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206 218 283 220 الربح للفترة 

بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة :يضاف

بنود سيتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

879 31 (200 6 )فروقات ُعملة ناتجة عن ترجمة عمالت أجنبية

بنود لن يتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

(733 3 )079 3 صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(427 3 )234 3 التغير في إحتياطي تقييم استثمارات

(306  )(155  )خسائر بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

146 28 (121 3 )مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة بعد الضريبة

352 246 162 217 مجموع الدخل الشامل للفترة

:ويعود الى

147 242 605 213     مساهمي البنك

205 4 557 3     حقوق غير المسيطرين

352 246 162 217 المجموع
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.جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها (34)الى رقم  (1)تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

مجموعة البنك العربي

قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة المختصرة

(بآالف الدوالرات األمريكية)

(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31للثالثة اشهر المنتهية في 



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

 2018 آذار 31للثالثة اشهر المنتهية في 
272 409 0138 119 259 290 6638 904 1(438 313 )(550 350 )896 540 8281 395 824 141 3151 977 359 841 747 225 6151 926  رصيد بداية السنة

(371 99 )(393 5 )(978 93 )(978 93 )            -          -          -       -       -      -      -         -      -(9)أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم 
901 309 6208 113 281 196 6858 810 1(438 313 )(550 350 )896 540 8281 395 824 141 3151 977 359 841 747 225 6151 926  رصيد بداية السنة المعدل

283 220 155 3 128 217 128 217             -          -          -       -       -      -      -         -      -الربح للفترة
(121 3 )402  (523 3 )           -467 3 (990 6 )          -       -       -      -      -         -      -الدخل الشامل اآلخر للفترة

162 217 557 3 605 213 128 217 467 3 (990 6 )         -       -      -     -      -        -      -مجموع الدخل الشامل للفترة
           -         -         -(155  )155            -          -       -       -      -      -         -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة

(911 368 )         -(911 368 )(911 368 )            -          -          -       -       -      -      -         -      -18  توزيعات أرباح
           -         -         -724 163             -          -          -(724 163 )       -      -      -         -      -18  المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

152 158 1778 117 975 040 4718 822 1(816 309 )(540 357 )896 540 1041 232 824 141 3151 977 359 841 747 225 6151 926  رصيد نهاية الفترة
  0  0  0  0  0  0  0  0

 2017 آذار 31للثالثة اشهر المنتهية في 
536 164 3678 122 169 042 2258 738 1(672 267 )(682 402 )896 540 4581 363 824 141 3151 977 443 798 747 225 6151 926  رصيد بداية السنة 

206 218 543 2 663 215 663 215             -          -          -       -       -      -      -         -      -الربح للفترة
146 28 662 1 484 26            -(538 3 )022 30           -       -       -      -      -         -      -الدخل الشامل اآلخر للفترة

352 246 205 4 147 242 663 215 (538 3 )022 30          -       -      -     -      -        -      -مجموع الدخل الشامل للفترة
            -         -          -(153  )153            -          -       -       -      -      -         -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة

153  153            -           -            -          -          -       -       -      -      -         -      -المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى حقوق غير المسيطرين
(182 278 )         -(182 278 )(182 278 )            -          -          -       -       -      -      -         -      -18  توزيعات أرباح

245  (153  )398  398              -          -          -       -       -      -      -         -      -تعديالت خالل الفترة
104 133 5728 126 532 006 9518 675 1(057 271 )(660 372 )896 540 4581 363 824 141 3151 977 443 798 747 225 6151 926  رصيد نهاية الفترة
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.جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها (34)الى رقم  (1)تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

. والذي يمثل رصيد احتياطي تقييم االستثمارات السالب وفقًا لتعليمات هيئة األوراق المالية و البنك المركزي األردني2018 آذار 31مليون دوالر أمريكي كما في   (309.8)يحظر التصرف بمبلغ * 

.( 9) و التي تمثل أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2018 آذار 31مليون دوالر أمريكي  كما في   (109.1)تتضمن األرباح المدورة خسائر غير متحققة بمبلغ * 

مجموعة البنك العربي
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة المختصرة 

(بآالف الدوالرات األمريكية)

 المسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما9لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر معيار  (المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني) والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر المصرفية العامة 2018 كانون الثاني 25 بتاريخ 1359\1\10اصدر البنك المركزي األردني تعميما رقم *  
. مليون دوالر70هذا و بلغ الرصيد المقيد التصرف به مبلغ . كما و نص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف و ال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين و ال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني. 2018 كانون الثاني 1 في 

 مليون دوالر أمريكي, وبلغت قيمة االرباح المدورة التي ال يمكن التصرف بها اال بحاالت محددة نتيجة لتطبيق بعض المعايير0.6 مليون دوالر أمريكي, وأرباح تقييم غير متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمبلغ 116.9تشمل األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مقيدة التصرف بمبلغ * 
 .2018 آذار 31 مليون دوالر أمريكي كما في 2.8 المحاسبية 

(مراجعة غير مدققة)



20182017إيضاحات:التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
094 281 781 286 الربح للفترة قبل الضريبة

:تعديالت
(178 91 )(670 91 )حصة المجموعة من أرباح شركات حليفة

669 13 264 14 استهالكات واطفاءات
394 9 812 47 مخصص تدني 

(412 2 )(173 25 )صافي الفوائد المستحقة
                -(83  )بيع موجودات ثابتة (أرباح)

(4  )(815 3 )توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(848 1 )(615  )22  إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ارباح)

378 5 (900 5 )مخصصات اخرى
093 214 601 221     المجموع

:النقص في الموجودات (الزيادة)
(270 95 )             -(تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)أرصدة لدى بنوك مركزية 

(400 31 )348 769 (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
(541 667 )(789 321 )تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

517 66 (999 7 )موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(492 42 )(294 101 )موجودات اخرى ومشتقات مالية

:في المطلوبات (النقص)الزيادة 
793 411 438 247 (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 

(385 760 )(728 285 )ودائع عمالء
426 102 (738 138 )تأمينات نقدية

086 32 (357 240 )مطلوبات أخرى  ومشتقات مالية
(173 770 )482 142 عمليات التشغيل قبل الضريبة المدفوعة (المستخدمة في  )    صافي التدفقات النقدية من 

(932 52 )(142 60 )15  ضريبة الدخل المدفوعة
(105 823 )340 82 عمليات التشغيل  (المستخدمة في  )    صافي التدفقات النقدية من 

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
(178 31 )(908 17 )موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (شراء)
(124 398 )(914 238 )موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة (شراء)
                -(620  )إستثمارات في شركات حليفة  (زيادة)

460 8 380 25 توزيعات نقدية من شركات حليفة
4  815 3 توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(415 11 )(691 6 )بالصافي- في الموجودات الثابتة  (الزيادة)
(253 432 )(938 234 )عمليات االستثمار (المستخدمة في)    صافي التدفقات النقدية 

:التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(175 86 )745 6 أموال مقترضة (تسديد)الزيادة في 

(410  )(753  )أرباح موزعة على المساهمين
(585 86 )992 5 عمليات التمويل (المستخدمة في  )    صافي  التدفقات النقدية من 

(943 341 1)(606 146 )في النقد وما في حكمه (النقص)صافي 
022 30 (990 6 )تغير أسعار الصرف- فروقات ُعملة 

838 349 9558 354 7النقد وما في حكمه في بداية السنة
917 037 3597 201 317    النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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.جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة وتقرأ معها (34)الى رقم  (1)تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

مجموعة البنك العربي
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة المختصرة

(بآالف الدوالرات األمريكية)
(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31للثالثة اشهر المنتهية في 
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 مجموعة البنك العربي

  المختصرة المرحلية الموحدة المالية قوائمالايضاحات حول 

 2018 آذار 31المنتهية في  أشهر للثالثة

 )مراجعة غير مدققة(
 

 ةعــاممعلومات  - 1
  المملكة  -وهو مسـجل كشـركة مسـاهمة عامة محدودة أردنية مركزها الرئيسي عمان ،1930تأسس البنك العربي عام

ومن  125والخارج وعددها  75في 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 

 ن المالي.في سوق عما ش م ع  البنك العربي
  (2)بموجب جلسته رقم  مجلس إدارة البنك العربي قبل المرفقة من المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائمتم إقرار 

 . 2018 نيسان 26بتاريخ 

 

 المختصرةالمرحلية الموحدة  المالية المعلوماتأسس توحيد  -  2
  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 . 

