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20182017

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

- 4-

.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 
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(: 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

  - 21-  

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
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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

  -  28  - 

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

  -35-  

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



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 البنك العربي ش . م . ع
 )شركة مساهمة عامة محدودة(

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
 

 مختصرةالمالية المرحلية الالقوائم 
 )مراجعة غير مدققة(

  2018 آذار 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 مرحليةالمالية ال القوائممع تقرير مراجعة 

 
  



 

 

 البنك العربي ش . م . ع
 )شركة مساهمة عامة محدودة( 

 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 
  2018 آذار 31أشهر المنتهية في  للثالثة

 
 جدول المحتويات

 

    مرحليةالمالية الالقوائم تقرير مراجعة 
 صفحة                                                                                              

 
 1                                مختصرةال ةقائمة المركز المالي المرحلي

 
 2                                مختصرةال ةقائمة الدخل المرحلي

 
 3                                 مختصرةال ةقائمة الدخل الشامل المرحلي

 
 4                               مختصرةالقائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية 

 
 5                                مختصرةالقائمة التدفقات النقدية المرحلية 

                                 
6                               مختصرةالالمالية المرحلية القوائم ايضاحات حول 









20182017

372 90 338 77 الربح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى بعد الضريبة :يضاف

بنود سيتم اعادة تحويلها الحقا الى قائمة الدخل 

579 16 622 3 فروقات ُعملة ناتجة عن ترجمة عمالت أجنبية

بنود لن يتم اعادة تحويلها الحقا الى حساب االرباح والخسائر 

314 3 (126  ) صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

314 3 (183  )التغير في إحتياطي تقييم إستثمارات

          -57  بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر (خسائر)أرباح 

893 19 496 3 مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للفترة بعد الضريبة

265 110 834 80 مجموع الدخل الشامل للفترة
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.جزءًا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها (33)الى رقم  (1)تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31للثالثة أشهر المنتهية في 

ع. م .  البنك العربي ش 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة األردنية الهاشمية- عمان 

قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة

(بآالف الدنانير االردنية)



ايضاح
رأس المال 
المدفوع

إحتياطي إجباريعالوة إصدار
إحتياطي 
إختياري

إحتياطي عام
إحتياطي مخاطر 
مصرفية عامة

إحتياطي 
ترجمة ُعمالت 

اجنبية

احتياطي تقييم 
استثمارات

المجموعأرباح مدورة

 2018 آذار 31للثالثة أشهر المنتهية في 
909 549 6263 497 (437 207 )(600 221 )468 220 695 583 920 614 811 561 626 859 800 640 رصيد بداية السنة

(390 56 )(390 56 )   -                 -              -                -              -              -              -              -             (9)أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم 
519 493 2363 441 (437 207 )(600 221 )468 220 695 583 920 614 811 561 626 859 800 640 رصيد بداية السنة المعدل

338 77 338 77    -                 -              -                -              -              -              -              -             الربح للفترة
496 3    -           (126  )622 3    -                -              -              -              -              -             الدخل الشامل اآلخر للفترة

834 80 338 77 (126  )622 3    -                -             -              -              -              -             مجموع الدخل الشامل للفترة
   -               57  (57  )   -              -                -              -              -              -              -             المحول من إحتياطي تقييم استثمارات الى األرباح المدورة

(320 256 )(320 256 )   -                 -              -                -              -              -              -              -             18  توزيعات أرباح 
   -               234 115    -                 -           (234 115 )   -              -              -              -              -             المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

033 318 5453 377 (620 207 )(978 217 )234 105 695 583 920 614 811 561 626 859 800 640 رصيد نهاية الفترة

 2017 آذار 31للثالثة أشهر المنتهية في 
755 500 4333 543 (069 192 )(492 281 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640 رصيد بداية السنة

372 90 372 90    -                 -              -                -              -              -              -              -             الربح للفترة
893 19    -           314 3 579 16    -                -              -              -              -              -             الدخل الشامل اآلخر للفترة

265 110 372 90 314 3 579 16    -                -              -              -              -              -             مجموع الدخل الشامل للفترة
   -                  -              -                 -              -                -              -              -              -              -             المحول من احتياطي تقييم استثمارات الى االرباح المدورة

(240 192 )(240 192 )   -                 -              -                -              -              -              -              -             18  توزيعات أرباح 
780 418 5653 441 (755 188 )(913 264 )468 200 695 583 920 614 374 531 626 859 800 640      رصيد نهاية الفترة

- 4-

لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر (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 تعميم رقم * 
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. 2018 كانون الثاني 1 المسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما في 9 معيار 

. مليون دينار58.8هذا و بلغ الرصيد المقيد التصرف به مبلغ .  استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني

(بآالف الدنانير االردنية)

.جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها (33)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 دينار كما في  (207.6)يحظر التصرف بمبلغ * 

ع.م.البنك العربي ش

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية المختصرة

وبلغت قيمة االرباح المدورة التي ال يمكن التصرف،  مليون دينار0.3 مليون دينار، وارباح تقييم غير متحققة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بمبلغ 57.9تشمل األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مقيدة التصرف بمبلغ * 
.2018 آذار 31 مليون دينار كما في 2 بها اال بحاالت محددة نتيجة لتطبيق بعض المعايير المحاسبية 

.(9) والتي تمثل أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2018 آذار 31مليون دينار كما في  (40.7)تتضمن األرباح المدورة خسارة غير متحققة بمبلغ * 

(شركة مساهمة عامة محدودة)

(مراجعة غير مدققة)



20182017ايضاح:التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

822 115 646 111 الربح للفترة قبل الضريبة
:تعديالت

898 6 191 7 استهالكات واطفاءات
317 4 312 47 مخصص تدني 

(024 6 )(531 17 )صافي الفوائد المستحقة
          -7  خسائر بيع موجودات ثابتة

(275  )(306  )22  إعادة تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (أرباح)
(100 9 )(000 18 )توزيعات نقدية من شركات تابعة وحليفة

          -(893 1 )توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
511 2 (779 4 )مخصصات أخرى

149 114 647 123 المجموع
:النقص في الموجودات (الزيادة)

(567 67 )          -(تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)أرصدة لدى بنوك مركزية 
450 35 773 545 (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)أرصدة و ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 

(787 267 )(999 179 )تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
901 37 (250 1 )موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

(964 34 )(165 52 )موجودات اخرى ومشتقات مالية
:في المطلوبات (النقص) الزيادة 

830 301 352 206 (تستحق خالل مدة تزيد عن ثالثة أشهر)ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية 
(369 432 )872 4 ودائع عمالء
210 80 (018 77 )تأمينات نقدية

671 7 (275 144 )مطلوبات أخرى ومشتقات مالية
(476 225 )937 425 عمليات التشغيل قبل الضريبة المدفوعة (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدية من 

(282 33 )(594 38 )15  ضريبة الدخل المدفوعة
(758 258 )343 387 عمليات التشغيل (المستخدمة في)     صافي التدفقات النقدية من 

:التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
(303 2 )328 1 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (شراء)بيع 
(786 294 )(504 265 )موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة (شراء)
          -(439  )في استثمارات في شركات تابعة وحليفة (الزيادة) 
(976 4 )(303 5 )بالصافي- في الموجودات الثابتة  (الزيادة)

100 9 000 18  توزيعات نقدية من شركات تابعة وحليفة
          -893 1  توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(965 292 )(025 250 )     صافي التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات االستثمار

:التدفقات النقدية من عمليات التمويل
(291  )(534  )أرباح موزعة على المساهمين

(318 63 )008 1 في أموال مقترضة (استحقاق)الزيادة 
(609 63 )474  عمليات التمويل (المستخدمة في)     صافي التدفقات النقدية من 

(332 615 )792 137 في النقد وما في حكمه (النقص)صافي الزيادة 
930 2 150 1 تغير أسعار الصرف- فروقات ُعملة 

226 768 4574 293 4النقد وما في حكمه في بداية السنة
824 155 3994 432 314       النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

- 5-
.جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها (33)الى رقم  (1)تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

ع. م . البنك العربي ش 
(شركة مساهمة عامة محدودة)

المملكة االردنية الهاشمية- عمان 
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة

(بآالف الدنانير االردنية)

 آذار 31للثالثة أشهر المنتهية في 

(مراجعة غير مدققة)
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 ع .م.البنك العربي ش
 (شركة مساهمة عامة محدودة) 

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 المختصرةالمالية المرحلية  قوائمالإيضاحات حول 

  2018 آذار 31أشهر المنتهية في  للثالثة
 )مراجعة غير مدققة( 

 
 ةعـــاممعلومات   -1 

  المملكة األردنية  – دودة أردنية مركزها الرئيسي عمانكشـركة مسـاهمة عامة محوهو مسـجل  ،1930تأسس البنك العربي عام
 .125وعددها والخارج  75وعددها الهاشمية ويقوم باألعمال المصرفية من خالل فروعه المنتشرة في األردن 

 

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

 

  2018 نيسان 26 بتاريخ( 2بموجب جلسته رقم )المرفقة من مجلس إدارة البنك المختصرة المالية المرحلية  قوائمال قراراتم.  

 

 المختصرةالمرحلية  المالية قوائمالأسس إظهار  - 2
  المالية لفروع البنك في المملكة األردنية الهاشمية وخارجها وذلك بعد استبعاد  قوائمالالمرفقة المختصرة المرحلية  الماليـة قوائمالتمثل

المالية لفروع البنك العاملة خارج المملكة األردنية الهاشمية إلى الدينار األردني  قوائمالاألرصدة والمعامـالت بين الفروع. ويتم ترجمة 
 المالية . قوائمالوفقا لألسعار السائدة بتاريخ 

 

  العربي )سويسرا( المحدود لبنكو اللبنك وشركاته التابعة  مالية موحدة قوائميعد البنك. 

 
 المحاسبية التقديراتو   أهم السياسات - 3

 المختصرةالمرحلية  الماليةالقوائم أسس إعداد 
  التقارير المالية المرحلية(. 34 وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرةالمرحلية المالية  قوائمالتم إعداد( 

 

  لبنك المجموعة المختصرة الموحدة  المالية المرحلية قوائممع ال المالية المرحلية الموجزة للبنك العربي ش م ع بالتزامن قوائمال أتقر
 .العربي وتعتبر جزأ ال يتجزأ منها

 

  التي تظهر الموجودات والمطلوبات المالية  بعض وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء المرحلية الموجزة المالية قوائمالتم إعداد
 .المالية قوائمالبالقيمة العادلة بتاريخ 

 

 ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقًا للمعايير الدولية المختصرة المالية المرحلية  قوائمان ال
أشهر  للثالثة، كما ان نتائج األعمال  2017كانون األول  31رير المالية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للبنك كما في للتقا

كما لم يتم  2018كانون األول  31ال تمثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2018 آذار 31المنتهية في 
 والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة المالية .  2018 آذار 31أشهر المنتهية في  للثالثةالتخصيص على أرباح الفترة إجراء 

 

 الذي يمثل العملة الرئيسية للبنك. المالية المرحلية الموجزة و قوائمالعملة إظهار  األردني هون الدينار ا 
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متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم إتباعها في إعداد آخر المختصرة المالية المرحلية  قوائمالإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
كانون  1باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية اعتبارًا من ، 2017كانون األول  31قوائم مالية مدققة للبنك للسنة المنتهية في 

 :2018الثاني 

 

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

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

. وكان التطبيق 2009عام  الصادر 9. قام البنك بتطبيق المرحلة األولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم والقياس لألدوات المالية
 .2011كانون الثاني  1المبدئي للمرحلة األولى من المعيار في 

 

بتعديل ارقام المقارنة. تم  البنك ولم يقم ،االدوات المالية 9رقم  تطبيق المعيار بأثر رجعي وبما يتماشى مع معيار التقارير المالية الدوليتم 
التقارير المالية قائمة حقوق الملكية. استبدل معيار ب من خالل األرباح المدورة 2018كانون الثاني  1بأثر تطبيق المعيار في االعتراف 

)األدوات المالية: االعتراف  39)األدوات المالية( نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  9الدولي رقم 
 لتصنيف والقياس.وتضمن نموذجًا شاماًل أللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة وأطار محاسبة التحوط، ومتطلبات ا ،والقياس(

 

لية تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية. آ )األدوات المالية( (2014( )9)معيار التقارير المالية الدولي رقم تتضمن النسخة المعدلة ل
ره األصول على نموذج أعمال المنشأة ألدا بناء ( ان يتم تصنيف جميع الموجودات المالية9يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( على 2009)( 9)معيار التقارير المالية الدولي رقمبتقييم اثر تطبيق  البنك قامالمالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي. 
كانون  1بتاريخ التطبيق اإلجباري للمعيار في للبنك  والمطلوبات المالية وتقييم الموجودات والمطلوبات المالية لموجوداتاتصنيف وقياس 

 .2018الثاني 
 .2014لسنة  9لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية ناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم جد أي اختالف جوهري و ال ي

 

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

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

 

انخفاض في األرباح  2018كانون الثاني  1نتج عن تطبيق تعديالت التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية للبنك كما في 
 دينار كما يلي: مليون 56.4المدورة بمبلغ 

 
 األرباح المدورة على البنك المالية األصول أثر تطبيق نموذج أعمال

 ارــــــــدينألف  
 469 1 لدى بنوك ومؤسسات مصرفيةأرصدة 

 020 5 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 311 62 تسهيالت ائتمانية
 (410 12) ضرائب مؤجلة

 390 56  المجموع
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  ( اإليرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

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

. يحدد المعيار ىااليرادات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء، ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير األخر

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

 مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العميل. تحققهباإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن  االعتراف
 

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

 .المرتبطة بتنفيذ العقد مباشرةالالمحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف  المعالجة. كما يحدد المعيار بااليراد
 

 على القوائم المالية المرحلية للبنك. ( 15معيار التقارير المالية الدولي رقم )لم ينتج أي اثر جوهري عن تطبيق 
 

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

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

 باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة.
 المالية للبنك. ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم لم
 

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

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

 

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

 االستخدام. 
 

 .المالية للبنكلم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم 
 

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

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

على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل التزامات الضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس األسهم التي 
 أدوات حقوق الملكية. تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس األسهم مقابل

 

 .المالية للبنكلم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم 
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(: 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 الشركة 28( ومعيار المحاسبة الدولي )10التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية رقم )تركز 
التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى شركة حليفة أو مشاريع مشتركة. توضح التعديالت أنه يتم 

وفقًا لمعيار التقارير الدولية  -كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعريف المنشأة االعتراف ب
بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .  في حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل  -( 3)

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

 

 المالية للبنك.لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم 
 

 

 المحاسبية التقديرات
  31إن تقديراتنا المتبعة ضمن القوائم المالية المرحلية الموجزة معقولة و متماثلة مع التقديرات المتبعة للسنة المنتهة في 

 .2017كانون االول 

 

 :استخدام التقديرات

 مخصص التدني/ مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة:
 

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

 لخسائر االئتمانية المتوقعة. االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبليةباإلضافة الى 
 

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

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

 المتوقعة ةالخسائر االئتماني
من قبل البنك عند  اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من إجتهادات

 :تطبيق المعيار تتضمن ما يلي

  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 المتوقع لألداة الماليةمنذ 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
 

مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر  تمانيةلمخاطر االئلالجوهرية يتم تقييم الزيادة 
فانه يتم اعادة  لمخاطر االئتمانيةزيادة جوهرية لإذا أشار أحد هذه العوامل الى وجود اإلئتمان وبناء على ثالثة عوامل. 

 :2 مرحلةالى ال 1 مرحلةالتصنيف االداة المالية من 
 
لالداة المالية  مخاطر حدوث التعثربناء على التغير في  لمخاطر االئتمانيةالجوهرية في ا لقد قمنا بتحديد حدود لقياس -1

 مقارنة مع تاريخ نشأتها.

