساهمي البنك

    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

١٨٩ ١٩٤ ٤٦٣ ٢١٨ ٨٥٢ ٤٠٩ ٥٩١ ٤٣٥ الربح للفترة العائد لمساهمي البنك

٨٠٠ ٦٤٠ ٨٠٠ ٦٤٠ ٨٠٠ ٦٤٠ ٨٠٠ ٦٤٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم

٠,٦٨٠,٦٤٠,٣٤٠,٣٠نصيب السهم من الربح للفترة (اساسي ومخفض)

٣١ - النقد وما في حكمه 

     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

 ٣٠ حزيران ٢٠١٧
 (مراجعة غير مدققة)

٣٢٧ ٨٢٥ ١١٢٦ ٤٨٢ ٧نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

١١٢ ٣٥٦ ٠٠٠٣ ٦٠٨ ٢يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

٠١٦ ١٧٢ ٦٠٦٣ ٣٩٧ ٣ينزل: ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

٤٢٣ ٠٠٩ ٥٠٦٧ ٦٩٢ ٦المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

ألــف سهـــــم

دوالر أمريكي / سـهــم

 للثالثة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران للستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران

بآالف الدوالرات األمريكية

ألــف سهـــــم

دوالر أمريكي / سـهــم

-  ٣٤  - 



٣٢ - معامالت مع أطراف ذات عالقة
إن تفاصيل األرصدة القائمة مع األطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

ودائع لدى 
أطراف ذات 

عالقة

تسهيالت ائتمانية 
مباشرة بالتكلفة 

المطفأة

ودائع من أطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 
وسحوبات وتسهيالت 

غير مستغلة
٦٠٤ ٩١ ٨٤١ ٢٩٣    -             ٨٧٧ ١٣١ شركات حليفة

٨٩٧ ٩٨ ٤٦٥ ٦٥١ ٥٥٢ ٣٠٦    -             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

٥٠١ ١٩٠ ٣٠٦ ٩٤٥ ٥٥٢ ٣٠٦ ٨٧٧ ١٣١ المجموع

ودائع لدى 
أطراف ذات 

عالقة

تسهيالت ائتمانية 
مباشرة بالتكلفة 

المطفأة

ودائع من أطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 
وسحوبات وتسهيالت 

غير مستغلة
٨٣٧ ٩٦ ٠٩٤ ١١٢    -             ٨٦٤ ١٣٥ شركات حليفة

٤٤٨ ١٠٢ ٥٦٧ ٣٦١ ٩١٧ ٢٦٧    -             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

٢٨٥ ١٩٩ ٦٦١ ٤٧٣ ٩١٧ ٢٦٧ ٨٦٤ ١٣٥ المجموع

إن تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات عالقة كانت كما يلي :

فوائد مدينةفوائد دائنة

٩٢٣  ٦١٠  شركات حليفة

فوائد مدينةفوائد دائنة

١٨٣  ٦٩٣  شركات حليفة

بآالف الدوالرات األمريكية
 ٣٠ حزيران ٢٠١٨
 (مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

-  ٣٥  -

بآالف الدوالرات األمريكية

 - إن نسب الفوائد المقيدة على التسهيالت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة وكبار المساهمين تقع ضمن حدود التسهيالت الممنوحة لباقي العمالء.

 بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة في األردن والخارج ما مجموعه ٣٤,١ مليون دوالر أمريكي للستة اشهر 
المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (٣٠,٢ مليون دوالر أمريكي للستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠١٧).

٣١ كانون األول  ٢٠١٧  (مدققة)

 - إن تصنيف جميع التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ألطراف ذات عالقة هي ديون عاملة بحسب نظام التصنيف اإلئتماني للمجموعة ، كما لم يتم 
تسجيل أية مخصصات تدني في قيمة هذه التسهيالت .

بآالف الدوالرات األمريكية
٣٠ حزيران ٢٠١٨

 (مراجعة غير مدققة)

 - بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لالدارة العليا ١,٦ مليون دوالر امريكي والتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة ١١,٣ آالف دوالر 
امريكي كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (١,٥ مليون دوالر أمريكي للتسهيالت االئتمانية المباشرة و ٨,٥ آالف دوالر أمريكي للتسهيالت االئتمانية الغير 

مباشرة كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧).

٣٠ حزيران ٢٠١٧
 (مراجعة غير مدققة)

- بلغت ودائع االدارة العليا ٣,١ مليون دوالر كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٨ (٢,٨ مليون دوالر أمريكي كما في ٣١ كانون االول ٢٠١٧).



  

-٣٦- 

 
 المجموعةالقضايا المقامة على  - ٣٣

 

 

)، وفي ATAوفقًا لقانون مكافحة االرهاب األمريكي ( ٢٠٠٤األمريكيين منذ العام فيما يخص الدعاوى المقامة من المدعين  . أ
فقد تم اسقاط هذه الدعاوى واغالقها. اما  ٢٠١٨شباط  ٩ضوء صدور قرار محكمة االستئناف لصالح البنك بتاريخ 

عن الفعل الضار لألجانب  بخصوص الدعاوى المقامة من قبل المدعين غير األمريكيين (األجانب) وفقًا لقانون التعويض
)ATS برد هذه الدعاوى، وعليه فقد تم إغالقها. ٢٠١٨نيسان  ٢٤) فقد أصدرت المحكمة العليا االمريكية قرارها بتاريخ 

 
 ١٦٤,١( ٢٠١٨ حزيران ٣٠مليون دوالر أمريكي كما في  ١٣٤,٣هنالك قضايا أخرى مقامة على المجموعة تقدر بحوالي  . ب

أنه لن يترتب فوبرأي اإلدارة والمحامين المتولين متابعة هذه القضايا  .)٢٠١٧كانون األول  ٣١مليون دوالر أمريكي كما في 
 ١٧( ٢٠١٨ حزيران ٣٠مليون دوالر أمريكي كما في  ٤,٤والبالغ  على المجموعة مطلوبات تفوق المخصص المقيد لقائها

 ). ٢٠١٧كانون األول  ٣١ مليون دوالر أمريكي كما في
 

 
 رقام المقارنةأ - ٣٤

 حزيران ٣٠في  أشهر المنتهية للستةأرقام لتتناسب مــع تصنيــف  ٢٠١٧تــم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنــة للعــام 
 .عديل لنتائج أعمال السنة السابقة، ولم ينتج عنها أي ت ٢٠١٨
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