 

 

 

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

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

  
 

     (٪نسبــة الملكيـة ) 
 آذار 31 اسم الشركة

2018 

كانون االول  31
2017 

تاريخ 
 رأس المال بلد التأسيس طبيعة النشاط التملك

       
 مليون يورو 570 المملكة المتحدة عمليات مصرفية 2006                                         100.00                                         100.00 بنك أوروبا العربي ش م ع 

 مليون دوالر استرالي 94،3 استراليا عمليات مصرفية 1994 100.00 100.00 البنك العربي استراليا المحدود
 مليون دينار اردني 100 األردن عمليات مصرفية 1997         100.00         100.00 البنك العربي اإلسالمي الدولي ش م ع
 مليون دينار اردني 35 األردن تأجير تمويلي 1996 100.00 100.00 الشركة العربية الوطنية للتأجير ذ م م

 مليون دينار اردني 14 األردن مالية وساطة وخدمات 1996 100.00 100.00 شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ م م 
 مليون جنيه سوداني 117،5 السودان عمليات مصرفية 2008 100.00 100.00 البنك العربي السوداني المحدود
 مليون دينار اردني 1،7 فلسطين مالية وساطة وخدمات 2009 100.00 100.00 شركة العربي جروب لالستثمار

 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 اردني 10 االردن أعمال تأمين 2006 50.00 50.00 شركة النسر العربي للتامين
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  نفس السياسات المحاسبية المستخدمة من  باستخدامللشركات التابعة  المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائميتم إعداد
ذا كانت السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركات التابعة مختلفة يتم إجراء التعديالت الالزمة  قبل المجموعة ، هذا وا 

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

  من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي  المختصر الشركات التابعة في قائمة الدخل المرحلي الموحديتم توحيد نتائج عمليات
يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ، ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم 

وهو ذلك التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة  ستبعاداالحتى تاريخ  المختصر في قائمة الدخل المرحلي الموحد استبعادها
 السيطرة على الشركات التابعة.

 

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

  المجموعة من حقوق ملكية الشركات التابعة( فتظهر في بند مستقل ضمن حقوق الملكية .
 

 المحاسبية  التقديراتو  أهم السياسات - 3
   ةالمختصر  ةالموحد المالية المرحلية القوائمأسس إعداد 

  التقارير المالية المرحلية( 34لمعيار 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

 
للمعايير ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقًا  ةالمختصر  المالية المرحلية الموحدة القوائم إن

 للثالثةعمال نتائج األ إن، كما  2017كانون األول  31كما في  للمجموعةللتقارير المالية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي  ةالدولي
كما  2018كانون االول  31النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على 2018 آذار 31في أشهر المنتهية 

 .يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية والتي 2018 آذار 31في أشهر المنتهية  للثالثةلم يتم إجراء التخصيص على أرباح الفترة 
 

متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم المختصرة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة 
بتطبيق  تقام لمجموعةباستثناء أن ا 2017األول كانون  31إتباعها في إعداد آخر قوائم مالية مدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 :2018كانون الثاني  1التعديالت التالية اعتبارًا من 
 

 

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

 1 في االدوات المالية بتاريخ التطبيق االلزامي للمعيار( 2014)( 9المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )ت قام
في ذلك التاريخ بتقييم متطلبات نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة ومحاسبة التحوط  مجموعةال تقام ، حيث2018 كانون الثاني

بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي  ت المجموعة. قاموالتعديالت المتعلقة بالتصنيف والقياس لألدوات المالية
 .2011كانون الثاني  1لتطبيق المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في . وكان ا2009عام  الصادر 9رقم 
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قم المجموعة بتعديل ارقام تولم  ،االدوات المالية 9رقم  تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدوليتم 
الملكية. استبدل معيار  قائمة حقوقب من خالل األرباح المدورة 2018 كانون الثاني 1المقارنة. تم االعتراف بأثر تطبيق المعيار في 

)األدوات  39)األدوات المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9التقارير المالية الدولي رقم 
سجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط، وتضمن نموذجًا شاماًل أللية االعتراف وت ،المالية: االعتراف والقياس(

 ومتطلبات التصنيف والقياس.
 

 

لية تصنيف الموجودات والمطلوبات آ )األدوات المالية( (2014( )9)معيار التقارير المالية الدولي رقم تتضمن النسخة المعدلة ل
( ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية بناء على نموذج أعمال المنشأة ألداره 9المالية. 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 2009( )9) رقم

 .2018كانون الثاني  1التطبيق اإلجباري للمعيار في 
 

لسنة  9معيار التقارير المالية الدولي رقم أي اختالف جوهري لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق ال يوجد 
2014. 

 

الخسارة االئتمانية المتكبدة ( نموذج 2014) )األدوات المالية( 9المالية الدولي رقم  معيار التقاريرالمعدلة ل النهائيةاستبدلت النسخة 
االعتراف وتسجيل  آلليةنموذجًا شاماًل  تضمنت، حيث )األدوات المالية: االعتراف والقياس( 39معيار 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

 

 1للمجموعة كما في  المختصرة الموحدةالمرحلية لسياسات المحاسبية على القوائم المالية نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في ا
 كما يلي: والرد مليون 99.4بمبلغ  حقوق الملكيةانخفاض في  2018كانون الثاني 

 
 بآالف الدوالرات األمريكية الخسائر االئتمانية المتوقعةأثر تطبيق نموذج 

 320 5 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 
 634 10 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

 265 110 تسهيالت ائتمانية 
 (848 26) ضرائب مؤجلة

 371 99 المجموع
  يعود الى:

 978 93 مساهمي البنك
 393 5 حقوق غير المسيطرين
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 اإليرادات من العقود مع العمالء (15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

  

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

. ىنطاق المعايير األخرااليرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في  (18)

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

لخدمات إلى مقابل نقل البضاعة أو تقديم ا تحققهباإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن  االعتراف( يتم 15الدولي رقم )

 العميل.
 

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

 مباشرةالالمحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف  المعالجةكما يحدد المعيار . االعتراف بااليراد

 .المرتبطة بتنفيذ العقد
 

 المختصرة المالية المرحلية الموحدة قوائمالعلى  ( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )لم ينتج أي اثر جوهري عن تطبيق 
 .للمجموعة

 

 المقدمةالمعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات  –لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  -( 22تفسير رقم )
 

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

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

 
 تحويالت االستثمارات العقارية-( 40تعديالت 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.