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

 بشكل أفضل. الجوهرية في المخاطر االئتمانية

لمخاطر افتراضا بوجود زيادة جوهرية في ا ( )االدوات المالية(9)لدولي رقم معيار التقارير المالية ايتضمن   -3

 .يوم 45ألكثر من  تستحقلألدوات المالية التي تعثرت وا االئتمانية
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. ان طريقة تحديد تعثر ماليةالفترة الفي نهاية على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما  3 مرحلةوال 2 مرحلةاليعتمد التغير بين 
معيار تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفقاً ل هي مشابهة لطريقة 9األدوات المالية وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي 

 عتراف والقياس(.)األدوات المالية: اال 39المحاسبة الدولي رقم 
 

 ، األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:عوامل االقتصاد الكلي
واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقاً لمعلومات موثوقة عند المعلومات التاريخية يجب األخذ بعين االعتبار 

 اجتهاداتبمن إدارة البنك القيام المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب  ةقياس الخسائر االئتماني
 جوهرية.
مخصص تدني ل 2والمرحلة  1خسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر ومدخالت المستخدمة في المرحلة و حدوث التعثر احتمالية

( والمرتبطة بشكل مباشر االقتصاد الكليء على عوامل اقتصادية متغيرة )أو التغير في عوامل مصممة بنا التسهيالت االئتمانية
 بالمخاطر االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.

 المتغيرة. االقتصاد الكليالمتوقعة بعوامل  ةالمستخدمة في حساب الخسارة االئتماني االقتصاد الكلييتم ربط كل سيناريو من حاالت 
باستخدام السيناريوهات المرجحة  2والمرحلة  1المتوقعة للمرحلة  ةاتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانيان في تقدير

 المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.
ي والتضخم وأسعار الفائدة......(. ان تغيرات يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي )مثل: الناتج المحلي اإلجمال

الصعود والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة. تشمل هذه السيناريوهات 
 على تغيرات هبوط إضافية بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي الحاجة لذلك.

 السيناريوهات المرجحةواألوضاع الحالية. يتم تقييم التاريخية فقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية يتم قياس االحتماالت المرجحة و

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

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

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

 يوم فأكثر. 90عن الدفع لمدة  قابل للنقض بانه التوقف

  

 :العمر المتوقع 

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

ا فيها خيارات الدفع المقدم، وخيارات معرضة لمخاطر التدني. يتم االخذ بعين االعتبار جميع التدفقات النقدية للعمر المتوقع، وبم

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

 المعرض بها البنك لمخاطر االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - 4
    إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

171 318 736 245 نقد في الخزينة
:أرصدة لدى بنوك مركزية

228 367 056 268 حسابات جارية
584 373 7311 412 1ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
848 954 746 949 االحتياطي النقدي اإلجباري

745 256 241 226 شهادات إيداع
               -(815  )مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:  ينزل 

576 270 6953 101 3     المجموع

: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 
(9)التقارير المالية الدولي رقم 

  950-              -                  950

950                  -             -950  "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 
(135  )                -              -(135  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

815                  -             -815  رصيد نهاية الفترة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - 5
      إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

772  380  حسابات جارية
897 90 634 110  أشهر3ودائع تستحق خالل 

669 91 014 111      المجموع

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

759 501 3371 893 حسابات جارية
104 452 9841 604 1 أشهر3ودائع تستحق خالل 

724 17                 -شهادات إيداع
587 971 3212 498 2     المجموع

               -(644  )مخصص الخسائر االئتمانية :  ينزل 

256 063 6913 608 2مجموع األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 
 .2017 كانون األول 31 و2018 آذار 31ال توجد ارصدة ال تتقاضى فوائد كما في   - 
.(2017 كانون األول 31 مليون دينار أردني كما في 567.4) 2018 آذار 31ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  - 

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31

-  11  -

بآالف الدنانير األردنية

.باستثناء االحتياطي النقدي ال توجد أية أرصدة مقيدة السحب لدى البنوك المركزية  - 
 كانون االول 31 و 2018 آذار 31 مليون دينار كما في 17.7بلغت األرصدة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر  - 

2017. 

بآالف الدنانير األردنية



: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 
(9)التقارير المالية الدولي رقم 

  508-              -                  508

508                  -             -508  "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 
136                  -              -136  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

644                  -             -644  رصيد نهاية الفترة

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

     إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محليه:

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

               -                - أشهر وقبل سنة9إيداعات تستحق بعد 
000 15 000 15 إيداعات تستحق بعد سنة

000 15 000 15      المجموع

     إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

422 41 670 73  أشهر6 أشهر وقبل 3إيداعات تستحق بعد 
645 10                 - أشهر9 أشهر وقبل 6إيداعات تستحق بعد 

067 52 670 73      المجموع

               -(14  )مخصص الخسائر االئتمانية :  ينزل 

067 67 656 88 مجموع اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية محلية وخارجية 

 .2017 كانون األول 31 و2018 آذار 31ال توجد إيداعات مقيدة السحب كما في   - 

: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 
(9)التقارير المالية الدولي رقم 

  11-              -                  11

11                  -             -11  "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 
3                  -              -3  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

14                  -             -14  رصيد نهاية الفترة

بآالف الدنانير األردنية
(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31

-  12  -

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية
(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31



موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 7

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

457 44 953 45  أذونات وسندات حكومية

010 21 010 21  سلف وقروض

015 1 075 1  أسهم شركات       

482 66 038 68             المجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - 8

:       ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

699 121 132 120 اسهم متوفر لها اسعار سوقية

213 43 326 43 اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

912 164 458 163             المجموع

 ألف دينار للثالثة أشهر المنتهية 57بلغت قيمة األرباح المتحققة التي تم تحويلها من احتياطي تقييم االستثمارات الى األرباح المدورة مبلغ  - 
 آذار 31اليوجد أرباح متحققة تم تحويلها من احتياطي تقييم االستثمارات الى األرباح المدورة للثالثة أشهر المنتهية في ) 2018 آذار 31في 

2017)

- 13 -

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

ال يوجد توزيعات ) 2018 آذار 31 مليون دينار للثالثة أشهر المنتهية في 1.9بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات أعاله   - 
.(2017 آذار 31نقدية على االستثمارات أعاله للثالثة أشهر المنتهية في 



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

صغيرة 
ومتوسطة

كبرى

697 408        -445 17 237 271 499 65 516 54 *كمبياالت وأسناد مخصومة 
770 068 1593 177 421 1 995 294 6792 566 516 28 *حسابات جارية مدينة 
226 456 3328 544 427 52 195 029 6536 612 619 217 1*سلف وقروض مستغلة 

651 996        -            -       -403 1 248 995 قروض عقارية
823 89        -            -       -       -823 89 بطاقات ائتمان

167 020 49113 721 293 71 427 595 2348 246 7221 385 2    المجموع
589 228        -856 4 026 127 330 58 377 38 فوائد وعموالت معلقة: ينزل

023 775 086 3 341  602 623 844 65 150 82        مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
612 003 0861 3 197 5 628 750 174 124 527 120     المجموع

555 016 40512 718 096 66 799 844 0607 122 1951 265 2     صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

.2018 آذار 31٪ من اجمالي التسهيالت كما في 7.2 مليون دينار أو ما نسبته 938.6بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  - 

من رصيد التسهيالت بعد الفوائد والعموالت المعلقة كما% 5.6 مليون دينار أو ما نسبته 719.1بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  - 
.2018 آذار 31 في 

- 14 -

بآالف الدنـــــــــــــــانير األردنيــــــــــة

.2018 آذار31٪ من اجمالي التسهيالت كما في 0.44 مليون دينار أو ما نسبته 57.2بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  - 

.2018 آذار 31 مليون دينار كما في 19صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا والبالغة * 

2018 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 

أفراد
بنوك ومؤسسات شركات

مالية
حكومات 
وقطاع عام

المجموع

.2018 آذار 31 مليون دينار خالل الثالثة أشهر المنتهية في 50.9بلغت قيمة الديون التي تمت جدولتها مبلغ  - 

.2018 آذار 31خالل الثالثة أشهر المنتهية في  (تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة  )ال يوجد ديون تمت هيكلتها  - 



صغيرة 
ومتوسطة

كبرى

571 422         -745 16 135 280 224 70 467 55 *كمبياالت وأسناد مخصومة 
615 972 5302 235       -696 144 3732 562 016 30 *حسابات جارية مدينة 
768 396 8428 520 807 53 953 045 3636 594 803 181 1*سلف وقروض مستغلة 

405 970         -      -       -279 1 126 969 قروض عقارية
171 79         -      -       -        -171 79 بطاقات ائتمان
530 841 37212 756 552 70 784 470 2398 228 5831 315 2    المجموع

376 217         -639 4 420 118 552 57 765 36 فوائد وعموالت معلقة: ينزل
048 677 193 1       -229 547 014 57 612 71        مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

424 894 193 1 639 4 649 665 566 114 377 108     المجموع
106 947 17911 755 913 65 135 805 6737 113 2061 207 2     صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
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2017 كانون االول 31 
(مدققة)

أفراد
بنوك شركات

ومؤسسات 
مالية

بآالف الدنـــــــــــــــانير األردنيــــــــــة

حكومات 
وقطاع عام

المجموع

٪ من رصيد التسهيالت بعد الفوائد والعموالت المعلقة كما في5.7 مليون دينار أو ما نسبته 721.3بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة، بعد تنزيل الفوائد والعموالت المعلقة  - 
.2017 كانون االول 31   

 .2017 كانون االول 31 مليون دينار كما في 19.9صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا والبالغة * 

.2017 كانون االول 31٪ من اجمالي التسهيالت كما في 0.5 مليون دينار أو ما نسبته 63.7بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  - 
.2017 كانون االول 31 ٪ من اجمالي التسهيالت كما في 7.2 مليون دينار أو ما نسبته 928.9بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  - 

.2017 كانون األول31 مليون دينار خالل السنة المنتهية في 181.2بلغت قيمة  الديون التي تمت جدولتها مبلغ  - 

.2017 كانون األول 31 مليون دينار خالل السنة المنتهية في 1.1مبلغ  (تحويلها من حسابات غير عاملة الى حسابات تحت المراقبة  )بلغت قيمة الديون تمت هيكلتها  - 



تفاصيل حركة مخصص تدني التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 

048 677 817 646 927 21 304 8 2018 كانون الثاني 1كما في 
تعديالت االنتقال الناتجة عن تطبيق معيار التقارير 

(9)المالية الدولي رقم 
 40 070 22 241-         62 311

359 739 817 646 168 44 374 48 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 

         -        -(47  )47  1المحول للمرحلة 

         -        -804  (804  )2المحول للمرحلة 

         -425  (420  )(5  )3المحول للمرحلة 
ديون مشطوبة او محولة)المستخدم من المخصص 

(إلى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة 
-       -       ( 13 407)( 13 407)

239 48 582 44 (336  )993 3 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

832  813  8  11  تعديالت خالل الفترة و تعديالت فرق عملة

023 775 230 679 177 44 616 51 رصيد نهاية الفترة

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

صغيرة 
ومتوسطة

كبرى

460 713 958          -333 575 407 53 762 83 رصيد بداية السنة

489 191 575           -817 164 225 16 872 9 المقتطع من اإليرادات
أو محولة  / (ديون مشطوبة)المستخدم من المخصص 

إلى بنود خارج قائمة المركز المالي
( 16 414)( 5 248)( 187 871)-         -        ( 209 533)

(714 23 )(366  )         -(287 10 )(261 7 )(800 5 )الفائض في المخصص المحول لإليرادات

        -        -         -287  (293  )6  تعديالت خالل السنة

346 5 26           -950 4 184  186  تعديالت فرق عملة

048 677 193 1         -229 547 014 57 612 71 رصيد نهاية السنة

 مليون دينار أردني كما 283.2) 2018 آذار 31 مليون دينار أردني كما في 0.6بلغت الديون غير العاملة المحولة الى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلي الموجز  - 
.علمًا بأن هذه الديون مغطاة بالكامل بالمخصصات والفوائد المعلقة (2017 كانون األول 31في 

بآالف الدنانير األردنية

2017 كانون االول 31 
(مدققة)

حكومات 
وقطاع عام

.يتم تحديد قيمة التدني على مستوى كل عميل و بشكل افرادي  - 

أفراد

.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 في - ،

شركــــــــــات
المجموع

بنوك ومؤسسات 
مالية

-  16  -

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 



تفاصيل حركة الفوائد والعموالت المعلقة 

كبرىصغيرة ومتوسطة

376 217         -639 4 420 118 552 57 765 36 رصيد بداية السنة

501 13          -217  454 9 697 1 133 2 فوائد وعموالت معلقة خالل الفترة

مشطوبة  أو محولة إلى /  فوائد وعموالت تم تسويتها 
بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة

(  136)(  757)(  141)-        -         ( 1 034)

(280 1 )         -        -(723  )(171  )(386  )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

         -         -        -1  (1  )        -تعديالت خالل الفترة

26           -        -15  10  1  تعديالت فرق عملة

589 228          -856 4 026 127 330 58 377 38 رصيد نهاية الفترة

كبرىصغيرة ومتوسطة

305 286         -870 3 351 176 024 58 060 48 رصيد بداية السنة

987 50          -769  101 32 612 8 505 9 فوائد وعموالت معلقة خالل السنة

مشطوبة أو محولة إلى /  فوائد وعموالت تم تسويتها 
بنود خارج قائمة المركز المالي

( 19 068)( 8 024)( 90 252)-        -         ( 117 344)

(555 3 )         -        -(562  )(227 1 )(766 1 )فوائد وعموالت تم تسويتها محولة لإليرادات

         -         -        -        -        -        -تعديالت خالل السنة

983           -        -782  167  34  تعديالت فرق عملة

376 217          -639 4 420 118 552 57 765 36 رصيد نهاية السنة

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

خارج االردنداخل االردن
2018 آذار 31
مراجعة غير ) 

(مدققة

 كانون االول31 
 2017
(مدققة)

206 207 1952 265 3652 237 8301 027 1أفراد

870 363 8072 438 0562 527 7511 911 صناعة وتعدين

594 386 9331 347 3621 069 5711 278 انشاءات

212 812 941 818 304 742 637 76 عقارات

047 254 2122 293 1852 598 0271 695 تجارة

289 117 085 117 919 34 166 82 زراعة

082 165 395 229 585 82 810 146 سياحة وفنادق

255 278 585 284 118 217 467 67 نقل

500 8 451 8 451 8         -اسهم

959 532 4501 428 7181 988 732 439 خدمات عامة

913 65 096 66 430 57 666 8 بنوك ومؤسسات مالية

179 755 405 718 247 612 158 106 الحكومة والقطاع العام

106 947 55511 016 74012 175 8158 840 3صافي تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة 

-  17  -

أفراد

شركـــــــات

أفراد

شركات

المجموع
بنوك ومؤسسات 

مالية
حكومات 
وقطاع عام

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 

القطاع االقتصادي
بآالف الدنانير األردنية

المجموع
بنوك ومؤسسات 

مالية
حكومات 
وقطاع عام

بآالف الدنانير األردنية

2017 كانون االول 31 
(مدققة)



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

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

317 394 1561 619 1 أذونات خزينة
799 418 5162 520 2 سندات حكومية وبكفالتها

980 475 928 414  سندات شركات
(832 2 )(921 6 )مخصص الخسائر االئتمانية :  ينزل 

264 286 6794 547 4               المجموع

:تحليل السندات حسب طبيعة الفائدة 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

135 160 861 187 ذات فائدة متغيرة
129 126 8184 359 4ذات فائدة ثابتة

264 286 6794 547 4               المجموع

تحليل الموجودات المالية حسب توفر األسعار 

:موجودات مالية متوفرة لها أسعار سوقية 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