 

متطلبات تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات العقارية )او في حال لم تعد 
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 –( 2رقم ) التقارير الماليةتعديالت على معيار 

 

بحيث تشمل  -الدفع على أساس األسهم -(2قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية رقم )
االستحقاق على قياس المعاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد، وتصنيف هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسية: تأثير شروط 

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

 أدوات حقوق الملكية.
 للمجموعة. المختصرة المالية المرحلية الموحدة القوائملم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على 

 



  

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

 الحليفة أو مشاريعه المشتركة
( فيما يتعلق بفقدان السيطرة على 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10تركز 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 -( 3لمعيار 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 القوائملم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على 

 
   التقديرات المحاسبية

 ة يمتماثلة مع التقديرات المتبعة للسنة المنتهمعقولة و  المختصرةمرحلية الموحدة ان تقديراتنا المتبعة ضمن القوائم المالية ال
 .2017كانون االول  31في 

 
 استخدام التقديرات

 :مخصص التدني/ مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة
 

اصدار أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  مجموعةيتطلب تحديد مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة من إدارة ال
التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها، باإلضافة الى تقدير أي زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألصول المالية بعد 

 متوقعة.لخسائر االئتمانية ال االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبليةاالعتراف المبدئي بها، باإلضافة الى 
 

بحساب قيمة مخصص تدني الموجودات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ومقارنتها بتعليمات البنك  مجموعةال تقام
 المتفق مع معايير التقارير المالية الدولية. المركزي األردني، واستخدام التعليمات األكثر صرامة

 
تفي  المستخدمة تفترااات، اآلليات واالالمدخالت(: االدوات المالية) (9الدولي رقم )تطبيق معيار التقارير المالية منهجية 

 المتوقعة ةحساب الخسائر االئتماني
 

من قبل  اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار اجتهاداتان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من 

 :ما يلي البنك عند تطبيق المعيار تتضمن

 

  في المخاطر االئتمانية الجوهريةتقييم الزيادة: 

لمخاطر . يتم تقييم فيما اذا كان هنالك زيادة جوهرية لاساس نسبي على الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةيتم تقييم 

مع  في نهاية كل فترة مالية الماليةالمتوقع لألداة منذ تاريخ نشأتها، حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر  االئتمانية

 الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر المتوفرة لدى البنك. باستخدام المفاهيم ألداة الماليةمخاطر التعثر عند نشوء ا
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مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر  لمخاطر االئتمانيةلالجوهرية يتم تقييم الزيادة 

فانه يتم اعادة  لمخاطر االئتمانيةزيادة جوهرية لإذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود وبناء على ثالثة عوامل.  االئتمان

 :2 مرحلةالى ال 1 مرحلةالتصنيف االداة المالية من 

 

 لألداة التعثرمخاطر حدوث بناء على التغير في  لمخاطر االئتمانيةالجوهرية في ا لقد قمنا بتحديد حدود لقياس .1

 المالية مقارنة مع تاريخ نشأتها.

بما يعكس وضع إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغير في مراحل التصنيف أو اجراء التعديالت  .2

 بشكل أفضل. الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية

لمخاطر افتراضا بوجود زيادة جوهرية في ا (( )االدوات المالية9)لدولي رقم معيار التقارير المالية ايتضمن   .3

 .يوم 45ألكثر من  تستحقلألدوات المالية التي تعثرت وا االئتمانية

 . ان طريقةماليةالفترة الفي نهاية على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما  3 مرحلةوال 2 مرحلةاليعتمد التغير بين 

تحديد حدوث التعثر للموجودات  هي مشابهة لطريقة 9ر التقارير المالية الدولي تحديد تعثر األدوات المالية وفقاً لمعيا

 )األدوات المالية: االعتراف والقياس(. 39معيار المحاسبة الدولي رقم المالية وفقاً ل

 

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

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

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

 جوهرية. اجتهاداتبالبنك القيام 

 2والمرحلة  1خسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر ومدخالت المستخدمة في المرحلة و حدوث التعثر احتمالية

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

 والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.

 االقتصاد الكليالمتوقعة بعوامل  ةالمستخدمة في حساب الخسارة االئتماني االقتصاد الكليل سيناريو من حاالت يتم ربط ك

 المتغيرة.

باستخدام السيناريوهات  2والمرحلة  1المتوقعة للمرحلة  ةان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتماني

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

 

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

مكنة. تشمل هذه تغيرات الصعود والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الم

 السيناريوهات على تغيرات هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي الحاجة لذلك.

السيناريوهات واألوضاع الحالية. يتم تقييم التاريخية يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية 

 .خسائر االئتمانية المتوقعةلللجميع المحافظ المعرضة السيناريوهات كل ثالثة أشهر. تطبق جميع  المرجحة
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 التعثر: تعريف 

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

وهناك  المعيار،التعثر غير معرف من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك. قبل تعريف التعثر المستخدم من 

 يوم فأكثر. 90افتراض قابل للنقض بانه التوقف عن الدفع لمدة 

  

 :العمر المتوقع 

المتوقعة، يقوم البنك باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها  ةعند قياس الخسائر االئتماني

البنك معرضة لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين االعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر المتوقع، وبما فيها خيارات الدفع المقدم، 

التسهيالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ سداد محدد بناء وخيارات التمديد. يتم قياس العمر المتوقع لبعض 

 على الفترة المعرض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.
 
 



نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - 4 

:    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

167 522 053 410 نقد في الخزينة

:أرصدة لدى بنوك مركزية

604 264 2582 653 2حسابات جارية

838 903 5892 698 2ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

444 554 6181 534 1االحتياطي النقدي اإلجباري

011 362 999 318 شهادات إيداع

               -(532 3 )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  ينزل 

064 607 9857 611 7المجموع

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

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
               -              -         -         -2018 كانون الثاني 1كما في 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير 
(9)المالية الدولي رقم 

 1 980-         -                1 980

980 1               -         -980 1 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 

552 1                -         -552 1 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

532 3               -         -532 3 رصيد نهاية الفترة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - 5

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

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

466 2 279 3 حسابات جارية

797 142 350 178  أشهر3ودائع تستحق خالل 

263 145 629 181 المجموع

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

600 226 9542 538 1حسابات جارية

380 595 8111 313 1 أشهر3ودائع تستحق خالل 

991 24                -شهادات إيداع

971 846 7653 852 2المجموع

               -(894  )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  ينزل 

234 992 5003 033 3مجموع األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 
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2018 آذار 31 مليون دوالر كما في 25بلغت األرصدة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر  - 
.(2017 كانون األول 31 مليون دوالر أمريكي كما في 25)  

بآالف الدوالرات األمريكية

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

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

 .2017 كانون األول 31 و 2018 آذار 31ال توجد أرصدة ال تتقاضى فوائد كما في - ,
(2017 كانون األول 31 مليون دوالر كما في 800) 2018 آذار 31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  - 

بآالف الدوالرات األمريكية
(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31



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

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
               -              -         -         -2018 كانون الثاني 1كما في 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير 
(9)المالية الدولي رقم 

 3 219-         -                3 219

219 3               -         -219 3 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 

(325 2 )               -         -(325 2 )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

894                -         -894  رصيد نهاية الفترة

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

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

415 9 715 4  أشهر6 أشهر وقبل 3إيداعات تستحق بعد 
150 21 150 21 إيداعات تستحق بعد سنة

565 30 865 25 المجموع

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية  

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

214 98 331 147  أشهر6 أشهر وقبل 3إيداعات تستحق بعد 

009 15            - أشهر9 أشهر وقبل 6إيداعات تستحق بعد 

            -262 1  أشهر وقبل سنة9إيداعات تستحق بعد 

631 6 613 6 إيداعات تستحق بعد سنة

854 119 206 155 المجموع

               -(33  )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  ينزل 

419 150 038 181 مجموع اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 

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

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
               -              -         -         -2018 كانون الثاني 1كما في 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير 
(9)المالية الدولي رقم 

  121-         -                 121

121                -         -121  "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 

(88  )               -         -(88  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

33                -         -33  رصيد نهاية الفترة

بآالف الدوالرات األمريكية
(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31
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بآالف الدوالرات األمريكية

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

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية
(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31



موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 7

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

620 104 116 97        أذونات وسندات حكومية

963 293 769 325        سندات شركات

624 29 624 29        سلف وقروض

360 14 538 1        أسهم شركات

087 28 221 25        صناديق إستثمارية   

654 470 268 479             المجموع

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

573 189 028 199 اسهم متوفر لها اسعار سوقية

990 205 959 217 اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

563 395 987 416             المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 8

 - 15 -

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

2018 آذار 31دوالر أمريكي للثالثة اشهر المنتهية في  مليون 3.8بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات أعاله  - 
.(2017 آذار 31 اآلف دوالر أمريكي للثالثة اشهر المنتهية في 4) 

ألف دوالر أمريكي للثالثة (155)بلغت قيمة الخسائر المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة مبلغ  - 
 آذار31 وليس لحقوق غير المسيطرين حصة من هذه  الخسائر المتحققة للثالثة أشهر المنتهية في 2018 آذار 31 أشهر المنتهية في 

الف دوالر أمريكي (153)بلغت قيمة الخسائر المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة مبلغ  ) 2018 
ألف دوالر للثالثة أشهر (153) وبلغ نصيب حقوق غير المسيطرين من الخسائر المتحققة مبلغ 2017 آذار 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

.2017 آذار 31 المنتهية في 



تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة - 9
:       إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

كبرىصغيرة ومتوسطة

167 764 757 2 116 73 939 465 444 142 911 79 *كمبياالت وأسناد مخصومة 

000 070 5265 264 065 4 946 621 7133 072 7501 106 *حسابات جارية مدينة 

354 018 78917 916 222 47 674 129 63911 737 0301 187 3*سلف وقروض مستغلة 

342 452 2                 -                 -817 93 881 156 644 201 2قروض عقارية

036 167                  -                 -                 -                -036 167 بطاقات ائتمان

899 471 07225 184 4031 124 376 311 67715 109 3713 742 5    المجموع

216 401                  -851 6 177 229 124 98 064 67 فوائد وعموالت معلقة :ينزل

009 421 7381 6 026 8 753 080 6371 163 855 161        مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

225 822 7381 6 877 14 930 309 7611 261 919 228     المجموع

674 649 33423 177 5261 109 446 001 91614 847 4522 513 5    صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
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شركات
حكومات وقطاع عامبنوك ومؤسسات مالية

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

المجموعأفراد

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

.2018 آذار 31 ٪ من رصيد التسهيالت بعد الفوائد والعموالت المعلقة كما في 5.3 مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته 1324.6بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  - 

 .2018 آذار 31 مليون دوالر أمريكي كما في 127.1صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة * 

. مليون دوالر أمريكي78 مبلغ 2018 آذار 31بلغت قيمة  الديون التي تمت جدولتها خالل الثالثة اشهر المنتهية في  - 

. مليون دوالر أمريكي0.6 مبلغ 2018 آذار 31خالل الثالثة اشهر المنتهية في   (تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات  تحت المراقبة  )بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها  - 

.2018 آذار 31٪ من إجمالي التسهيالت كما في 0.3 مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته 80.6بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية و بكفالتها  - 

.2018 آذار 31 ٪ من إجمالي التسهيالت كما في 6.7 مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته 1712.2بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  - 



كبرىصغيرة ومتوسطة
721 829 559 2 872 82 971 504 324 156 995 82 *كمبياالت وأسناد مخصومة 

517 860 1044 376 804 5 990 291 6293 097 9901 88 *حسابات جارية مدينة 

534 922 29316 883 755 47 138 162 54411 738 8041 090 3*سلف وقروض مستغلة 

459 378 2                 -                 -825 79 555 143 079 155 2قروض عقارية

980 146                  -                 -                 -                -980 146 بطاقات ائتمان

211 138 95625 261 4311 136 924 038 05215 136 8483 564 5    المجموع

261 378                  -545 6 160 213 150 94 406 64 فوائد وعموالت معلقة :ينزل

375 271 4241 2 411  535 989 884 137 121 141        مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

636 649 4241 2 956 6 695 202 0341 232 527 205     المجموع

575 488 53223 259 4751 129 229 836 01813 904 3212 359 5    صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

.2017 كانون االول 31 مليون دوالر أمريكي كما في 126.9صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة * 
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شركات
حكومات وقطاع عامبنوك ومؤسسات مالية

(مدققة)  2017   كانون األول31
بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

المجموعأفراد

. مليون دوالر أمريكي303 مبلغ 2017 كانون االول 31بلغت قيمة  الديون التي تمت جدولتها خالل السنة المنتهية في  - 

. مليون دوالر أمريكي4.5 مبلغ 2017 كانون االول 31خالل السنة المنتهية في  (تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة  )بلغت قيمة الديون التي تمت هيكلتها  - 

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

2017 كانون االول 31 ٪ من إجمالي التسهيالت كما في 6.5 مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته 1640.9بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  - 
 ٪ من رصيد التسهيالت بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة كما في5.2 مليون دوالر أمريكي أو ما نسبته 1277.6بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة, بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة   - 
.2017 كانون االول 31 



تفاصيل حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

375 271 9491 206 1   45,031   201819,395 كانون الثاني 1كما في 
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير المالية 

(9)الدولي رقم 
 75 025 35 240-             110 265

640 381 9491 206 2711 80 420 94 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 

            -            -(215 2 )215 2 1المحول للمرحلة 

            -            -243 7 (243 7 )2المحول للمرحلة 

            -         599(592  )(7  )3المحول للمرحلة 
ديون مشطوبة او محولة)المستخدم من المخصص 

(إلى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة المختصرة
-           -           ( 18 927)( 18 927)

425 50 404 42 230 2 791 5 صافي الخسائر االئتمانية للفترة

871 7 381 7 234  256  تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

009 421 4061 238 1711 87 432 95 رصيد نهاية الفترة

:2017 كانون األول 31فيما يلي الحركة على مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة كما في 

كبرىصغيرة ومتوسطة

499 308 1411 2 398  270 019 1231 129 567 157 رصيد بداية السنة

481 297 814              -211 252 612 26 844 17 المقتطع من اإليرادات
ديون مشطوبة او محولة)المستخدم من المخصص 

*(الي بنود خارج قائمة المركز المالي الموحد
( 23 175)( 7 400)( 278 901)-            -                    ( 309 476)

(104 47 )(570  )         -(214 26 )(963 10 )(357 9 )الفائض في المخصص محول لإليراد

831 12                  -            -119 11 914 1 (202  )تعديالت خالل السنة

144 9 39  13  050 12 (402 1 )(556 1 )تعديالت فرق عملة

375 271 4241 2 411  535 989 884 137 121 141 رصيد نهاية السنة

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

.يتم تحديد قيمة التدني على مستوى كل عميل و بشكل افرادي-  
 .2017 كانون االول 31 و 2018 آذار 31ال توجد مخصصات  انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات او تسديد ديون وحولت إزاء ديون غير عاملة اخرى  كما -  
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 2018 آذار 31 مليون دوالر أمريكي كما في 0.8بلغت الديون غير العاملة المحولة الى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية الموحد المختصر  - 
.علمًا بأن هذه الديون مغطاه بالكامل بالمخصصات والفوائد المعلقة (2017 كانون األول 31 مليون دوالر أمريكي كما في 399.3 )

بنوك ومؤسسات شركات
مالية

حكومات وقطاع عام

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

(مدققة)  2017   كانون األول31

المجموعأفراد

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31



تفاصيل حركة الفوائد والعموالت المعلقة 

كبرىصغيرة ومتوسطة

261 378             -545 6 160 213 150 94 406 64 رصيد بداية السنة

612 23             -306  279 17 702 2 325 3 فوائد وعموالت معلقة خالل الفترة

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

(  181)( 1 078)(  198)-              -            ( 1 457)

(202 2 )            -              -(355 1 )(252  )(595  )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

534 2             -              -34  487 2 13  تعديالت خالل الفترة

468              -              -257  115  96  تعديالت فرق عملة

216 401             -851 6 177 229 124 98 064 67 رصيد نهاية الفترة

كبرىصغيرة ومتوسطة

357 462             -460 5 236 283 649 93 012 80 رصيد بداية السنة

988 88             -085 1 100 58 376 14 427 15 فوائد وعموالت معلقة خالل السنة

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

( 26 887)( 11 318)( 129 914)-              -            ( 168 119)

(384 8 )            -              -(687 2 )(690 2 )(007 3 )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

         -            -              -120  468  (588  )تعديالت خالل السنة

419 3             -              -305 4 (335  )(551  )تعديالت فرق عملة

261 378             -545 6 160 213 150 94 406 64 رصيد نهاية السنة

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

خارج االردنداخل االردن
 أذار31
 2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانـون االول 31 
2017