012 347 484 521  أذونات خزينة
039 562 849 538  سندات حكومية وبكفالتها

815 378 583 344  سندات شركات
866 287 9161 404 1               المجموع

:موجودات مالية غير متوفرة لها أسعار سوقية 
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

305 047 6721 097 1 أذونات خزينة
760 856 6671 981 1 سندات حكومية وبكفالتها

333 94 424 63  سندات شركات
398 998 7632 142 3               المجموع

264 286 6794 547 4 المجموع الكلي

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

المجموع3المرحلة 2المرحلة 1المرحلة 
832 2 832 2           -          -2018 كانون الثاني 1كما في 

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

 2 301 2 719-                5 020

852 7 832 2 719 2 301 2 "معدلة "2018 كانون الثاني 1كما في 
(931  )               -(680  )(251  )صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة

921 6 832 2 039 2 050 2 رصيد نهاية الفترة

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

رصيد بداية السنة
تعديالت خالل السنة و فرق عملة

رصيد نهاية  السنة

 مليون دينار 12.5 بيع بعض الموجودات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة بمبلغ 2018 آذار 31تم خالل الثالثة أشهر المنتهية في - 
.(2017 كانون األول 31لم يتم بيع موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة خالل السنة المنتهية في  )أردني
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بآالف الدنانير األردنية 

بآالف الدنانير األردنية 

بآالف الدنانير األردنية 

بآالف الدنانير األردنية 

بآالف الدنانير األردنية 
(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31

بآالف الدنانير األردنية 
(مدققة) 2017 كانون االول 31 

 2 832
-                         

 2 832



موجودات ثابتة - 11 

موجودات أخرى - 12
         إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

 106 041 94 612

 91 755 71 248

 43 624 37 724

810 10 508 10 موجودات غير ملموسة

 62 206 43 284

 314 134 257 678

ودائع عمــالء -  13

         إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

كبرىصغيرة ومتوسطة

522 547 7036 194 998 262 5351 083 2861 006 4حسابات جارية وتحت الطلب

506 632 501               824 5 848 9 784 616 1ودائع التوفير

871 836 5517 964 379 020 9542 499 987 351 4ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

799 166  -                186  531  082 166 شهادات إيداع

  698 183 30416 159 3871 289 8683 593 1391 141 10المجموع

موجودات متفرقة أخرى

     المجموع

.تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من هذه الموجودات خالل فترة أقصاها سنتين من تاريخ اإلحالة*  
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*موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة

بآالف الدنانير األردنية

فوائد للقبض

مصاريف مدفوعة مقدمًا

2018 آذار 31 مليون دينار على التوالي خالل الثالثة أشهر المنتهية في 4.3 مليون دينار و 7.6بلغت اضافات واستبعادات الموجودات الثابتة 

.(2017 آذار 31 مليون دينار للثالثة أشهرالمنتهية في 6.9 مليون دينار و 5.1)

.(2017 كانون األول 31 مليون دينار كما في 121.6) 2018 آذار 31 مليون دينار كما في 122.1 بلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستهلكة بالكامل

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

أفراد
حكومات وقطاع شركات

عام
المجموع



صغيرة 
ومتوسطة

كبرى

819 334 1466 202 636 190 3221 025 7151 916 3حسابات جارية وتحت الطلب

382 597 461           272 5 702 10 362 581 1ودائع التوفير

599 099 6518 958 668 389 7762 431 504 319 4ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

026 147  -             185  527  314 146 شهادات إيداع

826 178 84316 160 7611 585 3273 468 8951 963 9المجموع
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 مليون دينار أو 156 ) 2018 آذار 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1 مليون دينار أو ما نسبته 162.5بلغت الودائع الجامدة  - 
.(2017 كانون االول 31من إجمالي ودائع العمالء كما في  % 0.96ما نسبته 

بآالف الدنانير األردنية

2017 كانون االول 31  
(مدققة)

أفراد
حكومات شركات

وقطاع عام
المجموع

 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.8 مليون دينار أو ما نسبته 283بلغت قيمة ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام األردني  - 
.(2017 كانون االول 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 235.7) 2018آذار 

2018 آذار 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 36 مليون دينار أو ما نسبته 5820.6بلغت قيمة الودائع التي ال تحمل فوائد  - 
.(2017 كانون االول 31٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 34.8 مليون دينار أو ما نسبته 5625.9 ) 

 آذار 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 0.36 مليون دينار أو ما نسبته 58.7 (مقيدة السحب)بلغــت قيمة الودائع المحجوزة  - 
.(2017 كانون االول 31 ٪ من إجمالي ودائع العمالء كما في 0.36 مليون دينار أو ما نسبته 57.7) 2018



أموال مقترضة -  14

        إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

044 47 205 48 من بنوك مركزية

697 16 544 16 من بنوك ومؤسسات مالية

  741 63 749 64      المجموع

تحليل االموال المقترضة حسب طبيعة الفائدة
 آذار 31 

2018
(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

299 9 099 9 ذات فائدة متغيرة

442 54 650 55 ذات فائدة ثابتة

  741 63 749 64      المجموع

مخصص ضريبة الدخل -  15

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

248 115 264 122 السنة/ رصيد بداية الفترة 

  671 112 560 34 ضريبة الدخل المستحقة

(655 105 )(594 38 )ضريبة دخل مدفوعة

  264 122 230 118 السنة/      رصيد نهاية الفترة 

:تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل المرحلية الموجزة كما يلي

20182017

553 27 560 34 مصروف ضريبة الدخل للفترة

(103 2 )(252  )أثر الضريبة المؤجلة

  450 25 308 34      المجموع

:     إن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة هي كما يلي

:البنود التي نتج عنها موجودات ضريبية مؤجلة
  رصيد بداية 

السنة
 أثر تطبيق معيار 
التقارير المالية رقم 

  رصيد بداية السنة 
المعدل

 المضاف خالل 
الفترة

 المطفأ خالل الفترة
 تعديالت خالل 
الفترة و فرق عملة

  رصيد نهاية الفترة

374 32  -                (578  )816 2 136 30 410 12 726 17 مخصص تدني

784 11  -                (372  )400  756 11  -                756 11 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

626 3  -                (111  )146 1 591 2  -                591 2 فوائد معلقة مدفوع ضرائب عنها 

143 10 32  (094 3 )126  079 13  -                079 13 أخرى

927 57 32  (155 4 )488 4 562 57 410 12 152 45 المجموع
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بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

(مراجعة غير مدققة) 2018  آذار 31

بآالف الدنانير األردنية

. مثل البنك العربي لبنان2012 مثل البنك العربي اإلمارات  وعام 2016حصلت فروع البنك العربي ش م ع على مخالصات ضريبية حديثة تتراوح بين عام   -  

 آذار31للثالثة اشهر المنتهية في 
(مراجعة غير مدققة) 

 31كما في % 37وتتراوح نسبة ضريبة الدخل السائدة في البلدان التي يوجد للبنك فروع فيها من صفر إلى % 35تبلغ نسبة ضريبة الدخل السائدة في األردن  - 
.2017 كانون األول 31 و2018آذار 



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

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

946 86 844 80 فوائد للدفع

814 96 173 103 أوراق للدفع

401 41 072 44 فوائد وعموالت مقبوضة مقدمًا

444 20 203 18 مصاريف مستحقة غير مدفوعة

849 10 635 266 أرباح ستوزع على المساهمين

444 425 314 272 مطلوبات مختلفة أخرى

898 681 241 785      المجموع

         إن الحركة على حساب األرباح المدورة  هي كما يلي :

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

433 543 626 497 السنة/ رصيد بداية الفترة 

025 195 338 77 السنة/  الربح للفترة 

743 1 57   المحول من إحتياطي تقييم إستثمارات إلى األرباح المدورة

(240 192 )(320 256 )* األرباح الموزعة

(437 30 )           -المحول إلى االحتياطي االجباري

(000 20 )             -المحول إلى إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

             -234 115 **المحول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة

             -(390 56 )(9)أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم 

102               -السنة/ تعديالت خالل الفترة 

626 497 545 377 السنة/ رصيد نهاية الفترة 

بآالف الدنانير األردنية
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رأس المال و اإلحتياطيات - 17

 بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية 2018 آذار 29قامت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع  في اجتماعها المنعقد بتاريخ * 
قامت الهيئة العامة لمساهمي البنك العربي ش م ع  في اجتماعها  ) مليون دينار256.3من القيمة االسمية لالسهم اي ما مجموعه % 40 بنسبة 2017عن العام 

من القيمة االسمية اي % 30 بنسبة 2016 بالمصادقة على توصية مجلس إدارة البنك  بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 آذار 31المنعقد بتاريخ 
.( مليون دينار192.2ما يعادل 

 كانون 31 و 2018 آذار 31 مليون سهم القيمة األسمية للسهم الواحد دينار اردني كما في 640.8 مليون دينار موزعة على 640.8بلغ  راس مال البنك -  أ  
.2017األول 
.لم يقم البنك بإقتطاع االحتياطيات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه المعلومات المالية مرحلية ويتم إجراء اإلقتطاعات في نهاية السنة المالية-  ب 

أرباح مدورة -  18

بآالف الدنانير األردنية

 والذي طلب من خالله نقل رصيد حساب المخاطر المصرفية العامة 2018 كانون الثاني 25 بتاريخ 1359\1\10اصدر البنك المركزي األردني تعميم رقم ** 
 المسجل على الرصيد االفتتاحي لحساب األرباح المدورة كما 9لحساب األرباح المدورة للتقاص مع أثر معيار  (المحتسب وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني)

كما و نص التعميم على اإلبقاء على رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة مقيدة التصرف و ال يجوز توزيعه كأرباح على. 2018 كانون الثاني 1في 
. مليون دينار58.8هذا و بلغ الرصيد المقيد التصرف به مبلغ .  المساهمين و ال يجوز استخدامه ألي أغراض أخرى اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي األردني



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

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
 205 751 178 256
 14 833 8 321
 9 075 5 827
 1 829 1 132

 64 122 61 048
 295 610 254 584

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

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
434 82 335 100 ودائع عمالء

397 6 454 7 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
534 6 713 6 تأمينات نقدية
888  266  أموال مقترضة

554 4 435 4 رسوم ضمان الودائع
807 100 203 119      المجموع

بآالف الدنانير األردنية

  -23-  

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

بآالف الدنانير األردنية

     المجموع

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة
أرصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية



صافي إيراد العموالت  - 21
       إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
:عموالت دائنة

 14 122 13 424
528 18 612 16  تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

924 11 396 12  أخرى
(148 4 )(483 4 )عموالت مدينة :ينزل

728 39 647 38      صافي إيراد العموالت

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - 22
        إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2017 آذار 31
(مراجعة غير مدققة) 

 أرباح متحققة
أرباح  غير 
متحققة

المجمــوعالمجمــوعتوزيعات أرباح

066 1 586             -246  340  اذونات خزينة وسندات
(7  )60             -60               -أسهم شركات
059 1 646            -306  340       المجموع

إيرادات أخرى – 23

        إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 آذار 31

2018
(مراجعة غير مدققة)

 آذار 31
2017

(مراجعة غير مدققة)
082 2 118 2 إيرادات خدمات العمالء

173  168  بدل إيجار صناديق حديدية و إيجارات 
86  (17  )مشتقات مالية (خسائر) أرباح 

653 1 158 4 إيرادات أخرى
994 3 427 6      المجموع

بآالف الدنانير األردنية

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

 -  24  - 

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية 
2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 
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 : األعمالقطاعات  -24
 

لدى البنك العربي مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية تم إعدادها لتلبية احتياجات عمالء البنك ويقوم 
بتطويرها دائما بما يتناسب مع التغير المستمر في بيئة العمل المصرفي وأدواته الحديثة، ويتم استخدامها من قبل اإلدارة 

  يلي موجز عن نشاطات هذه المجموعات يوضح طبيعة عملها وخططها المستقبلية. التنفيذية في البنك. وفيما

 

  والمؤسسات المالية  للشركات األعمال المصرفيةادارة 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 

ويل التجاري و ادارة النقد وصواًل الى التسهيالت التمويلية المنتشرة حول العالم، بدء من االقراض التجاري، و التم
المركبة. كما ويوفر البنك العربي لعمالئه من القطاعات الخاصة والعامة، والشركات الكبرى، والمؤسسات متوسطة 
وصغيرة الحجم باإلضافة الى المؤسسات المالية، منتجات والخدمات وحلول متطورة ومتخصصة، من خالل قنوات 

 .المختلفة اإللكترونيةصرفية لتنفيذ معامالتهم بكل فاعلية، عن طريق الفروع او القنوات م

 
 مجموعة الخزينة   .2

تدير الخزينة في البنك العربي مخاطر السوق والسيولة، كما تقدم المشورة وخدمات التداول لعمالء البنك العربي 
 عالميًا.

 مسؤوليات متعددة، يأتي في مقدمتها:تتولى إدارة الخزينة في البنك العربي 
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. •
 الحد من استخدام المشتقات المالية. •
تنفيذ العمليات المتعلقة بشراء وبيع السندات والمشتقات المالية وتبديل العمالت األجنبية مع خبراء السوق. كما  •

 وتنفذ الخزينة عمليات اإلقراض واالقتراض الخاصة بالسوق النقدي مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى.
 جنبية والمشتقات والمنتجات المالية األخرى للعمالء.األ العمالتبيع  •
دارة السيولة ومخاطر السوق ألقسام البنك ذات العالقة. •   تقديم المشورة المتعلقة باستهالك وا 

        
 مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد  .3

احتياجات قطاعات مختلفة من يوفر قطاع الخدمات المصرفية لألفراد باقة من البرامج المصممة خصيصا لتلبية 
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 

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

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

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

 

 

 



معلومات عن قطاعات أعمال البنك

2017 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

خدمات التجزئةالنخبة

759 215 111 251 891 20 475 20 (045 24 )986 85 804 147 إجمالي الدخل

                -                -                -254 25 012 50 (444 42 )(822 32 )صافي الدخل من الفوائد بين القطاعات

:ينزل

317 4 312 47                 -156 2                 -               -156 45 مخصص تدني

511 2 (779 4 )                -(305  )(663  )(021 1 )(790 2 )مخصصات اخرى

877 38 434 41                 -021 20 735 2 324 2 354 16 المصاريف االدارية المباشرة

054 170 144 167 891 20 857 23 895 23 239 42 262 56 نتائج أعمال القطاع

232 54 498 55 399  187 19 245 4 841 4 826 26 مصاريف غير مباشرة موزعة على القطاعات: ينزل

822 115 646 111 492 20 670 4 650 19 398 37 436 29 الربح قبل الضرائب

450 25 308 34 342 3 251 2 680 5 779 9 256 13 ضريبة الدخل: ينزل

372 90 338 77 150 17 419 2 970 13 619 27 180 16 الربح  للفترة

898 6 191 7                 -962 3 308  379  542 2 مصروف االستهالكات واإلطفاءات

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

خدمات التجزئةالنخبة

معلومات أخرى

639 395 10923 199 95023 205 965 940 3331 574 064 249 79710 228 10موجودات القطاع

                -                -299 961 8992 328 0861 652 6               -               -الموجودات بين القطاعات

933 965 844 968 844 968                 -                -               -               -االستثمارات في شركات تابعة وحليفة

572 361 95324 167 09324 136 8644 269 4193 226 0647 249 79710 228 10مجموع الموجودات

663 811 92020 849 06020 818 864 269 4193 226 6837 944 8941 590 7مطلوبات القطاع

909 549 0333 318 0333 318 3                -                -               -               -حقوق المساهمين

                -                -                -                -                -381 304 9038 637 2مطلوبات بين القطاعات

572 361 95324 167 09324 136 8644 269 4193 226 0647 249 79710 228 10مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

بآالف الدنانيـــــــــــــــر األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة

المجمــــوع

 -  26  - 

(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31

 أخرى
 االعمال المصرفية 
للشركات والمؤسسات 

المالية
المجمــــوع الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد

بآالف الدنانيـــــــــــــــر األردنيـــــــــــــــــــــــــــــــة

(مراجعة غير مدققة)  2018 آذار 31

 االعمال المصرفية 
للشركات والمؤسسات 

المالية
المجمــــوعالمجمــــوع أخرى الخزينة

الخدمات المصرفية لألفراد



استحقاقات اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة - 25

: يبين الجدول التالي استحقاقات االرتباطات وااللتزامات المحتملة على أساس االستحقاق

لغاية سنة
من سنة ولغاية 

 سنوات5
 5اكثر من 
سنوات

المجموع

484 059 1 -             084 18 400 041 1اعتمادات
006 385  -             534 7 472 377 قبوالت

:كفاالت 
788 663  -             878 65 910 597 دفع - 
051 494 0483 51 140 971 863 471 2حسن التنفيذ - 
548 521 4782 35 578 527 492 958 1أخرى - 

634 320 6183 2 424 183 592 134 3تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
511 444 14411 89 638 773 7291 581 9     المجموع 

179 8  -             660 7 519          عقود مشاريع انشائية
061 3 406          120 1 535 1 عقود مشتريات

343 15 343 14 000 1  -             عقود ايجار تشغيلية
583 26 749 14 780 9 054 2      المجموع 

لغاية سنة
من سنة ولغاية 

 سنوات5
 5اكثر من 
سنوات

المجموع

282 113 1 -             929 14 353 098 1اعتمادات
054 401  -             908 8 146 392 قبوالت

  :كفاالت 
650 674  -             139 101 511 573 دفع - 
323 594 4213 87 956 994 946 511 2حسن التنفيذ - 
185 633 9612 53 166 623 058 956 1أخرى - 

284 300 4043 14 453 267 427 018 3تسهيالت ائتمانية ممنوحة وغير مستغلة
778 716 78611 155 551 010 4412 550 9     المجموع 

207 8  -             605 7 602          عقود مشاريع انشائية
674 5  -             393 1 281 4 عقود مشتريات

042 16 474 13 379 2 189  عقود ايجار تشغيلية
923 29 474 13 377 11 072 5      المجموع 

بآالف الدنانير األردنية

بآالف الدنانير األردنية

2017 كانون االول 31  
(مدققة)

2017 كانون االول 31  
(مدققة)

-  27  -

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 



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

األردن
البلدان العربية 

األخرى
المجموعبقية دول العالمأمريكاأوروبا*آسيا 

1 367 4941 488 224  241             -                -                    -   2 855 959
 125 983 530 439 126 2421 609 106 297 672 7 9052 697 347

                -    66 963           -                -                -    66 963
3 840 8158 005 111 131 400 7 276 18 413 13 54012 016 555
1 027 8301 237 270  54  41             -                    -   2 265 195
 447 438 673 973  470  179             -                    -   1 122 060

2 250 7235 444 787 130 876             -    18 413                 -   7 844 799
 8 666 36 834           -    7 056             -    13 540 66 096

 106 158 612 247           -                -                -                    -    718 405
1 979 1462 426 098 78 118 20 027 40 070 4 2204 547 679

 49 087 161 314 1 115 3 311  324                 -    215 151
7 362 52512 678 149 337 1161 639 720 356 479 25 66522 399 654

7 235 62812 606 705 376 5111 680 653 636 825 21 43322 557 755

باستثناء البلدان العربية* 

-  28  -

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

ارصدة لدى بنوك مركزية

أفراد
شركات صغيرة ومتوسطة

شركات كبرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
قيمة عادلة موجبة- موجودات أخرى ومشتقات مالية 

    المجموع 

بنوك ومؤسسات مالية
حكومات وقطاع عام

(مدققة) 2017 كانون األول 31كما في -     المجموع 



التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي  - 27

        إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين

            -              -                 -               -              -           -                -               -             -                 -               -   2 855 9592 855 959

            -              -                 -               -              -           -                -               -             -                 -   2 697 347               -   2 697 347

            -              -                 -               -              -           -                -    21 010          -                 -               -    45 953 66 963

2 265 1952 438 8071 347 933 818 9412 293 212 117 085 229 395 284 585 8 4511 428 450 66 096 718 40512 016 555

            -    36 606              -               -    28 431        -                -               -             -    14 752 328 2184 139 6724 547 679

 16 108 12 398 6 834 2 203 27 010  560 1 072 1 331          -    19 830 31 349 96 456 215 151

2 281 3032 487 8111 354 767 821 1442 348 653 117 645 230 467 306 926 8 4511 463 0323 123 0107 856 44522 399 654

خدمات عامةأسهمنقلسياحة وفنادقزراعةتجارةعقاراتانشاءاتصناعة وتعدين

            -              -                 -               -              -           -                -               -             -                 -               -   2 952 4052 952 405
            -              -                 -               -              -           -                -               -             -                 -   3 130 323               -   3 130 323

            -              -                 -               -              -           -                -    21 010          -                 -               -    44 457 65 467

2 207 2062 363 8701 386 594 812 2122 254 047 117 289 165 082 278 255 8 5001 532 959 65 913 755 17911 947 106

            -    36 606              -               -    28 442        -                -               -             -    14 915 393 1853 813 1164 286 264

 7 293 8 530 5 073 3 359 15 960  262  359  622          -    21 575 19 423 93 734 176 190

2 214 4992 409 0061 391 667 815 5712 298 449 117 551 165 441 299 887 8 5001 569 4493 608 8447 658 89122 557 755

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

    المجموع 

قيمة عادلة موجبة- موجودات أخرى ومشتقات مالية 

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

المجموع

موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ارصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2017 كانون االول 31  
(مدققة)
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بآالف الدنانير األردنية

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات
افراد

 بنوك ومؤسسات
مالية

الحكومة والقطاع 
العام

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

افراد

 بنوك ومؤسساتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات
مالية

الحكومة والقطاع 
المجموعالعام

ارصدة لدى بنوك مركزية

    المجموع 

ارصدة وايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

قيمة عادلة موجبة- موجودات أخرى ومشتقات مالية 



إدارة رأس المال – 28

 آذار 31
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31 
 2017
(مدققة)

3 162 7743 071 156 (CETI)اجمالي راس المال االساسي لحملة األسهم العادية 
(298 613 )(159 698 )(الطروحات من راس المال االساسي لحملة األسهم العادية)التعديالت الرقابية 
 -                   -                  راس المال االضافي

777 213 164 149 الشريحة الثانية من راس المال
(810 213 )(794 143 )(الطروحات من راس مال الشريحة الثانية)التعديالت الرقابية 

825 457 9852 469 2راس المال التنظيمي

000 053 65519 113 19الموجودات والبنود خارج قائمة المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

%12.89%12.90 (CETI)نسبة كفاية رأس مال حملة األسهم العادية 
12.90%12.89%نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى

12.90%12.92%نسبة كفاية رأس المال التنظيمي
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 و الغاء العمل بتعليمات كفاية رأس III باصدار تعليمات كفاية رأس المال وفقًا لمعيار بازل 2016/10/31قام البنك المركزي األردني بتاريخ 
.IIالمال التنظيمي وفقًا لمعيار بازل 

يقوم البنك بادارة راس المال بشكل يضمن استمرارية عملياته التشغيلية وتحقيق أعلى عائد ممكن على حقوق المساهمين ، ويتكون راس المال 
:- كما هو مبين في الجدول التاليIIIالتنظيمي كما عرفته اتفاقية بازل 

بآالف الدنانير األردنية

يقوم مجلس االدارة بمراجعة هيكلية راس المال بشكل ربع سنوي، وكجزء من تلك المراجعة يقوم مجلس االدارة باالخذ بعين االعتبار كلفة  - 
.راس المال والمخاطر كاحدى العوامل االساسية في ادارة راس المال وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورسملة االحتياطيات



مستويات القيمة العادلة - 29

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك 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 

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)

غير الملموسة والقيمة العادلةغير ملموسةوالمدخالت المستخدمةالعادلــــــــة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

:موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى االول 457 44 953 45 اذونات وسندات حكومية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني010 21 010 21 سلف وقروض

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

المستوى االول 015 1 075 1 اسهم وصناديق استثمارية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

482 66 038 68 مجموع الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المستوى الثاني330 10 355 17 قيمة عادلة موجبة-مشتقات مالية 

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

:  موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل األخر

المستوى االول 699 121 132 120 اسهم متوفر لها اسعار سوقية
 االسعار المعلنة في 

االسواق المالية
ال ينطبقال ينطبق

المستوى الثاني213 43 326 43 اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية
 عن طريق استخدام 

مؤشر القطاع في السوق
ال ينطبقال ينطبق

912 164 458 163 مجموع الموجودات مالية  بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر
724 241 851 248 مجموع الموجودات المالية بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

المستوى الثاني517 9 107 15 قيمة عادلة سالبة-مشتقات مالية 

 عن طريق مقارنتها 

بالقيمة السوقية الداة مالية 

مشابهة

ال ينطبقال ينطبق

517 9 107 15 مجموع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة

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

:القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك وغير 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 للبنك 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 الثاني297 586 1772 585 6722 589 9032 587 2

المستوى الثاني973 133 3233 130 6253 699 3472 697 2حسابات جارية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني973 985 10611 947 13511 070 55512 016 12تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفاة

المستوى االول والثاني843 325 2644 286 3154 579 6794 547 4موجودات مالية اخرى بالتكلفة المطفاة

086 032 87022 948 74721 938 48421 849 21مجموع الموجودات المالية غير محددة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني194 800 0251 793 8381 810 8241 805 1ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني002 241 82616 178 50816 244 69816 183 16ودائع عمالء

المستوى الثاني395 768 8641 761 7361 690 8461 684 1تامينات نقدية

المستوى الثاني911 63 741 63 874 64 749 64 أموال مقترضة 

502 873 45619 797 95619 810 11719 739 19مجموع 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

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

القيمة العادلة بآالف الدنانير االردنية

.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
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بآالف الدنانير االردنية

 آذار 31 
2018

(مراجعة غير مدققة)

 كانون االول31  
 2017
(مدققة)



معامالت مع أطراف ذات عالقة - 30

: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
698 106 783 98 936 18 995 487 1شركات شقيقة وتابعة

216 27 953 165    -                585 23 شركات حليفة
186 87 338 289 037 201    -                أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين

100 221 074 554 973 219 580 511 1المجموع

ودائع لدى أطراف 
ذات عالقة

تسهيالت ائتمانية 
مباشرة بالتكلفة 

المطفأة

ودائع من أطراف 
ذات عالقة

اعتمادات وكفاالت 
وسحوبات وتسهيالت 

غير مستغلة

168 112 541 146 890 11 811 336 1شركات شقيقة وتابعة
723 28 050 61    -                167 78 شركات حليفة

658 72 772 221 012 190    -                أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين
549 213 363 429 902 201 978 414 1المجموع

:إن تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات عالقة كانت كما يلي 

فوائد مدينةفوائد دائنة
470  486 3 شركات شقيقة وتابعة

413  121  شركات حليفة
883  607 3 المجموع

فوائد مدينةفوائد دائنة
265  769 1 شركات شقيقة وتابعة

23  155  شركات حليفة
288  924 1 المجموع

 آذار 31 مليون دينار أردني للثالثة أشهر المنتهية في 7.5بلغت الرواتب والمكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للبنك في األردن والخارج  - 
.(2017 آذار 31 مليون دينار أردني للثالثة أشهر المنتهية في 6.5) 2018

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

  -32-  

إن تصنيف جميع التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألطراف ذات عالقة ديون عاملة بحسب نظام التصنيف االئتماني للبنك ، كما لم يتم تسجيل أية - ،
.مخصصات تدني في القيمة لقاء هذه التسهيالت 

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدنانير األردنية

2017 كانون االول 31  
(مدققة)

بآالف الدنانير األردنية

2018 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

بآالف الدنانير األردنية

2017 آذار 31 
(مراجعة غير مدققة) 

   2018 آذار 31 آالف دينار كما في 6 مليون دينار والتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة 1.2بلغت التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لالدارة العليا  - 
.(2017 كانون االول 31 آالف دينار للتسهيالت االئتمانية الغير مباشرة كما في 6 مليون دينار للتسهيالت االئتمانية المباشرة و 1.1)

.(2017 كانون األول 31 مليون دينار كما في 2) 2018 آذار 31 مليون دينار كما في 2.5بلغت ودائع اإلدارة العليا  - 
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 النقد وما في حكمه - 13

 إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 األردنيةبآالف الدنانير  
 آذار 31 

 2018 
 )مراجعة غير مدققة(

  آذار 31 
 2017 

 )مراجعة غير مدققة(
 065 989 2  780 084 3 النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

 076 344 2   335 609 2            ثالثة أشهر أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل :يضاف 
 317 177 1  716 261 1 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر ينزل :
 824 155 4  399 432 4 المجموع     

 
 
 

 القضايا المقامة على البنك  - 23
 
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 محكمة  2018شباط  9بتاريخ 
ئة المحلفين، وعليه وبناًء على اتفاق التسوية بين االطراف، قررت المقاطعة من حيث تطبيق القانون واصدار تعليماته الخاطئة لهي

 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 ،) 3فقد تم رد هذه الدعاوى  ثالث مرات من قبل محكمتي المقاطعة واالستئناف، وقبلت المحكمة العليا األمريكية بتاريخ 

برد هذه الدعاوى مؤكدة على أنه ال  2018نيسان  24وأصدرت قرارها بتاريخ النظر في الطعن المقدم من المدعين،   2017نيسان
 .لمحاكم االمريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار لألجانبيمكن مقاضاة الشركات االجنبية أمام ا
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 31مليون دينار كما في  98) 2018 آذار 31مليون دينار كما في  75.5هنالك قضايا أخرى مقامة على البنك تقدر بحوالي  -ب 
 ( .2017كانون األول 

 

 2.3والبالغ  القضايا أنه لن يترتب على البنك مطلوبات تفوق المخصص المقيد لقائهاوبرأي اإلدارة والمحامين المتولين متابعة هذه 
 (.2017كانون األول  31مليون دينار كما في  11) 2018 آذار 31مليون دينار كما في 

 
  

 رقام المقارنةأ - 33

 آذار 31 أشهر المنتهية في الثالثة رقـامألتتناسب مـع تصنيـف  2017رقام المقارنـة للعـام أتـم اعادة تصنيف بعض 
 ، ولم ينتج عنها أي تعديل لنتائج أعمال السنة السابقة .2018
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Note

ASSETS USD '000 USD '000

Cash and balances with central banks 4 7 611 985 7 607 064

Balances with  banks and financial institutions 5 3 033 500 3 992 234

Deposits with banks and financial institutions 6  181 038  150 419

Financial assets at fair value through profit or loss 7  479 268  470 654

Financial derivatives - positive fair value  57 173  35 420

Direct credit facilities at amortized cost 9 23 649 674 23 488 575

Financial assets at fair value through other comprehensive income 8  416 987  395 563

Other financial assets at amortized cost 10 7 990 055 7 760 023

Investments in associates 3 307 287 3 226 231

Fixed assets 11  454 894  459 141

Other assets 12  585 791  491 174

Deferred tax assets 15  116 876  87 223

Total Assets 47 884 528 48 163 721

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Banks and financial institutions' deposits 4 178 935 3 927 288

Customers' deposits 13 30 794 731 31 080 459

Cash margin 2 561 551 2 700 289

Financial derivatives - negative fair value  45 865  42 154

Borrowed funds 14  188 835  182 090

Provision for income tax 15  281 006  272 205

Other provisions  315 587  326 040

Other liabilities 16 1 356 026 1 220 231

Deferred tax liabilities  3 840  3 693

Total Liabilities 39 726 376 39 754 449

Share capital 17  926 615  926 615

Share premium 1 225 747 1 225 747

Statutory reserve 17  841 359  841 359

Voluntary reserve  977 315  977 315

General reserve 1 141 824 1 141 824

General banking risks reserve 18  232 104  395 828

Reserves with associates 1 540 896 1 540 896

Foreign currency translation reserve ( 357 540) ( 350 550)

Investments revaluation reserve ( 309 816) ( 313 438)

Retained earnings 18 1 822 471 1 904 663

Total Equity Attributable to the  Shareholders of the Bank 8 040 975 8 290 259

Non-controlling interests  117 177  119 013

Total Shareholders' Equity 8 158 152 8 409 272

Total Liabilities and Shareholders' Equity 47 884 528 48 163 721

The accompanying notes from (1) to (34) are an integral part of these condensed consolidated interim financial statements and 

should be read with them.

ARAB BANK GROUP

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)
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Note 2018 2017

USD '000 USD '000

REVENUE

Interest income 19  525 802  455 570

Less: interest expense 20  214 252  177 578

Net Interest Income  311 550  277 992

Net commission income 21  74 488  76 642

Net Interest and Commission Income  386 038  354 634

Foreign exchange differences  29 687  17 725

Gain from financial assets at fair value through profit or loss 22  1 022  3 211

Dividends from financial assets at fair value through other comprehensive income  3 815   4

Group's share of profits of associates  91 670  91 178

Other revenue 23  14 062  16 119

Total Income  526 294  482 871

EXPENSES

Employees' expenses  118 831  112 215

Other expenses  64 506  61 121

Depreciation and amortization  14 264  13 669

Provision for impairment  47 812  9 394

Other provisions ( 5 900)  5 378

Total Expenses  239 513  201 777

Profit for the Period before Income Tax  286 781  281 094

Less: Income tax expense 15  66 498  62 888

Profit for the Period  220 283  218 206

Attributable to :

 -   Bank's shareholders  217 128  215 663

 -   Non-controlling interests  3 155  2 543

     Total  220 283  218 206

 

Earnings per share attributable to the Bank's shareholders

 -  Basic and Diluted (US Dollars) 30 0.34                 0.34                 

The accompanying notes from (1) to (34) are an integral part of these condensed consolidated interim financial statements and 

should be read with them.

For the Three-Months

Period Ended March 31, 

ARAB BANK GROUP

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF INCOME

(REVIEWED NOT AUDITED)
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2018 2017

USD '000 USD '000

Profit for the period  220 283  218 206

Add: Other comprehensive income items - after tax

Items that will be subsequently transferred to the statement of Income 

         Exchange differences arising on the translation of foreign operations ( 6 200)  31 879

Items that will not be subsequently transferred to the statement of Income 

   Net change in fair value of financial assets at  fair value through 

   othercomprehensive income

 3 079 ( 3 733)

         Change in fair value of financial assets at  fair value through other

         comprehensive income 
 3 234 ( 3 427)

         Loss from sale of financial assets at fair value through the statement of

         comprehensive income
(  155) (  306)

Total Other Comprehensive Income Items - after Tax ( 3 121)  28 146

Total Comprehensive Income for the Period  217 162  246 352

Attributable to :

 -   Bank's shareholders  213 605  242 147

 -   Non-controlling interests  3 557  4 205

Total  217 162  246 352

The accompanying notes from (1) to (34) are an integral part of these condensed consolidated interim financial statements and 

should be read with them.

For the Three-Months

Period Ended March 31, 

ARAB BANK GROUP

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

(REVIEWED NOT AUDITED)

4



Note Share Capital
Share 

Premium 

Statutory 

Reserve

Voluntary 

Reserve

General 

Reserve

General 

Banking Risks 

Reserve

Reserves with 

Associates

Foreign 

Currency 

Translation 

Reserve

Investments 

revaluation 

reserve

Retained 

Earnings

Total Equity 

Attributable to 

the  

Shareholders of 

the Bank

Non-

Controlling 

Interests

Total 

Shareholders' 

Equity

For the Three-Months Period Ended March 31, 2018 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Balance at the beginning of the year  926 615 1 225 747  841 359  977 315 1 141 824  395 828 1 540 896 ( 350 550) ( 313 438) 1 904 663 8 290 259  119 013 8 409 272

Effect of IFRS (9) adoption -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ( 93 978) ( 93 978) ( 5 393) ( 99 371)

Amended Balance at the beginning of the year  926 615 1 225 747  841 359  977 315 1 141 824  395 828 1 540 896 ( 350 550) ( 313 438) 1 810 685 8 196 281  113 620 8 309 901

Profit for the period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     217 128  217 128  3 155  220 283

Other comprehensive income for the period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ( 6 990)  3 467 -                    ( 3 523)   402 ( 3 121)

     Total Comprehensive Income for the Period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ( 6 990)  3 467  217 128  213 605  3 557  217 162

Transferred from investments revaluation reserve to retained 

earnings 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      155 (  155) -                      -                    -                    

Dividends paid 18 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ( 368 911) ( 368 911) -                    ( 368 911)

Transferred from general banking risk reserve 18 -                    -                    -                    -                    -                    ( 163 724) -                    -                    -                     163 724 -                   -                    -                 

     Balance at the End of the Period  926 615 1 225 747  841 359  977 315 1 141 824  232 104 1 540 896 ( 357 540) ( 309 816) 1 822 471 8 040 975  117 177 8 158 152

For the Three-Months Period Ended March 31, 2017

Balance at the beginning of the year  926 615 1 225 747  798 443  977 315 1 141 824  363 458 1 540 896 ( 402 682) ( 267 672) 1 738 225 8 042 169  122 367 8 164 536

Profit for the period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     215 663  215 663  2 543  218 206

Other comprehensive income for the period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     30 022 ( 3 538) -                     26 484  1 662  28 146

     Total Comprehensive Income for the Period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                     30 022 ( 3 538)  215 663  242 147  4 205  246 352

Transferred from investments revaluation reserve to retained 

earnings 
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      153 (  153) -                      -                    -                    

Transferred from investments revaluation reserve to non-

controlling interest
-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                        153   153

Dividends paid 18 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    ( 278 182) ( 278 182) -                    ( 278 182)

Adjustments during the period -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                      398   398 (  153)   245

     Balance at the End of the Period  926 615 1 225 747  798 443  977 315 1 141 824  363 458 1 540 896 ( 372 660) ( 271 057) 1 675 951 8 006 532  126 572 8 133 104

ARAB BANK GROUP

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

(REVIEWED NOT AUDITED)

 * The retained earnings include restricted deferred tax assets in the amount of USD 116.9 million, as well as, unrealized gains from financial assets at fair value through profit or loss in the amount of USD 0.6 million. Restricted retained earning that cannot be distributed or otherwise utilized except 

only under certain circumstances as a result of the adoption of certain Accounting Standards amounted to USD 2.8 million as of March 31, 2018.

* Retained earnings include an unrealized loss in the amount of USD (109.1) million as of March 31, 2018 due to the effect of the adoption of IFRS (9)

 * The Central Bank of Jordan issued a circular No. 10/1/1359 dated 25 January 2018, in which it requested the transfer of the general banking risk reserve balance (calculated in accordance with the Central Bank of Jordan’s regulations) to the retained earnings to offset the effect of IFRS 9 on

the opening balance of the retained earnings account as of 1 January 2018. The circular also instructs that the balance of the general banking risk reserve should be restricted and may not be distributed as dividends to the shareholders or used for any other purposes without prior approval 

from the Central Bank of Jordan. The amount of the restricted balance is USD 70 million.

 * The Bank cannot use a restricted amounts of USD (309.8) million which represents the negative investments revaluation reserve in accordance with the instructions of the Jordan Securities Commission and Central Bank of Jordan as of March 31, 2018.

The accompanying notes from (1) to (34) are an integral part of these condensed consolidated interim financial statements and should be read with them.
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Notes 2018 2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES USD '000 USD '000

Profit for the period before tax  286 781  281 094

Adjustments for:

Group's share from associates profits ( 91 670) ( 91 178)

Depreciation and amortization  14 264  13 669

Provision for impairment  47 812  9 394

Net accrued interest ( 25 173) ( 2 412)

(Gains) from sale of fixed assets (  83) -                   

Dividends on financial assets at fair value through other comprehensive income ( 3 815) (  4)

(Gains) from revaluation of financial assets at fair value through profit or loss 22 (  615) ( 1 848)

Other provisions ( 5 900)  5 378

     Total  221 601  214 093

(Increase) Decrease in Assets:

Balances with central banks (maturing after 3 months) -                   ( 95 270)

Deposits with banks and financial institutions (maturing after 3 months)  769 348 ( 31 400)

Direct credit facilities at amortized cost ( 321 789) ( 667 541)

Financial assets at fair value through profit or loss ( 7 999)  66 517

Other assets and financial derivatives ( 101 294) ( 42 492)

Increase (Decrease) in Liabilities:

Banks' and financial institutions' deposits (maturing after 3 months)  247 438  411 793

Customer's deposits ( 285 728) ( 760 385)

Cash margin ( 138 738)  102 426

Other liabilities and financial derivatives ( 240 357)  32 086

     Net Cash Flows Generated by (Used in) Operating Activities before Income Tax  142 482 ( 770 173)

Income tax paid 15 ( 60 142) ( 52 932)

     Net Cash Flows Generated by (Used in) Operating Activities  82 340 ( 823 105)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

(Purchase) of financial assets at fair value through other comprehensive income ( 17 908) ( 31 178)

(Purchase) of other financial assets at amortized cost ( 238 914) ( 398 124)

(Increase) of investments in associates (  620) -                   

Dividends received from associates  25 380  8 460

Dividends received from financial assets at fair value through other comprehensive income  3 815   4

(Increase) in fixed assets - net ( 6 691) ( 11 415)

     Net Cash Flows (Used in )  Investing Activities ( 234 938) ( 432 253)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase in (Paid) borrowed funds  6 745 ( 86 175)

Dividends paid to shareholders (  753) (  410)

     Net Cash Flows Generated by (Used in) Financing Activities  5 992 ( 86 585)

Net (Decrease) in cash and cash equivalent ( 146 606) (1 341 943)

Exchange differences - change in foreign exchange rates ( 6 990)  30 022

Cash and cash equivalent at the beginning of the Year 7 354 955 8 349 838

     Cash and Cash Equivalent at the End of the Period 31 7 201 359 7 037 917

The accompanying notes from (1) to (34) are an integral part of these condensed consolidated interim financial statements and should be 

read with them.

ARAB BANK GROUP

CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS

(REVIEWED NOT AUDITED)

For the Three-Months

Period Ended March 31, 
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ARAB BANK GROUP 

NOTES TO THE CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2018, 

(REVIEWED NOT AUDITED) 

 

1. GENERAL INFORMATION 

 Arab Bank was established in 1930, and is registered as a Jordanian public shareholding 

limited company. The Head Office of the Bank is domiciled in Amman - Hashemite 

Kingdom of Jordan and the Bank operates worldwide through its 75 branches in Jordan 

and 125 branches abroad. Also, the Bank operates through its subsidiaries and Arab Bank 

(Switzerland) limited.         

 Arab Bank Plc shares are traded on Amman Stock Exchange.  

 The accompanying condensed consolidated interim financial statements was approved by 

the Board of Directors in its meeting Number (2) on April 26, 2018. 

 

2. BASIS OF CONSOLIDATION OF CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM 

FINANCIAL STATEMENTS 

 The accompanying condensed consolidated interim financial statements of Arab Bank 

Group, presented in US dollars, comprise the financial statements of Arab Bank plc, Arab 

Bank (Switzerland) Limited and the following key subsidiaries: 

 

 Company Name 

 

Percentage of ownership% 
Date of 

acquisition 

Principal 

Activity 

Place of 

Incorporation 

Paid up 

capital 

 

March 31, 

2018 

December 

31, 2017 

 

  

 

Europe Arab Bank plc 100.00 100.00 2006 Banking 
United 

Kingdom 
€ 570m 

Arab Bank Australia 

Limited 
100.00 100.00 1994 Banking Australia AUD 94.3m 

Islamic International 

Arab Bank plc 
100.00 100.00 1997 Banking Jordan JD 100m 

Arab National Leasing 

Company LLC 
100.00 100.00 1996 

Financial 

Leasing 
Jordan JD 35m 

Al-Arabi Investment 

Group LLC 
100.00 100.00 1996 

Brokerage 

and 

Financial 

Services 

Jordan JD 14m 

Arab Sudanese Bank 

Limited 
100.00 100.00 2008 Banking Sudan SDG 117.5m 

Al Arabi Investment 

Group / Palestine 
100.00 100.00 

 

2009 

Brokerage 

and 

Financial 

Services 

Palestine JD 1.7m 

Arab Tunisian Bank 64.24 64.24 1982 Banking Tunisia TND 100m 

Arab Bank Syria 51.29 51.29 2005 Banking Syria SYP 5.05b 

Al Nisr Al Arabi 

Insurance  Company 
50.00 50.00 2006 Insurance Jordan JD 10m 
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 The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Bank and its 
subsidiaries where the Bank holds control over the subsidiaries. The control exists when the 
Bank controls the subsidiaries significant and relevant activities and is exposed, or has 
rights, to variable returns from its involvement with the subsidiaries and has the ability to 
affect those returns through its power over the subsidiaries. 

 The condensed consolidated interim financial statements of subsidiaries is prepared using 
the same accounting policies used by the Group. When necessary, adjustments are made to 
the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with those 
used by the Group. 

 The results of operations of the subsidiaries are included in the condensed consolidated 
interim statement of income effective from the acquisition date, which is the date of transfer 
of control over the subsidiary by the Group. The results of operations of subsidiaries 
disposed are included in the condensed consolidated interim statement of income up to the 
effective date of disposal, which is the date of loss of control over the subsidiary. 

 Upon consolidation of the condensed consolidated interim financial statements, inter-Group 
transactions and balances between Arab Bank plc and Arab Bank (Switzerland) Limited and 
other subsidiaries are eliminated. Non-controlling interests (the interest not owned by the 
Group in the equity of subsidiaries) are stated separately within shareholders' equity in the 
condensed consolidated interim statement of financial position. 

 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND  POLICIES 
Basis of preparation of the Condensed Consolidated Interim Financial Statements 
 The accompanying condensed consolidated interim financial statements has been prepared in 

accordance with International Accounting Standard (IAS) 34 "Interim Financial Reporting". 
 

 The condensed consolidated interim financial statements are prepared in accordance with the 
historical cost principle, except for certain financial assets and financial liabilities which are 
stated at fair value as of the date of the condensed consolidated interim financial statements. 

 
 The accompanying condensed consolidated interim financial statements do not include all the 

information and disclosures required for the annual financial statements, which are prepared 
in accordance with the International Financial Reporting Standards and must be read with the 
consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2017. In addition, the 
results of the Group’s operations for the three months ended March 31, 2018 do not 
necessarily represent indications of the expected results for the year ending December 31, 
2018, and do not contain the appropriation of the profit of the current period, which is usually 
performed at year end. 

 
 The accounting policies adopted in the preparation of the condensed consolidated interim 

financial statements are consistent with those adopted for the year ended December 31, 2017, 
except for the adoption of new standards effective as of 1 January 2018:  
 
IFRS 9 Financial Instruments 
The Group has adopted IFRS 9 (2014) Financial Instruments on the required effective date 
 1st January 2018, the date on which the Group has assessed the requirements of the new  
expected  loss  impairment  model,  hedge  accounting,  and  the  revised  guidance  on  the  
classification and measurement requirements of financial instruments. The Group had 
previously implemented the first phase of IFRS 9 as issued during 2009.  The date of initial 
implementation of the first phase of IFRS 9 was 1 January 2011.  
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The standard has been applied retrospectively and, in line with IFRS 9, comparative amounts 
have not been restated. The impact of the adoption of IFRS 9 as at 1st January 2018 has been 
recognised in retained earnings. The standard eliminates the use of IAS 39 incurred loss 
impairment model approach, uses the revised hedge accounting framework, and the revised 
guidance on the classification and measurement requirements.   
 