(مدققة)
  321 359 4525 513 0795 743 3732 770 2أفراد

  099 532 1034 635 7544 104 3493 530 1صناعة وتعدين

  996 340 0112 218 0042 768 0071 450 انشاءات

  221 828 7521 892 0671 502 6851 390 عقارات

192 063 1764 124 4404 990 7362 133 1تجارة

207 277 518 279 369 135 149 144 زراعة

303 517 305 628 615 418 690 209 سياحة وفنادق

783 569 859 579 266 401 593 178 نقل

663 14 638 14 066 12 572 2 اسهم

783 596 0002 477 9432 849 0571 627 خدمات عامة

475 129 526 109 773 95 753 13 بنوك ومؤسسات مالية

532 259 3341 177 8011 027 5331 149 الحكومة والقطاع العام

575 488 67423 649 17723 049 49716 600 7صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية
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القطاع االقتصادي
بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

2017 كانون األول 31 
(مدققة) 

بــآالف الـدوالرات االمـــريـكـية

المجموعأفراد
بنوك ومؤسسات شركات

مالية
حكومات وقطاع 

عام

المجموع
شركات

أفراد
بنوك ومؤسسات 

مالية
حكومات وقطاع 

عام



موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة - 10
:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

661 023 6732 340 2 أذونات خزينة
590 149 6314 228 4 سندات حكومية وبكفالتها

800 614 1761 449 1 سندات شركات
(028 28 )(425 28 )مخصص تدني/مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  ينزل 

023 760 0557 990 7               المجموع

:تحليل السندات حسب طبيعة الفائدة 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

081 710 281 682 ذات فائدة متغيرة
942 049 7747 307 7ذات فائدة ثابتة

023 760 0557 990 7 المجموع

:تحليل الموجودات المالية حسب توفر األسعار السوقية

:موجودات مالية متوفرة لها أسعار سوقية 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

288 489 292 735  أذونات خزينة
520 105 7991 050 1 سندات حكومية وبكفالتها

040 387 7271 298 1 سندات شركات
848 981 8182 084 3 المجموع

:موجودات مالية غير متوفرة لها أسعار سوقية 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

373 534 3811 605 1 أذونات خزينة
070 044 8323 177 3 سندات حكومية وبكفالتها

732 199 024 122  سندات شركات
175 778 2374 905 4 المجموع

023 760 0557 990 7 المجموع الكلي

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

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
028 28 028 28         -        -2018 كانون الثاني 1كما في 

تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير المالية 
(9)الدولي رقم 

 3 929 6 705-                10 634

662 38 028 28 705 6 929 3 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 
(752 1 )               -(176 1 )(576  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

(485 8 )(485 8 )        -        -السنة/ تعديالت خالل الفترة و فرق عملة 
425 28 543 19 529 5 353 3 رصيد نهاية الفترة

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

رصيد بداية السنة
تعديالت فرق عملة
رصيد نهاية  السنة

 مليون دوالر 109.7 بيع بعض الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بمبلغ 2018 آذار 31تم خالل الثالثة اشهر المنتهية في 
.(2017 كانون األول 31 مليون دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في 49.8)امريكي 

بآالف الدوالرات األمريكية
(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

(مدققة)  2017   كانون األول31

بآالف الدوالرات األمريكية

 27 142
  886

 28 028

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية
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بآالف الدوالرات األمريكية



موجودات ثابتة - 11

موجودات أخرى - 12

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

381 180 061 199 فوائد للقبض

444 111 085 145 مصاريف مدفوعة مقدمًا

372 59 462 67 *موجودات آلت ملكيتها للمجموعة وفاًء لديون مستحقة 

675 23 889 23 موجودات غير ملموسة

302 116 294 150 موجودات متفرقة أخرى

    174 491 791 585 المجموع

ودائع عمــالء -  13
:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

كبرىصغيرة ومتوسطة

071 485 26712 325 008 169 7682 136 0282 854 7حسابات جارية وتحت الطلب

747 286 1383  299 19 970 149 340 117 3ودائع التوفير

942 625 78214 101 2512 261 0413 021 8681 241 8ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

971 396 950 59 930 87 068 13 023 236 شهادات إيداع

731 794 13730 487 4882 537 8475 320 2593 449 19المجموع
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بآالف الدوالرات األمريكية

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

 9.7)  2018 آذار 31 مليون دوالر أمريكي على التوالي خالل الثالثة اشهرالمنتهية في 6.6 مليون دوالر أمريكي و 13.4بلغت اضافات واستبعادات الموجودات الثابتة 

.(2017 آذار 31 مليون دوالر أمريكي للثالثة اشهر المنتهية في 11مليون دوالر أمريكي و 

بآالف الدوالرات األمريكية

.(2017 كانون األول 31 مليون دوالر أمريكي  كما في 242.7) 2018 آذار 31 مليون دوالر امريكي كما في 244.2بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل 

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

أفراد
حكومات شركات

وقطاع عام
المجموع



كبرىصغيرة ومتوسطة
789 364 58512 345 229 158 8172 069 1582 791 7حسابات جارية وتحت الطلب

246 250 1323  935 17 800 162 379 069 3ودائع التوفير

681 084 53015 101 3662 849 5233 937 262 196 8ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

743 380 046 94 419 66 161 13 117 207 شهادات إيداع

459 080 29331 541 9492 091 3016 183 9163 263 19المجموع
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بآالف الدوالرات األمريكية
(مدققة)  2017   كانون األول31

المجموعأفراد حكومات شركات
وقطاع عام

 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.5 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 461.8بلغت قيمة ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام االردني  - 
.(2017 كانون األول 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.3 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 395) 2018 آذار 31

 آذار 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 36.7 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 11294.6بلغت قيمة ودائع العمالء التي ال تحمل فوائد  - 
.(2017 كانون األول 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 35.6 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 11076.3) 2018

 آذار 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 0.6 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 181.7  (مقيدة السحب)بلغت قيمة الودائع المحجوزة  - 
.(2017 كانون األول 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 0.5 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 146.8) 2018

 مليون 395.5) 2018 آذار 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.3 مليون دوالر امريكي أو ما نسبته 387بلغت قيمة الودائع الجامدة  - 
 .(2017 كانون األول 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.3دوالر امريكي أو ما نسبته 



أموال مقترضة -  14
:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

331 66 969 67 من بنوك مركزية

759 115 866 120 من بنوك ومؤسسات مالية

  090 182 835 188 المجموع

تحليل االموال المقترضة حسب طبيعة الفوائد
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

895 27 055 52 ذات فائدة متغيرة

195 154 780 136 ذات فائدة ثابتة

090 182 835 188      المجموع

  مخصص ضريبة الدخل15
:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

377 242 205 272 رصيد بداية السنة

281 270 943 68 ضريبة الدخل المستحقة

(453 240 )(142 60 )ضريبة دخل مدفوعة
205 272 006 281 السنة/ رصيد نهاية الفترة 

20182017

178 66 943 68 مصروف ضريبة الدخل للفترة

(290 3 )(445 2 )أثر الضريبة المؤجلة
888 62 498 66 المجموع

  رصيد بداية السنة:البنود التي نتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة
 أثر تطبيق معيار 
التقارير المالية رقم 

(9)

  رصيد بداية السنة 
المعدل

 المضاف خالل 
الفترة

 المطفأ خالل الفترة
 تعديالت خالل 
الفترة و فرق عملة

  رصيد نهاية الفترة

676 65 55              (866  )463 6 024 60 848 26 176 33 مخصص تدني
292 19 34              (525  )629  154 19  -                 154 19 مخصص تعويض نهاية الخدمة 
508 5  -                (158  )627 1 039 4  -                 039 4 فوائد معلقة مدفوع ضرائب عنها 

400 26 (17  )(699 4 )262  854 30  -                 854 30 أخرى
876 116 72  (248 6 )981 8 071 114 848 26 223 87 المجموع

يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمـة الدخل المرحلي المـوحد 

 .2017 كانون األول 31 و2018 آذار 31كما في % 37وتتراوح نسبة ضريبة الدخل السائدة في البلدان التي يوجد للمجموعة فروع وشركات فيها من صفر إلى % 35تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة في األردن  - 
 مثل البنك العربي لبنان 2012 مثل البنك العربي اإلمارات والبنك العربي السوداني المحدود وعام 2016حصلت الفروع والشركات التابعة لمجموعة البنك العربي على مخالصات ضريبية حديثة تتراوح بين عام  - 

.    والبنك العربي استراليا المحدود
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:     إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي

(مراجعة غير مدققة)  2018  آذار 31
بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية
 آذار31للثالثة اشهر المنتهية في 

(مراجعة غير مدققة)

بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية



مطلوبات أخرى -  16
:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

197 155 704 148 فوائد للدفع

282 181 780 186 أوراق للدفع

780 62 080 66 فوائد وعموالت مقبوضة مقدمًا

920 63 395 58 مصاريف مستحقة غير مدفوعة

297 15 956 375 أرباح ستوزع على المساهمين

755 741 111 520 مطلوبات مختلفة أخرى
231 220 0261 356 1المجموع

أرباح مدورة - 18
:  إن الحركة على حساب األرباح المدورة هي كما يلي

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31 
 2017
(مدققة) 

225 738 6631 904 1 رصيد بداية السنة
961 521 128 217 للسنة العائد لمساهمي البنك/  الربح للفترة 

608 2 (155  ) المحول من إحتياطي تقييم إستثمارات إلى األرباح المدورة
(182 278 )(911 368 )* األرباح الموزعة

(916 42 ) -                المحول إلى االحتياطي االجباري
(370 32 ) -                المحول إلى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
 -                   724 163 **المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

 -                   (978 93 )**(9)أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم 
(663 4 ) -                السنة/ تعديالت خالل الفترة 

663 904 4711 822 1السنة / رصيد نهاية الفترة 

 والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر2018 كانون الثاني 25 بتاريخ 1359\1\10اصدر البنك المركزي األردني تعميما رقم **  
 المسجل على الرصيد9لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر معيار  (المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني) المصرفية العامة 

كما و نص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية. 2018 كانون الثاني 1 االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في 
 عامة مقيدة التصرف و ال يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين و ال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي

. مليون دوالر70هذا و بلغ الرصيد المقيد التصرف به مبلغ .  األردني

بآالف الدوالرات األمريكية

 بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية2018 آذار 29قامت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع في اجتماعها المنعقد بتاريخ  * 
قامت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع) مليون دوالر امريكي 361.4من القيمة االسمية اي م يعادل % 40 بنسبة 2017 على المساهمين عن العام 

من القيمة االسمية% 30 بنسبة 2016 بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 آذار 31 في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
.( مليون دوالر أمريكي271.1 لالسهم اي ما يعادل 

.2017 كانون األول 31 و 2018 آذار 31 مليون سهم كما في 640.8 مليون دوالر امريكي موزعة على 926.6بلغ  راس مال المجموعة -  أ 

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

  - 24-  

بآالف الدوالرات األمريكية

رأس المال واالحتياطيات - 17



فوائد دائنة -  19
:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
 385 639 336 617

386 10 710 19 أرصدة لدى بنوك مركزية
 12 997 8 000
 4 482 2 515

 102 974 98 052
570 455 802 525     المجموع

فوائد مدينة  - 20
:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
182 146 427 178 ودائع عمالء

 18 374 13 581
435 9 680 9 تأمينات نقدية
909 1 453 1 أموال مقترضة

471 6 318 6 رسوم ضمان الودائع
578 177 252 214     المجموع
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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

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية



:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 
 آذار 31

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
  :عموالت دائنة

 22 812 21 627
 29 996 35 247
 3 529 3 233

965 23 391 26 أخرى
(430 7 )(240 8 )عموالت مدينة: ينزل

642 76 488 74 صافي إيراد العموالت

:         ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

2017 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 

أرباح متحققة
 (خسائر)أرباح 

غير متحققة
المجمــوعالمجمــوعتوزيعات أرباح

585 2 003 1            -596  407  اذونات خزينة وسندات
410  84             -84           -أسهم شركات

216  (65  )           -(65  )         -صناديق استثمارية
211 3 022 1            -615  407       المجموع

:    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 
 آذار 31

2018
(مراجعة غير مدققة) 

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
 3 545 7 978
 1 085 1 222

  4(  291)
 9 428 7 210

119 16 062 14 المجموع
إيرادات أخرى
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بآالف الدوالرات األمريكية
صافي إيراد العموالت - 21

إيرادات خدمات العمالء
يجارات أخرى بدل إيجار صناديق حديدية وا 

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 22

بآالف الدوالرات األمريكية

مشتقات مالية (خسائر)أرباح 

2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدوالرات األمريكية

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

ايرادات اخرى – 23
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 :االعمالقطاعات  -  24
إعدادها لتلبية احتياجات عمالء المجموعة وتقوم بتطويرها  يوجد مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تم

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

 
 

 والمؤسسات المالية للشركات األعمال المصرفيةإدارة مجموعة  .1

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 وصواًل 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  .2

 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. •

 ام المشتقات المالية.الحد من استخد •

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.

 األجنبية والمشتقات والمنتجات المالية األخرى للعمالء. العمالتبيع  •

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

 

  لألفراد خدمات المصرفيةالمجموعة  .3

قطاعات مختلفة من يوفر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد باقة من البرامج المصممة خصيصا لتلبية احتياجات 
العمالء وتمتد هذه البرامج لتشمل  برنامج جيل العربي الخاص باألطفال وصوال الى البرنامج الحصري "إيليت" الذي 
يخدم عمالءنا المميزين والمتوفر اآلن في اسواقنا الرئيسية. ويسعى البنك الى مواصلة تطوير برامجه بما يتناسب مع 

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

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

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



معلومات عن قطاعات المجموعة

2017 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 

خدمات التجزئةالنخبة

871 482 294 526 249 101 999 51 (123 27 )188 143 981 256 إجمالي الدخل

                    -                    -             -064 43 615 75 (833 59 )(846 58 )صافي الدخل من الفوائد بين القطاعات

:ينزل

394 9 812 47              -820 3              -            -992 43 مخصص تدني

378 5 (900 5 )             -(25  )(912  )(413 1 )(550 3 )مخصصات اخرى

194 80 966 86 009 2 746 38 082 9 372 5 757 31 المصاريف االدارية المباشرة

905 387 416 397 240 99 522 52 322 40 396 79 936 125 نتائج أعمال القطاع

811 106 635 110 563  430 35 031 12 026 12 585 50 مصاريف غير مباشرة موزعة على القطاعات: ينزل

094 281 781 286 677 98 092 17 291 28 370 67 351 75 الربح قبل الضرائب

888 62 498 66 221 22 810 6 155 8 329 13 983 15 ضريبة الدخل: ينزل

206 218 283 220 456 76 282 10 136 20 041 54 368 59 الربح للفترة

669 13 264 14              -584 7 371 1 807  502 4 مصروف االستهالكات و األطفاءات

2017 كانون األول 31
(مدققة) 

خدمات التجزئةالنخبة

  معلومات أخرى

490 937 24144 577 88144 985 478 434 4444 092 1713 686 26717 378 18موجودات القطاع

                    -                    -648 505 9075 154 8753 823 10              -              -الموجودات بين القطاعات

231 226 2873 307 2873 307 3             -             -            -            -االستثمارات في شركات حليفة

721 163 52848 884 81647 798 3859 589 3197 916 17113 686 26717 378 18مجموع الموجودات

449 754 37639 726 66439 640 3851 589 3197 916 37313 880 6352 699 13مطلوبات القطاع

272 409 1528 158 1528 158 8             -             -            -            -حقوق الملكية

                     -                    -             -             -             -798 805 63214 678 4مطلوبات بين القطاعات

721 163 52848 884 81647 798 3859 589 3197 916 17113 686 26717 378 18مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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بآالف الدوالرات األمريكية