IFRS 9 (2014) provides revised guidance on how an entity should classify and measure its 
financial assets and financial liabilities. IFRS 9 requires all financial assets to be classified in 
their entirety on the basis of the entity's business model for managing the financial assets and 
the contractual cash flow characteristics of the financial assets. The Group reviewed and 
assessed the classification and measurement of financial assets and financial liabilities on the 
adoption of IFRS 9 (2009) and has further reviewed and assessed the existing financial assets 
and financial liabilities at the date of the required application on 1 January 2018. There have 
been no changes in the classification and measurement of financial assets or financial 
liabilities on the adoption of IFRS 9 (2014).  
 
IFRS 9 (2014) replaces the incurred loss model in IAS 39 Financial Instruments: Recognition 
and Measurement with an expected credit loss model.  The  new  impairment  model  also  
applies  to certain  loan  commitments,  financial  guarantee contracts,  and  placements,  but  
not  to  equity  investments.    

 
The impact of this change in accounting policies as at 1 January 2018 has been to decrease 
owners’ equity by USD 99.4 million as follows:-  

 
Effect of implementing the new  expected credit loss  
model  
 

     Retained earnings 
             “USD 000” 

Due from Banks*                   5 320 

Financial assets at amortized cost  10 634 
Loans and Advances 110 265 
Deferred taxes  (26 848) 
Total 99 371 

Attributable to:  

Bank’s Shareholders 93 978 

Minority Interest 5 393 

 
 

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

IFRS 15 supersedes IAS 11 Construction Contracts, IAS 18 Revenue and related 

Interpretations and it applies to all revenue arising from contracts with customers, unless 

those contracts are in the scope of other standards. The new standard establishes a five-step 

model to account for revenue arising from contracts with customers. Under IFRS 15, 

revenue is recognised at an amount that reflects the consideration to which an entity expects 

to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. 

The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the 

relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with 

their customers. The standard also specifies the accounting for the incremental costs of 

obtaining a contract and the costs directly related to fulfilling a contract. 

The Group assessed that the impact of IFRS 15 is not material on the condensed 

consolidated interim financial statements of the Group. 
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IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations  

The Interpretation clarifies that, in determining the spot exchange rate to use on initial 

recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the derecognition of a 

non-monetary asset or non-monetary liability relating to advance consideration, the date of 

the transaction is the date on which an entity initially recognises the non-monetary asset or 

non-monetary liability arising from the advance consideration. If there are multiple 

payments or receipts in advance, then the entity must determine a date of the transactions 

for each payment or receipt of advance consideration.  

This Interpretation does not have any impact on the Group’s condensed consolidated 

interim financial statements.  

 

Amendments to IAS 40 Transfers of Investment Property  

The amendments clarify when an entity should transfer property, including property under 

construction or development into, or out of investment property. The amendments state that 

a change in use occurs when the property meets, or ceases to meet, the definition of 

investment property and there is evidence of the change in use. A mere change in 

management’s intentions for the use of a property does not provide evidence of a change in 

use.  

These amendments do not have any impact on the Group’s condensed consolidated interim 

financial statements.  

 

Amendments to IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment 

Transactions  

The IASB issued amendments to IFRS 2 Share-based Payment that address three main 

areas: the effects of vesting conditions on the measurement of a cash-settled share-based 

payment transaction; the classification of a share-based payment transaction with net 

settlement features for withholding tax obligations; and accounting where a modification to 

the terms and conditions of a share-based payment transaction changes its classification 

from cash settled to equity settled. On adoption, entities are required to apply the 

amendments without restating prior periods, but retrospective application is permitted if 

elected for all three amendments and other criteria are met. If applicable - The Group’s 

accounting policy for cash-settled share based payments is consistent with the approach 

clarified in the amendments. In addition, the Group has no share-based payment transaction 

with net settlement features for withholding tax obligations and had not made any 

modifications to the terms and conditions of its share-based payment transaction.  

These amendments do not have any impact on the Group’s condensed consolidated interim 

financial statements.  

 

Amendments to IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures - Clarification 

that measuring investees at fair value through profit or loss is an investment-by-

investment choice  

The amendments clarify that an entity that is a venture capital organisation, or other 

qualifying entity, may elect, at initial recognition on an investment-by-investment basis, to 

measure its investments in associates and joint ventures at fair value through profit or loss. 

If an entity, that is not itself an investment entity, has an interest in an associate or joint 

venture that is an investment entity, the entity may, when applying the equity method, elect 

to retain the fair value measurement applied by that investment entity associate or joint 

venture to the investment entity associate’s or joint venture’s interests in subsidiaries. This 

election is made separately for each investment entity associate or joint venture, at the later 

of the date on which: (a) the investment entity associate or joint venture is initially 

recognised; (b) the associate or joint venture becomes an investment entity; and (c) the 

investment entity associate or joint venture first becomes a parent.   
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These amendments do not have any impact on the Group’s condensed consolidated interim 

financial statements.  

 

 

Accounting Estimates  

 

 The accounting estimates adopted in the preparation of the condensed consolidated interim 

financial statements are reasonable and consistent with those adopted for the year ended 

December 31, 2017. 
 
 

         Use of estimate  

 

         Provisions for impairment  

 

In determining impairment of financial assets, judgement is required in the estimation of the 

amount and timing of future cash flows as well as an assessment of whether the credit risk on 

the financial asset has increased significantly since initial recognition and incorporation of 

forward-looking information in the measurement of ECL.  

 

The Group computes the provision for impairment of financial assets according to the 

International Financial Reporting Standards (IFRSs) and compares the outcome to the 

instructions of the Central Bank of Jordan. Moreover, the strictest outcome that conforms to 

the (IFRSs) is used. 
 

Inputs, assumptions and techniques used for ECL calculation – IFRS9 Methodology  

 

Key concepts in IFRS 9 that have the most significant impact and require a high level of 

judgment, as considered by the Group while determining the impact assessment, are:  

 

 Assessment of Significant Increase in Credit Risk  

 

The assessment of a significant increase in credit risk is done on a relative basis. To assess 

whether the credit risk on a financial asset has increased significantly since origination, the 

Group compares the risk of default occurring over the expected life of the financial asset at 

the reporting date to the corresponding risk of default at origination, using key risk indicators 

that are used in the Group’s existing risk management processes.   

 

Our assessment of significant increases in credit risk will be performed at least quarterly for 

each individual exposure based on three factors. If any of the following factors indicates that 

a significant increase in credit risk has occurred, the instrument will be moved from 

 Stage 1 to Stage 2:  

 

1. We have established thresholds for significant increases in credit risk based on 

movement in PDs relative to initial recognition.  

2. Additional qualitative reviews will be performed to assess the staging results and 

make adjustments, as necessary, to better reflect the positions which have significantly 

increased in risk.  

3. IFRS 9 contains a rebuttable presumption that instruments which are 45 days past due 

have experienced a significant increase in credit risk.   
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Movements between Stage 2 and Stage 3 are based on whether financial assets are credit-

impaired as at the reporting date. The determination of credit-impairment under IFRS 9 will 

be similar to the individual assessment of financial assets for objective evidence of 

impairment under IAS 39.  

 

 Macroeconomic Factors, Forward Looking Information (FLI) and Multiple Scenarios  

 

The measurement of expected credit losses for each stage and the assessment of significant 

increases in credit risk must consider information about past events and current conditions as 

well as reasonable and supportable forecasts of future events and economic conditions. The 

estimation and application of forward-looking information will require significant judgment.  

 

PD, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) inputs used to estimate Stage 

1 and Stage 2 credit loss allowances are modelled based on the macroeconomic variables (or 

changes in macroeconomic variables) that are most closely correlated with credit losses in the 

relevant portfolio.  

 

Each macroeconomic scenario used in our expected credit loss calculation will have forecasts 

of the relevant macroeconomic variables.  

 

Our estimation of expected credit losses in Stage 1 and Stage 2 will be a discounted 

probability-weighted estimate that considers a minimum of three future macroeconomic 

scenarios. 

 

Our base case scenario will be based on macroeconomic forecasts (e.g.: GDP, inflation, 

interest rate…). Upside and downside scenarios will be set relative to our base case scenario 

based on reasonably possible alternative macroeconomic conditions. Scenario design, 

including the identification of additional downside scenarios will occur on at least an annual 

basis and more frequently if conditions warrant.  

Scenarios will be probability-weighted according to our best estimate of their relative 

likelihood based on historical frequency and current trends and conditions. Probability 

weights will be updated on a quarterly basis. All scenarios considered will be applied to all 

portfolios subject to expected credit losses with the same probabilities.  

 

 Definition of default  

 

 The definition of default used in the measurement of expected credit losses and the 

assessment to determine movement between stages will be consistent with the definition of 

default used for internal credit risk management purposes. IFRS 9 does not define default, but 

contains a rebuttable presumption that default has occurred when an exposure is greater than 

90 days past due.  

 

  Expected Life  

 

When measuring ECL, the Bank must consider the maximum contractual period over which 

the Bank is exposed to credit risk. All contractual terms should be considered when 

determining the expected life, including prepayment options and extension and rollover 

options. For certain revolving credit facilities that do not have a fixed maturity, the expected 

life is estimated based on the period over which the Bank is exposed to credit risk and where 

the credit losses would not be mitigated by management actions. 
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4.    CASH AND BALANCES WITH CENTRAL BANKS  

       The details of this item are as follows:

USD '000 USD '000

Cash on hand  410 053  522 167

Balances with central banks:

Current accounts 2 653 258 2 264 604

Time and notice 2 698 589 2 903 838

Mandatory cash reserve 1 534 618 1 554 444

Certificates of deposit  318 999  362 011

Less: Net ECL Charges ( 3 532) -                       

Total 7 611 985 7 607 064

The movement of ECL charges on Balances with Central Banks is as follows:

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -                  -               -          -          

Effect of IFRS 9 adoption  1 980 -               -          1980

Amended Balance as of January 1, 2018  1 980 -               -          1980

Net ECL Charges for the period 1552 -               -          1552

Balance at the end of the period  3 532 -                       -               3 532

    

5.    BALANCES WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

       The details of this item are as follows:

        Local banks and financial institutions

USD '000 USD '000

Current Accounts  3 279  2 466

Time deposits maturing within 3 months  178 350  142 797

Total  181 629  145 263

       Banks and financial institutions abroad

USD '000 USD '000

Current accounts 1 538 954 2 226 600

Time deposits maturing within 3 months 1 313 811 1 595 380

Certificates of deposit -                            24 991

Total 2 852 765 3 846 971

Less: Net ECL Charges (  894) -                       

Total balances with banks and financial institutions local and abroad 3 033 500 3 992 234

 - There are no non-interest bearing balances as of March 31,2018 and December 31, 2017.

 - There are no restricted balances as of March 31,2018  ( USD 800 million as of December 31, 2017).

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

 -  Balances and certificates of deposits maturing after three months amounted to USD 25million as of March 31, 2018

 (USD 25 million as of  December 31, 2017).  

 -   Except for the mandatory cash reserve, there are no restricted balances at Central Banks.

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)
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USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -                        -                   -               -          

Effect of IFRS 9 adoption  3 219 -                   -                3 219

Amended Balance as of January 1, 2018  3 219 -                   -                3 219

Net ECL Charges for the period ( 2 325) -                   -               ( 2 325)

Balance at the end of the period   894 -                   -                 894

    

6.   DEPOSITS WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

       The details of this item are as follows:

       Deposits with Local Banks and Financial Institutions:

USD '000 USD '000

 Time deposits maturing after 3 months and before 6 months  4 715  9 415

 Time deposits maturing after one year  21 150  21 150

     Total  25 865  30 565

       Deposits with Banks and Financial Institutions Abroad:

USD '000 USD '000

 Time deposits maturing after 3 months and before 6 months  147 331  98 214

 Time deposits maturing after 6 months and before 9 months -                         15 009

 Time deposits maturing after 9 months and before a year  1 262 -                   

 Time deposits maturing after one year  6 613  6 631

     Total  155 206  119 854

Less: Net ECL Charges (  33) -                   

Total deposits with banks and financial institutions Local and Abroad  181 038  150 419

 - There are no restricted deposits as of March 31,2018  and December 31, 2017.

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -                        -                   -               -          

Effect of IFRS 9 adoption 121                        -                   -               121          

Amended Balance as of January 1, 2018 121                        -                   -               121          

Net ECL Charges for the period (88)                        -                   -               (88)          

Balance at the end of the period 33                          -                   -               33            

The movement of ECL charges on Balances with Banks & Financial Institutions is as follows:

The movement of ECL charges on Deposits with Banks & Financial Institutions is as follows:

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

March 31, 2018 (Reviewed not Audited)
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7- FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Treasury bills and Governmental bonds  97 116  104 620

Corporate bonds  325 769  293 963

Loans and advances  29 624  29 624

Corporate shares  1 538  14 360

Mutual funds  25 221  28 087

Total  479 268  470 654

8- FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Quoted shares  199 028  189 573

Unquoted shares  217 959  205 990

  Total  416 987  395 563

-

-

Cash dividends from investments above amounted to USD 3.8 million for the three months period ended March 31, 

2018 (USD 4 thousands for the three months period ended March 31,2017). 

Realized Losses that were transferred from investments revaluation reserve to retained earnings amounted to USD (155) 

thousands for the three months period ended March 31, 2018. The non-controlling interests share of these losses is zero 

for the three months period ended  March 31, 2018. (The realized losses that were transferred from investments 

revaluation reserve to retained earnings amounted to USD (153) thousands for the three months period ended  March 31, 

2017 and the Non-controlling interests share of these realized losses was USD (153) thousands for the three months 

period ended  March 31, 2017).
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9-

The details of this item are as follows:

Small and 

Medium 
Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Discounted bills *  79 911  142 444  465 939  73 116  2 757  764 167

Overdrafts *  106 750 1 072 713 3 621 946  4 065  264 526 5 070 000

Loans and advances  * 3 187 030 1 737 639 11 129 674  47 222  916 789 17 018 354

Real-estate loans 2 201 644  156 881  93 817 -                       -                       2 452 342

Credit cards  167 036 -                       -                       -                       -                        167 036

Total 5 742 371 3 109 677 15 311 376  124 403 1 184 072 25 471 899

Less: Interest and commission in suspense  67 064  98 124  229 177  6 851 -                        401 216

         Provision for impairment - direct credit facilities at amortized cost  161 855  163 637 1 080 753  8 026  6 738 1 421 009

Total  228 919  261 761 1 309 930  14 877  6 738 1 822 225

Net Direct Credit Facilities At Amortized Cost 5 513 452 2 847 916 14 001 446  109 526 1 177 334 23 649 674

*

-

-

-

-

- Non-performing direct credit facilities net of interest and commission in suspense amounted to USD 1324.6 million, or 5.3% of  direct credit facilities after deducting interest and 

commission in suspense as of March 31, 2018.

Direct credit facilities granted to and guaranteed by the Government of Jordan amounted to USD 80.6 million, or 0.3٪ of total direct credit facilities as of  March 31, 2018.

Restructured loans (transferred from non performing to watch list loans) during the three months period ended  March 31, 2018 amounted to USD 0.6 million.

Rescheduled loans during the three months period ended  March 31, 2018 amounted to USD 78 million .

Non-performing direct credit facilities amounted to USD 1712.2 million, or 6.7% of total direct credit facilities as of March 31, 2018.

 DIRECT CREDIT FACILITIES AT AMORTIZED COST

Net of interest and commission received in advance which amounted to USD 127.1 million as of  March 31, 2018.

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total
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Small and 

Medium 
Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Discounted bills *  82 995  156 324  504 971  82 872  2 559  829 721

Overdrafts *  88 990 1 097 629 3 291 990  5 804  376 104 4 860 517

Loans and advances  * 3 090 804 1 738 544 11 162 138  47 755  883 293 16 922 534

Real-estate loans 2 155 079  143 555  79 825 -                       -                       2 378 459

Credit cards  146 980 -                       -                       -                       -                        146 980

Total 5 564 848 3 136 052 15 038 924  136 431 1 261 956 25 138 211

Less: Interest and commission in suspense  64 406  94 150  213 160  6 545 -                        378 261

         Provision for impairment - direct credit facilities at amortized cost  141 121  137 884  989 535   411  2 424 1 271 375

Total  205 527  232 034 1 202 695  6 956  2 424 1 649 636

Net Direct Credit Facilities at Amortized Cost 5 359 321 2 904 018 13 836 229  129 475 1 259 532 23 488 575

* Net of interest and commission received in advance, which amounted to USD 126.9 million as of December 31, 2017.