المجمــوع

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

 االعمال المصرفية 
للشركات والمؤسسات 

المالية
المجمــــوع أخرى الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد

بآالف الدوالرات األمريكية

2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

 االعمال المصرفية 
للشركات والمؤسسات 

المالية
 الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد
المجمــوعالمجمــــوع أخرى



استحقاقات اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة -  25
:يبين الجدول التالي استحقاقات االرتباطات والمطلوبات المحتملة على أساس االستحقاق  

لغاية سنة
من سنة 
 5ولغاية 
سنوات

 5اكثر من 
سنوات

المجموع

524 906 1 -            762 40 762 865 1اعتمادات
322 586  -            623 10 699 575 قبوالت

  :كفاالت 
001 840 578 17 248 141 175 681 دفع - 
892 070 6476 310 196 576 0491 184 4حسن التنفيذ - 
325 632 8173 66 767 763 741 801 2أخرى - 

756 316 5935 36 685 428 478 851 4تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
820 352 63518 431 281 961 9042 959 14المجموع 

549 13        -801 10 748 2 عقود مشاريع انشائية
315 4 572  579 1 164 2 عقود مشتريات

212 46 184 28 861 13 167 4 عقود ايجار تشغيلية
076 64 756 28 241 26 079 9 المجموع 

لغاية سنة
من سنة 
 5ولغاية 
سنوات

 5اكثر من 
سنوات

المجموع

899 020 2 -            088 37 811 983 1اعتمادات
591 627  -            560 12 031 615 قبوالت

  :كفاالت 
960 888 696 17 387 178 877 692 دفع - 
670 246 8796 373 532 647 2591 225 4حسن التنفيذ - 
919 769 7833 106 654 923 482 739 2أخرى - 

096 338 2055 177 107 485 784 675 4تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
135 892 56318 675 328 284 2443 932 14المجموع 

551 13        -724 10 827 2 عقود مشاريع انشائية
000 8        -964 1 036 6 عقود مشتريات

411 46 686 20 187 20 538 5 عقود ايجار تشغيلية
962 67 686 20 875 32 401 14 المجموع 

2017 كانون األول 31 
(مدققة) 

2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدوالرات األمريكية
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بآالف الدوالرات األمريكية



:التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب التوزيع الجغرافي  - 26 
:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

األردن
البلدان العربية 

األخرى
المجموعبقية دول العالمأمريكاأوروبا*آسيا 

2 657 6232 381 258  3392 147 538          -    15 1747 201 932
 207 434 931 821 249 5661 183 002 610 357 32 3583 214 538

             -    143 738 34 879 265 889          -    8 003 452 509
7 600 49714 114 399 250 409 994 605 54 041 635 72323 649 674
2 770 3732 369 680  75 113 181  90 260 0535 513 452
 859 1381 580 015 44 743 204 338 27 969 131 7132 847 916

3 807 7009 051 326 205 591 666 890 25 982 243 95714 001 446
 13 753 85 577          -    10 196          -             -    109 526

 149 5331 027 801          -             -             -             -   1 177 334
2 913 8904 072 241 139 849 448 820 144 878 270 3777 990 055

 79 793 223 539 1 606 91 184  696 4 501 401 319
13 459 23721 866 996 676 6485 131 038 809 972 966 13642 910 027

13 226 68522 090 839 779 2474 827 8441 289 7871 017 19843 231 600

.باستثناء البلدان العربية * 

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

المجموع 

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

أفراد
شركات صغيرة ومتوسطة

شركات كبرى
بنوك ومؤسسات مالية
حكومات وقطاع عام

 -  30  -

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

بآالف الدوالرات األمريكية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارصدة لدى بنوك مركزية

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

(مدققة) 2017 كانون األول 31كما في  - المجموع 



:التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي  - 27
:      ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين
               -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -               -   7 201 9327 201 932
               -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -   3 214 538            -   3 214 538
               -              -              -                  -              -            -            -    29 624          -              -    325 769 97 116 452 509

5 513 4524 635 1032 218 0111 892 7524 124 176 279 518 628 305 579 859 14 6382 477 000 109 5261 177 33423 649 674
               -    90 619           -                  -    40 088         -            -             -             -    106 7141 183 3306 569 3047 990 055

 30 358 31 301 11 509 6 439 44 136 1 805 3 866 5 400          -    45 881 80 124 140 500 401 319
5 543 8104 757 0232 229 5201 899 1914 208 400 281 323 632 171 614 883 14 6382 629 5954 913 28715 186 18642 910 027

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين
               -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -               -   7 084 8977 084 897
               -              -              -                  -              -            -            -             -             -              -   4 142 653            -   4 142 653
               -              -              -                  -              -            -            -    29 624          -              -    293 963 104 620 428 207

5 359 3214 532 0992 340 9961 828 2214 063 192 277 207 517 303 569 783 14 6632 596 783 129 4751 259 53223 488 575
               -    91 786           -                  -    40 102         -            -             -             -    125 5631 329 3216 173 2517 760 023

 15 695 25 602 9 146 8 790 28 793 1 491 5 500 4 316          -    46 444 45 911 135 557 327 245
5 375 0164 649 4872 350 1421 837 0114 132 087 278 698 522 803 603 723 14 6632 768 7905 941 32314 757 85743 231 600

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

    المجموع
قيمة عادلة موجبة- موجودات أخرى و مشتقات مالية 

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

  - 31 -  

بآالف الدوالرات األمريكية

    المجموع

بآالف الدوالرات األمريكية

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

قيمة عادلة موجبة- موجودات أخرى و مشتقات مالية 

افراد
  بنوك 

ومؤسسات مالية
  الحكومة 
والقطاع العام

المجموع

افراد
  بنوك 

ومؤسسات مالية
  الحكومة 
والقطاع العام

المجموع

(مدققة)  2017   كانون األول31



إدارة رأس المال – 28

7 800 2947 584 233 (CET1)اجمالي راس المال االساسي لحملة األسهم العادية 
(636 665 2)(937 757 2)(الطروحات من راس المال االساسي لحملة األسهم العادية)التعديالت الرقابية 

493 10 180 11 راس المال االضافي
673 416 660 332 الشريحة الثانية من راس المال

           -            -(الطروحات من راس مال الشريحة الثانية)التعديالت الرقابية 
763 345 1975 386 5راس المال التنظيمي

663 615 47735 712 35الموجودات والبنود خارج قائمة المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

%14.12%13.81 (CET1)نسبة كفاية رأس مال حملة األسهم العادية 
13.84%14.15%نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى

15.01%15.08%نسبة كفاية رأس المال التنظيمي
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 و إلغاء العمل بتعليمات كفاية III بإصدار تعليمات كفاية رأس المال وفقًا لمعيار بازل 2016/10/31قام البنك المركزي األردني بتاريخ 
.IIرأس المال التنظيمي وفقًا لمعيار بازل 

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

بآالف الدوالرات األمريكية

يقوم مجلس االدارة بمراجعة هيكلية رأس المال 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

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة) 

 كانون األول31
 2017
(مدققة) 



مستويات القيمة العادلة - 29 

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

 :(طرق التقييم والمدخالت المستخدمة)       والمطلوبات المالية 

العالقة بين المدخالت الهامة  مدخالت هامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة 

المطلوبات المالية/ الموجودات المالية 
2018 آذار 31

(مراجعة غير مدققة)

2017 كانون األول 31

(مدققة)
غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى االول 620 104 116 97 اذونات وسندات حكومية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

المستوى االول 963 293 769 325 سندات شركات
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني624 29 624 29 سلف وقروض

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

المستوى االول 447 42 759 26 اسهم وصناديق استثمارية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

654 470 268 479 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى الثاني420 35 173 57 قيمة عادلة موجبة-مشتقات مالية 

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

:  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر

المستوى االول 573 189 028 199 اسهم متوفر لها اسعار سوقية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني990 205 959 217 اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
 عن طريق استخدام 

مؤشر القطاع في السوق
ال ينطبقال ينطبق

563 395 987 416 مجموع  الموجودات المالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر
637 901 428 953 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

المستوى الثاني154 42 865 45 قيمة عادلة سالبة-مشتقات مالية 

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

154 42 865 45 مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

. 2017  و خالل العام 2018 آذار 31       لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل الثالثة اشهر المنتهية في 

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

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

مستوى القيمة العادلة القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

موجودات مالية غير محددة بالقيمة العادلة

احتياطي نقدي اجباري و ودائع الجل وخاضعة الشعار و شهادات ايداع لدى 

بنوك مركزية
المستوى الثاني857 821 2934 820 1674 551 6744 548 4

المستوى الثاني766 146 6534 142 4644 218 5383 214 3حسابات جارية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني812 567 57523 488 87423 751 67423 649 23تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفاة

المستوى االول والثاني704 842 0237 760 0637 056 0558 990 7موجودات مالية اخرى بالتكلفة المطفاة

139 379 54440 211 56840 577 94139 402 39مجموع الموجودات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني741 942 2883 927 5023 189 9354 178 4ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني569 193 45931 080 80231 909 73130 794 30ودائع عمالء

المستوى الثاني764 709 2892 700 1132 570 5512 561 2تامينات نقدية

المستوى الثاني878 183 090 182 645 190 835 188 أموال مقترضة 

952 029 12638 890 06237 860 05237 724 37مجموع المطلوبات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

ان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية والمتضمنة في فئة المستوى الثاني اعاله تم تحديدها بما يتوافق مع نماذج التسعير المتبعة والمقبولة بناء على خصم التدفقات النقدية آخذين 

.باالعتبار سعر الفائدة كأهم مدخل في االحتساب

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة)

2017 كانون األول 31 
(مدققة)
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      ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ، والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية

القيمة العادلة بآالف الدوالرات االمريكية

.تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية

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

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

. تقنيات أخرى حيث تكون كل المدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل  مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق: المستوى الثاني

.تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات من السوق يمكن مالحظتها: المستوى الثالث

بآالف الدوالرات االمريكية



الربح للسهم الواحد العائد لمساهمي البنك - 30

:    ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 

2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

2017 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

663 215 128 217 الربح للفترة العائد لمساهمي البنك

800 640 800 640 المتوسط المرجح لعدد األسهم

0.340.34(اساسي ومخفض)نصيب السهم من الربح للفترة 

النقد وما في حكمه  - 31

:     ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي 
2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

2017 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

778 828 5176 590 7نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

473 213 3943 034 3أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر :يضاف

334 004 5523 423 3ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر :ينزل

917 037 3597 201 7المجموع
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بآالف الدوالرات األمريكية

بآالف الدوالرات األمريكية

ألــف سهـــــم

سـهــم/ دوالر أمريكي 



معامالت مع أطراف ذات عالقة - 32
: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
741 111 689 269    -             058 79 شركات حليفة

932 122 998 447 462 283    -             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

673 234 687 717 462 283 058 79 المجموع

ودائع لدى 
أطراف ذات 

عالقة

تسهيالت ائتمانية 
مباشرة بالتكلفة 

المطفأة

ودائع من أطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 
وسحوبات وتسهيالت 

غير مستغلة
837 96 094 112    -             864 135 شركات حليفة

448 102 567 361 917 267    -             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

285 199 661 473 917 267 864 135 المجموع

:إن تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات عالقة كانت كما يلي 
فوائد مدينةفوائد دائنة

603  209  شركات حليفة

فوائد مدينةفوائد دائنة

36  244  شركات حليفة

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

 مليون دوالر أمريكي للثالثة اشهر 16.9 بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة في األردن والخارج ما مجموعه 
.(2017 آذار 31 مليون دوالر أمريكي للثالثة اشهر المنتهية في 15.7) 2018 آذار 31المنتهية في 

(مدققة)  2017   كانون األول31

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
(مراجعة غير مدققة)  2018 أذار 31

 آالف دوالر امريكي 8.5 مليون دوالر امريكي والتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة 1.7بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لالدارة العليا  - 
 آالف دوالر أمريكي للتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة كما 8.5 مليون دوالر أمريكي للتسهيالت االئتمانية المباشرة و 1.5) 2018 آذار 31كما في 

.(2017 كانون االول 31في 

(مراجعة غير مدققة)  2017 آذار 31

.(2017 كانون االول 31 مليون دوالر أمريكي كما في 2.8) 2018 آذار 31 مليون دوالر كما في 3.5بلغت ودائع االدارة العليا - 

بآالف الدوالرات األمريكية
2018 أذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدوالرات األمريكية
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 المجموعةالقضايا المقامة على  - 33

 

أمام محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك من قبل مدعين  2004أقيمت دعاوى مدنية على البنك العربي ش. م. ع منذ عام  . أ
أمريكيين وغير أمريكيين )أجانب( تتشابه من حيث الوقائع المزعومة والتي مفادها أن البنك العربي قد قام من خالل فرعه في 

صفوا باإلرهابيين وبالمنظمات اإلرهابية في فلسطين خالل فترة االنتفاضة الثانية، وانه بذلك قد نيويورك، بتحويل أموال إلى من و 
ساعد وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية أدت إلى مقتل أو جرح أفراد عائالت المدعيــن، وطالب المدعون البنك في جميع 

 الدعاوى بالتعويض عن الضرر الناتج عن الفعل المدعى بارتكابه. 
 

 22(، فقد صدر قرار بتاريخ ATAفيما يخص الدعاوى المقامة من المدعين االمريكيين وفقًا لقانون مكافحة االرهاب االمريكي )
عن هيئة المحلفين المختارة من قبل المحكمة بخصوص بعض المدعين متضمنًا مسؤولية البنك المدنية عن حوادث  2014أيلول 

ف قرار المسؤولية المدنية أمام محكمة االستئناف، حيث قامت محكمة االستئناف بإصدار قرارها منسوبة لحماس. قام البنك باستئنا
بفسخ قرار المسؤولية المدنية الصادر عن محكمة المقاطعة نتيجة االخطاء المرتكبة من قبل قاضي  2018شباط  9بتاريخ 

ئة المحلفين، وعليه وبناًء على اتفاق التسوية بين محكمة المقاطعة من حيث تطبيق القانون واصدار تعليماته الخاطئة لهي
 االطراف، قررت محكمة االستئناف إبالغ محكمة المقاطعة بفسخ قرارها واعتبار الدعوى  منتهية.  

 
أما بخصوص الدعاوى المقامة من قبل المدعين غير االمريكيين )االجانب( وفقًا لقانون التعويض عن الفعل الضار لألجانب 

(ATS فقد تم رد هذه الدعاوى  ثالث مرات من قبل محكمتي المقاطعة واالستئناف، وقبلت المحكمة العليا األمريكية بتاريخ ،)3 
برد هذه الدعاوى مؤكدة على أنه  2018نيسان  24وأصدرت قرارها بتاريخ النظر في الطعن المقدم من المدعين،   2017نيسان

 .م المحاكم االمريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار لألجانبال يمكن مقاضاة الشركات االجنبية أما

 
 

مليون  164.1) 2018آذار  31مليون دوالر أمريكي كما في  132.9هنالك قضايا أخرى مقامة على المجموعة تقدر بحوالي  . ب
 .(2017كانون األول  31دوالر أمريكي كما في 

 

والبالغ  هذه القضايا أنه لن يترتب على المجموعة مطلوبات تفوق المخصص المقيد لقائهاوبرأي اإلدارة والمحامين المتولين متابعة 
 (. 2017كانون األول  31مليون دوالر أمريكي كما في  17) 2018آذار  31مليون دوالر أمريكي كما في  4.9

 

 
 رقام المقارنةأ - 34

 آذار 31في  أشهر المنتهية الثالثةأرقام لتتناسب مــع تصنيــف  2017تــم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنــة للعــام 
 .عديل لنتائج أعمال السنة السابقة، ولم ينتج عنها أي ت 2018
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