-

-

-

-

-

 Restructured loans (transferred from non performing to watch list loans) during the year ended December 31, 2017 amounted to USD 4.5 million.

 Direct credit facilities granted to and guaranteed by the government of Jordan as of December 31, 2017 amounted to USD 89.8 million, or 0.4% of total direct credit facilities.

 Non-performing direct credit facilities as of December 31, 2017 amounted to USD 1640.9 million, or 6.5% of total direct credit facilities.

 Non-performing direct credit facilities net of interest and commission in suspense as of December 31, 2017 amounted to USD 1277.6 million, or 5.2 % of direct credit facilities, after 

deducting interest and commission in suspense.

 Rescheduled loans during the year ended December 31, 2017 amounted to USD 303 million.

December 31, 2017

(Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total
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USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018  19 395  45 031 1 206 949 1 271 375

Effect of IFRS 9 adoption  75 025  35 240 -                    110 265

Amended Balance as of January 1, 2018  94 420  80 271 1 206 949 1 381 640

Transferred to Stage 1  2 215 ( 2 215)                      -                        -   

Transferred to Stage 2 ( 7 243)  7 243                      -                        -   

Transferred to Stage 3 (  7) (  592)                    599                      -   

Used from provision (written off or transferred to off condensed 

consolidated interim statement of financial position) 
-                   -                   ( 18 927) ( 18 927)

Net CL Charges for the period  5 791  2 230  42 404  50 425

Adjustments during the period and Translation Adjustments   256   234  7 381  7 871

Balance at the end of the period  95 432  87 171 1 238 406 1 421 009

Small and 

Medium 
Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Balance at the beginning of the year  157 567  129 123 1 019 270   398  2 141 1 308 499

Impairment losses charged to income  17 844  26 612  252 211 -                       814                   297 481

Used from provision (written off or transferred to off condensed 

consolidated interim statement of financial position) 
( 23 175) ( 7 400) ( 278 901) -                       -                       ( 309 476)

Recoveries ( 9 357) ( 10 963) ( 26 214) -                       (570)                 ( 47 104)

Adjustments during the period (  202)  1 914  11 119   -                        12 831

Translation adjustments ( 1 556) ( 1 402)  12 050   13 39                     9 144

Balance at the End of the year  141 121  137 884  989 535   411  2 424 1 271 375

 -   Impairment is assessed based on individual customer accounts.

Government 

and Public 

Sector

Total

The details of movement on the provision for impairment of the direct credit facilities at amortized cost as of December 31, 2017 are as follows:

The details of movement on the provision for impairment of the direct credit facilities at amortized cost as of March 31, 2018 are as follows:

Banks and 

Financial 

Institutions

 *   Non-performing loans transferred to off condensed consolidated interim statement of financial position amounted to USD 0.8 million as 

of March 31,2018 ( USD 399.3 million as of  December 31, 2017) noting that these non-performing direct credit facilities are fully covered 

by set provisions and suspended interest.

 -  There are no provisions no longer required as a result of settlement or repayment, transferred to other non-performing direct credit facilities 

as of March 31,2018 and December 31, 2017.

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

 December 31, 2017

(Audited) 

Consumer 

Banking

Corporates
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The details of movement on interest and commission in suspense are as follows:

Small & 

Medium 
Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000  USD '000 USD '000

Balance at the beginning of the year  64 406  94 150  213 160  6 545 -                   378 261

Interest and commissions suspended during the period  3 325  2 702  17 279   306 -                   23 612

Interest and commissions in suspense settled / written off  or transferred to 

off condensed consolidated interim statement of financial position
(181)                ( 1 078) (198)                   -                      -                  ( 1 457)

Recoveries (595)                (252)                ( 1 355) -                      -                  ( 2 202)

Adjustments during the period 13                     2 487   34 -                      -                   2 534

Translation adjustments   96   115   257 -                      -                    468

Balance at the End of the Period  67 064  98 124  229 177  6 851 -                   401 216

Small & 

Medium 
Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000  USD '000 USD '000

Balance at the beginning of the year  80 012  93 649  283 236  5 460 -                   462 357

Interest and commissions suspended during the year  15 427  14 376  58 100  1 085 -                   88 988

Interest and commissions in suspense settled / written off  or transferred to 

off consolidated statement of financial position
( 26 887) ( 11 318) ( 129 914) -                      -                  ( 168 119)

Recoveries ( 3 007) ( 2 690) ( 2 687) -                      -                  ( 8 384)

Adjustment during the year (  588)   468   120 -                      -                  -                  

Translation adjustments (  551) (  335)  4 305 -                      -                   3 419

Balance at the End of the Year  64 406  94 150  213 160  6 545 -                   378 261

Inside Jordan Outside Jordan 

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

Economic Sector USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Consumer Banking 2 770 373 2 743 079 5 513 452 5 359 321

Industry and mining 1 530 349 3 104 754 4 635 103 4 532 099

Constructions  450 007 1 768 004 2 218 011 2 340 996

Real - Estates  390 685 1 502 067 1 892 752 1 828 221

Trade 1 133 736 2 990 440 4 124 176 4 063 192

Agriculture  144 149  135 369  279 518  277 207

Tourism and Hotels  209 690  418 615  628 305  517 303

Transportations  178 593  401 266  579 859  569 783

Shares  2 572  12 066  14 638  14 663

General Services  627 057 1 849 943 2 477 000 2 596 783

Banks and Financial Institutions  13 753  95 773  109 526  129 475

Government and Public Sector  149 533 1 027 801 1 177 334 1 259 532

    Net Direct Credit Facilities at amortized Cost 7 600 497 16 049 177 23 649 674 23 488 575

December 31, 2017

(Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Total

 Government 

and Public 

Sector 

Total

 Classification of direct credit facilities at amortized cost based on the geographical and economic sectors as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

 Government 

and Public 

Sector 
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10- OTHER FINANCIAL ASSETS AT AMOTIZED COST

    The details of this item  are as follows:

     
 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Treasury bills 2 340 673 2 023 661

Governmental bonds and bonds guaranteed by the government 4 228 631 4 149 590

Corporate bonds 1 449 176 1 614 800

Less:  Net ECL Charges / Provision for impairment ( 28 425) ( 28 028)

Total 7 990 055 7 760 023

Analysis of bonds based on interest nature:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Floating interest rate  682 281  710 081

Fixed interest rate 7 307 774 7 049 942

Total 7 990 055 7 760 023

Analysis of financial assets based on market quotation:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

Financial assets quoted in the market: USD '000 USD '000

Treasury bills  735 292  489 288

Governmental bonds and bonds guaranteed by the government 1 050 799 1 105 520

Corporate bonds 1 298 727 1 387 040

Total 3 084 818 2 981 848

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

Financial assets unquoted in the market: USD '000 USD '000

Treasury bills 1 605 381 1 534 373

Governmental bonds and bonds guaranteed by the government 3 177 832 3 044 070

Corporate bonds  122 024  199 732

Total 4 905 237 4 778 175

Grand Total 7 990 055 7 760 023

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -                         -                      28 028 28028

Effect of IFRS 9 adoption  3 929  6 705 -          10634

Amended Balance as of January 1, 2018  3 929  6 705  28 028 38662

Net ECL Charges for the period (  576) ( 1 176) -          ( 1 752)

Adjustments during the period and translation adjustments -                         -                     ( 8 485) ( 8 485)

Balance at the end of the period  3 353  5 529  19 543  28 425

December 31, 2017

(Audited)

USD '000

Balance at the beginning of the Year  27 142

Translation adjustments   886

Balance at the End of the Year  28 028

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

The movement of ECL charges on Other Financial Assets at Amortized Cost is as follows:

The details of movement on the provision for impairment of other financial assets at amortized cost is as follows:

During the three months period ended March 31, 2018 certain financial assets  at amortized cost with a total amount of USD 109.7 million were sold ( USD 49.8 

million during the year ended December 31, 2017).
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11-    FINANCIAL ASSETS - AVAILABLE FOR SALEFIXED ASSETS

12-    FINANCIAL ASSETS - AVAILABLE FOR SALEOTHER ASSETS

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Accrued interest receivable  199 061  180 381

Prepaid expenses  145 085  111 444

Foreclosed assets  *  67 462  59 372

Intangible assets  23 889  23 675

Other miscellaneous assets  150 294  116 302

Total  585 791  491 174

*

 of two years from the date of foreclosure.

Central Bank of Jordan instructions require disposal of these assets during a maximum period 

The additions to and disposals of fixed assets during the three months period ended March 31, 2018

amounted to USD 13.4 million and USD 6.6 million, respectively ( USD 9.7 million and USD 11 million

for the three months period ended March 31, 2017).

The cost of fully depreciated fixed assets amounted to USD 244.2 million as of March 31, 2018 (USD 

242.7 million as of December 31, 2017)
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13- CUSTOMER'S DEPOSITS

The details of this item are as follows:

Small & Medium Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Current and demand 7 854 028 2 136 768 2 169 008  325 267 12 485 071

Savings 3 117 340  149 970  19 299   138 3 286 747

Time and notice 8 241 868 1 021 041 3 261 251 2 101 782 14 625 942

Certificates of deposit  236 023  13 068  87 930  59 950  396 971

Total 19 449 259 3 320 847 5 537 488 2 487 137 30 794 731

 

Small & Medium Large 

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Current and demand 7 791 158 2 069 817 2 158 229  345 585 12 364 789

Savings 3 069 379  162 800  17 935   132 3 250 246

Time and notice 8 196 262  937 523 3 849 366 2 101 530 15 084 681

Certificates of deposit  207 117  13 161  66 419  94 046  380 743

Total 19 263 916 3 183 301 6 091 949 2 541 293 31 080 459

-

-

-

-

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Consumer 

Banking

Corporates Government and 

Public Sector
Total

Total Government of Jordan and Jordanian public sector deposits amounted to USD 461.8 million, or 1.5% of total customer's deposits as 

of March 31, 2018 (USD 395 million, or 1.3% of total customer's deposits as of December 31, 2017).

Consumer 

Banking

December 31, 2017

(Audited)

Blocked deposits amounted to USD 181.7 million, or 0.6% of total customer's deposits as of March 31, 2018 (USD 146.8 million or 0.5%

of total customer's deposits as of December 31, 2017).

Dormant deposits amounted to USD 387 million, or 1.3% of total customer's deposits as of March 31, 2018 (USD 395.5 million, or 1.3%

of total customer's deposits as of December 31, 2017).

Non-interest bearing deposits amounted to USD 11294.6 million, or 36.7% of total customer's deposits as of  March 31, 2018 

(USD 11076.3 million, or 35.6% of total customer's deposits as of December 31, 2017).

Government and 

Public Sector
Total

Corporates
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14- BORROWED FUNDS

  The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 December 31, 

2017

(Audited) 

USD '000 USD '000

From Central Banks  67 969  66 331

From banks and financial institutions   120 866  115 759

Total  188 835  182 090

   Analysis of borrowed funds according to interest nature is as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 December 31, 

2017

(Audited) 

USD '000 USD '000

Floating interest rate  52 055  27 895

Fixed interest rate  136 780  154 195

Total  188 835  182 090

15- PROVISION FOR INCOME TAX

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 December 31, 

2017

(Audited) 

USD '000 USD '000

Balance at the beginning of the year  272 205  242 377

Income tax expense  68 943  270 281

Income tax paid ( 60 142) ( 240 453)

Balance at the End of the Period / Year  281 006  272 205

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

Income tax expense for the period  68 943  66 178

Effect of deferred tax ( 2 445) ( 3 290)

Total  66 498  62 888

-

-

The movement on Deferred Tax Assets is as follows:

Items resulted in deferred tax assets:

Balance at the 

Beginning of the 

Year

Effect of IFRS 

(9) adoption

Amended 

Balance at the 

Beginning of the 

Year

Amounts 

Added 

Amounts 

Released 

Adjustments 

During the Year 

and Translation 

Adjustments

Balance at 

the End of 

the Year

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Provision for impairment   33 176  26 848  60 024  6 463 (  866)   55  65 676

End-of-Service indemnity  19 154                        -    19 154   629 (  525)   34  19 292

Interest in suspense  4 039                        -    4 039  1 627 (  158)   0  5 508

Other  30 854                        -    30 854   262 ( 4 699) (  17)  26 400

     Total  87 223  26 848  114 071  8 981 ( 6 248)   72  116 876

Income tax expense charged to the condensed consolidated interim statement of income 

consists of the following:

For the three months period ended

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

The income tax rate in Jordan is 35%, while the income tax rate in the countries where the Group has investments and branches ranges from zero to 37% as of 

March 31,2018 and December 31, 2017.

The subsidiaries and branches of Arab Bank Group have reached recent tax settlements ranging between 2016 such as Arab Bank United Arab Emirates and Arab 

Sudanese Bank and 2012 such as and Arab Bank Lebanon and Arab Bank Australia Limited
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16-OTHER LIABILITIES

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

Accrued interest payable  148 704  155 197

Notes payable  186 780  181 282

Interest and commission received in advance  66 080  62 780

Accrued expenses  58 395  63 920

Dividends payable to shareholders  375 956  15 297

Other miscellaneous liabilities  520 111  741 755

Total 1 356 026 1 220 231

17-SHARE CAPITAL AND RESERVES

A.

B.

18-RETAINED EARNINGS

  The details of movement on the retained earnings are as follows:

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

USD '000 USD '000

1 904 663 1 738 225

 217 128  521 961

Transferred from investment revaluation reserve to retained earnings (  155)  2 608

( 368 911) ( 278 182)

-                        ( 42 916)

-                        ( 32 370)

 163 724 -                       

Effect of IFRS (9) adoption ( 93 978) -                       

Adjustment during the period/ year -                        ( 4 663)

Increase in share capital ( Stock Dividends) -                        -                       

Balance at the End of the Period / Year 1 822 471 1 904 663

Transferred to statutory reserve

Transferred to general banking risk reserve

* The General Assembly of the Arab Bank plc in its meeting held on March 29, 2018 approved the recommendation of 

the Bank's Board of Directors to distribute 40% of par value as cash dividends for the year 2017 equivalent to USD 

361.4 million (The General Assembly of  Arab Bank plc in its meeting held on March 31, 2017 approved the 

recommendation of the Bank's Board of Directors to distribute 30% of par value as cash dividends for the year 2016 

equivalent to USD 271.1 million).

Transferred from general banking risk reserve*

** The Central Bank of Jordan issued a circular No. 10/1/1359 dated 25 January 2018, in which it requested the transfer 

of the general banking risk reserve balance (calculated in accordance with the Central Bank of Jordan’s regulations) to 

the retained earnings to offset the effect of IFRS 9 on the opening balance of the retained earnings account as of 1 

January 2018. The circular also instructs that the balance of the general banking risk reserve should be restricted and 

may not be distributed as dividends to the shareholders or used for any other purposes without prior approval from the 

Central Bank of Jordan. The amount of the restricted balance is USD 70 million

Share Capital amounted to USD 926.6 million distributed to 640.8 million shares as of March 31, 2018 and December 

31, 2017.

The Group did not make any appropriation to the legal reserves, in accordance with companies law, in the interim 

financial information as such appropriations are performed at year end.

Balance at the beginning of the Year

Profit for the period/year attributable to the shareholders of the bank

Dividends paid*
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19- INTEREST INCOME

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

USD '000 USD '000

Direct credit facilities at amortized cost  385 639  336 617

Balances with central banks  19 710  10 386

Balances and deposits with banks and financial institutions  12 997  8 000

Financial assets at fair value through profit or loss  4 482  2 515

Other financial assets at amortized cost  102 974  98 052

Total  525 802  455 570

20- INTEREST EXPENSE

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

Customer deposits  178 427  146 182

Banks and financial institutions deposits  18 374  13 581

Cash margins  9 680  9 435

Borrowed funds  1 453  1 909

Deposit insurance fees  6 318  6 471

Total  214 252  177 578
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21- NET COMMISSION INCOME

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

Commission income:

Direct credit facilities at amortized cost  22 812  21 627

Indirect credit facilities  29 996  35 247

Assets Under Management  3 529  3 233

Other  26 391  23 965

Less: commission expense ( 8 240) ( 7 430)

Net Commission Income  74 488  76 642

22- GAIN FROM FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

The details of this item are as follows:

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

Realized  Gains 
Unrealized  Gains 

(Losses)
Dividends Total Total

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Treasury bills and bonds   407   596 -                               1 003  2 585

Corporate shares -                         84 -                                84   410

Mutual funds -                       (  65) -                              (  65)   216

Total   407   615 -                               1 022  3 211

23- OTHER REVENUE

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

Revenue from customer services  3 545  7 978

Safe box rent  1 085  1 222

Gain (Loss) from derivatives   4 (  291)

Miscellaneous revenue  9 428  7 210

Total  14 062  16 119

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 
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24.  BUSINESS SEGMENTS  

The Group has an integrated group of products and services dedicated to serve the Group’s 
customers and constantly developed in response to the ongoing changes in the banking 
business environment, and related state-of-the-art tools used by the executive management 
in the group.  

 

The following is a summary of these groups’ activities stating their business nature and 
future plans: 
 

1. Corporate and Institutional Banking  
This group provides banking services and finances with the following: corporate sector, 
private projects, foreign trading, small and medium sized projects, and banks and 
financial institutions. 

 
2. Treasury  

This group is considered as a source of financing for the Group, in general, and for the 
strategic business units, in particular. It steers the financing of the Group and manages 
both the Group’s cash liquidity and market risks. 
 

Moreover, this group is responsible for the management of the Group’s assets and 
liabilities within the frame set by the Assets and Liabilities Committee. 
 

This group is considered the main source in determining the internal transfer prices 
within the Group’s departments, in addition to being a central unit for the financial 
organization and main dealing in the following: 
 Foreign exchange. 
 Foreign exchange derivatives. 
 Money markets. 
 Certificates of deposit. 
 Interest rate swaps. 
 Other various derivatives. 

 
3. Consumer Banking 

 

This group provides banking services to individuals and high-net worth elite customers, 
and endeavors to meet their financial service needs using the best methods, through 
effective distribution channels, and a variety of product services. Moreover, this group is 
in direct and close contact with the customers in order to provide them with timely and 
continuous services through different electronic channels such as direct phone calls, 
ATMs, the internet and text messaging via cellular phones.  
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Information about the Group's Business Segments

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

Elite Retail Banking

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

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

Net inter-segment interest income ( 58 846) ( 59 833)  75 615  43 064 - - -

Provision for impairment  43 992 - -  3 820 -  47 812  9 394

Other provisions ( 3 550) ( 1 413) (  912) (  25) - ( 5 900)  5 378

Direct administrative expenses  31 757  5 372  9 082  38 746  2 009  86 966  80 194

Result of Operations of Segments  125 936  79 396  40 322  52 522  99 240  397 416  387 905

Indirect expenses on segments  50 585  12 026  12 031  35 430   563  110 635  106 811

Profit for the period before Income Tax  75 351  67 370  28 291  17 092  98 677  286 781  281 094

Income tax expense  15 983  13 329  8 155  6 810  22 221  66 498  62 888

Profit for the Period  59 368  54 041  20 136  10 282  76 456  220 283  218 206

Depreciation and Amortization  4 502   807  1 371  7 584 -  14 264  13 669

December 31, 2017

(Audited)

Other Information Elite Retail Banking

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Segment assets 18 378 267 17 686 171 3 092 444 4 434 478  985 881 44 577 241 44 937 490

Inter-segment assets - - 10 823 875 3 154 907 5 505 648 - -

Investments in associates - - - - 3 307 287 3 307 287 3 226 231

Total Assets 18 378 267 17 686 171 13 916 319 7 589 385 9 798 816 47 884 528 48 163 721

Segment liabilities 13 699 635 2 880 373 13 916 319 7 589 385 1 640 664 39 726 376 39 754 449

Owner's equity - - - - 8 158 152 8 158 152 8 409 272

Inter-segment liabilities 4 678 632 14 805 798 - - - - -

Total Liabilities and Owners' Equity 18 378 267 17 686 171 13 916 319 7 589 385 9 798 816 47 884 528 48 163 721

Corporate and 

Institutional 

Banking

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Corporate and 

Institutional 

Banking

Consumer Banking

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Consumer Banking

Treasury Other Total Total 

Treasury Other Total Total 
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25- CONTRACTUAL MATURITY OF THE CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Within 1 Year

From 1 Year 

and up to 5 

Years

More than 5 

Years 
Total

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Letters of credit 1 865 762  40 762                        - 1 906 524

Acceptances  575 699  10 623                        -  586 322

Letters of guarantees:

 -   Payment guarantees  681 175  141 248  17 578  840 001

 -   Performance guarantees 4 184 049 1 576 196  310 647 6 070 892

 -   Other guarantees 2 801 741  763 767  66 817 3 632 325

Unutilized credit facilities 4 851 478  428 685  36 593 5 316 756

Total 14 959 904 2 961 281  431 635 18 352 820

Construction projects contracts  2 748  10 801 -  13 549

Procurement contracts  2 164  1 579   572  4 315

Operating lease contracts  4 167  13 861  28 184  46 212

Total  9 079  26 241  28 756  64 076

Within 1 Year

From 1 Year 

and up to 5 

Years

More than 5 

Years 
Total

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Letters of credit 1 983 811  37 088 - 2 020 899

Acceptances  615 031  12 560 -  627 591

Letters of guarantees:   

 -   Payment guarantees  692 877  178 387  17 696  888 960

 -   Performance guarantees 4 225 259 1 647 532  373 879 6 246 670

 -   Other guarantees 2 739 482  923 654  106 783 3 769 919

Unutilized credit facilities 4 675 784  485 107  177 205 5 338 096

Total 14 932 244 3 284 328  675 563 18 892 135

Construction projects contracts  2 827  10 724 -  13 551

Procurement contracts  6 036  1 964 -  8 000

Operating lease contracts  5 538  20 187  20 686  46 411

Total  14 401  32 875  20 686  67 962

 December 31, 2017

(Audited) 

The table below details the maturity of expected liabilities and commitments on the basis of contractual maturity:

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 
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Jordan
Other Arab 

Countries
Asia  * Europe America

Rest of the 

World
Total

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

2 657 623 2 381 258   339 2 147 538                        -  15 174 7 201 932

 207 434  931 821  249 566 1 183 002  610 357  32 358 3 214 538

                     -    143 738  34 879  265 889                        -  8 003  452 509

7 600 497 14 114 399  250 409  994 605  54 041  635 723 23 649 674

Consumer Banking 2 770 373 2 369 680   75  113 181   90  260 053 5 513 452

Small and Medium Corporates  859 138 1 580 015  44 743  204 338  27 969  131 713 2 847 916

Large Corporates 3 807 700 9 051 326  205 591  666 890  25 982  243 957 14 001 446

Banks and Financial Institutions  13 753  85 577                        -  10 196                        -                        -  109 526

Government and public Sector  149 533 1 027 801                        -                        -                        -                        - 1 177 334

2 913 890 4 072 241  139 849  448 820  144 878  270 377 7 990 055

 79 793  223 539  1 606  91 184   696  4 501  401 319

13 459 237 21 866 996  676 648 5 131 038  809 972  966 136 42 910 027

13 226 685 22 090 839  779 247 4 827 844 1 289 787 1 017 198 43 231 600

* Excluding Arab Countries.

Balances with central banks

Balances and deposits with banks and financial institutions

Financial assets at fair value through profit or loss 

Direct credit facilities at amortized cost

Total

Total  as of December 31, 2017 (Audited)

26.   CREDIT EXPOSURE FOR ASSETS CATEGORIZED BY GEOGRAPHICAL REGION:

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Other financial assets at amortized cost

Other assets and financial derivatives - positive fair value 

        The details for this items are as follows:
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        The details for this items are as follows:

Industry and 

Mining
Constructions Real Estate Trade Agriculture

Tourism and 

Hotels

Transportatio

n
Shares

General 

Services

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   7 201 932 7 201 932

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   3 214 538                     -   3 214 538

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    29 624                     -                       -    325 769  97 116  452 509

Direct credit facilities at amortized cost 5 513 452 4 635 103 2 218 011 1 892 752 4 124 176  279 518  628 305  579 859  14 638 2 477 000  109 526 1 177 334 23 649 674

                    -    90 619                     -                       -    40 088                     -                       -                       -                       -    106 714 1 183 330 6 569 304 7 990 055

 30 358  31 301  11 509  6 439  44 136  1 805  3 866  5 400                     -    45 881  80 124  140 500  401 319

5 543 810 4 757 023 2 229 520 1 899 191 4 208 400  281 323  632 171  614 883  14 638 2 629 595 4 913 287 15 186 186 42 910 027

Industry and 

Mining
Constructions Real Estate Trade Agriculture

Tourism and 

Hotels

Transportatio

n
Shares

General 

Services

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   7 084 897 7 084 897

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   4 142 653                     -   4 142 653

                    -                       -                       -                         -                     -                       -                       -    29 624                     -                       -    293 963  104 620  428 207

Direct credit facilities at amortized cost 5 359 321 4 532 099 2 340 996 1 828 221 4 063 192  277 207  517 303  569 783  14 663 2 596 783  129 475 1 259 532 23 488 575

                    -    91 786                     -                       -    40 102                     -                       -                       -                       -    125 563 1 329 321 6 173 251 7 760 023

 15 695  25 602  9 146  8 790  28 793  1 491  5 500  4 316                     -    46 444  45 911  135 557  327 245

5 375 016 4 649 487 2 350 142 1 837 011 4 132 087  278 698  522 803  603 723  14 663 2 768 790 5 941 323 14 757 857 43 231 600

Financial assets at fair value through 

profit or loss

Financial assets at fair value through 

profit or loss

Balances and deposits with banks and 

financial institutions

Other financial assets at amortized cost

Other assets and financial derivatives - 

positive fair value 

Total

Balances with Central Banks

Other financial assets at amortized cost

Other assets and financial derivatives - 

positive fair value 

Total

Consumer 

Banking

Corporations

December 31, 2017

(Audited)

Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total

Balances with Central Banks

Balances and deposits with banks and 

financial institutions

27.   CREDIT EXPOSURE FOR ASSETS CATEGORIZED BY ECONOMIC SECTOR

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

Consumer 

Banking

Corporations Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total
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28- CAPITAL MANAGEMENT

USD '000 USD '000

Common Equity Tier 1 7 800 294 7 584 233

Regulatory Adjustments ( Deductions from Common Equity Tier 1) (2 757 937) (2 665 636)

Additional Tier 1  11 180  10 493

Supplementary Capital  332 660  416 673

Regulatory Adjustments ( Deductions from Supplementary Capital) -                       -                      

Regulatory Capital 5 386 197 5 345 763

Risk-weighted assets (RWA) 35 712 477 35 615 663

Common Equity Tier 1 Ratio %14.12 %13.81

Tier 1 Capital Ratio %14.15 %13.84

Capital Adequacy Ratio %15.08 %15.01

-

March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

(Audited)

On October 31, 2016, The Central Bank of Jordan announced the instructions of capital management according to Basel III 

standards and stopped  Basel II instructions.

The Board of Directors performs an overall review of the capital structure of the Group on a quarterly basis.  As part of this 

review, the Board takes into consideration matters such as cost and risks of capital  as integral factors in managing capital 

through setting dividend policies and capitalization of reserves.

The Group manages it's capital to safeguard its ability  to continue its operating activities while maximizing the return to 

shareholders. The composition of the regulatory capital, as defined by  Basel III standards is as follows:
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29.  Fair Value Hierarchy 

A.  Financial Instruments are either financial assets or financial liabilities

Level 1: Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 3:  Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

A. Fair Value of the Group financial assets and financial liabilities measured at fair value on a recurring basis.

Some financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period, the following note illustrates how the fair value is determined (Valuation techniques  and key inputs)

Financial Assets /Financial Liabilities

USD '000 USD '000

Financial Assets at Fair Value

Financial assets at fair value through profit or loss:

Treasuring bills and Bonds  97 116  104 620

Corporate Bonds  325 769  293 963

Loans and Advances  29 624  29 624

Shares and mutual funds  26 759  42 447

Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss  479 268  470 654

Financial derivatives - positive fair value  57 173  35 420

Financial assets at fair value through other comprehensive income:

Quoted shares  199 028  189 573

Unquoted shares  217 959  205 990

Total financial assets at fair value through other comprehensive 

income

 416 987  395 563

   Total Financial Assets at Fair Value  953 428  901 637

Financial Liabilities at Fair Value 

Financial derivatives - negative fair value  45 865  42 154

   Total Financial Liabilities at Fair Value  45 865  42 154

There were no transfers between Level 1 and 2 during the three months period ended March 31, 2018 and the year 2017.

B.  Fair value of financial assets and financial liabilities that are not measured at fair value on a recurring basis.

Except as detailed in the following table, we believe that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the banks financial statements approximate their fair values:

Book value Fair value Book value Fair value

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Financial assets not calculated at fair value

 Mandatory cash reserve, Time and notice balances and  Certificates of 

deposit with central banks
4 548 674 4 551 167 4 820 293 4 821 857

 Balances and Deposits with banks and financial institutions 3 214 538 3 218 464 4 142 653 4 146 766

 Direct credit facilities at amortized cost 23 649 674 23 751 874 23 488 575 23 567 812

 Other Financial assets at amortized cost 7 990 055 8 056 063 7 760 023 7 842 704

Total financial assets not calculated at fair value 39 402 941 39 577 568 40 211 544 40 379 139

Financial liabilities not calculated at fair value

 Banks' and financial institutions' deposits 4 178 935 4 189 502 3 927 288 3 942 741

 Customer deposits 30 794 731 30 909 802 31 080 459 31 193 569

 Cash margin 2 561 551 2 570 113 2 700 289 2 709 764

 Borrowed funds  188 835  190 645  182 090  183 878

Total financial liabilities not calculated at fair value 37 724 052 37 860 062 37 890 126 38 029 952

The fair values of the financial assets and financial liabilities included in level 2 categories above have been determined in accordance with the generally accepted pricing models 

based on a discounted cash flow analysis, with the most significant inputs being the discount rate that reflects the credit risk of counterparties.

Through Comparison of similar 

financial instruments 
Not Applicable Not Applicable

Through Comparison of similar 

financial instruments 

Through Comparison of similar 

financial instruments 

Level  2

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable Not Applicable

Valuation techniques and key 

inputs

Significant unobservable 

inputs 

Relationship of 

unobservable inputs to 

fair value 

Fair Value as at 

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 December 31, 

2017

(Audited) 

Quoted Shares Not Applicable Not Applicable

Level 1 Not Applicable Not ApplicableQuoted Shares

Level 1

Not Applicable Not Applicable

Level 2
Through using the index sector 

in the market
Not Applicable

Level 1 Quoted Shares Not Applicable Not Applicable

Level 2

Level 2

Level 2

Fair Value Hierarchy

Level 2

Level 2

Not Applicable

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

The Group uses the following methods and alternatives of valuating and presenting the fair value of financial instruments:

Level 2

Level 2

Level 2

Level 1 & 2

Level 2

December 31, 2017

(Audited)

Level 1 Quoted Shares

Fair Value Hierarchy 
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30- EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTALE TO THE BANK'S SHAREHOLDERS

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

Profit for the period attributable to the Bank's shareholders  217 128  215 663

Average number of shares  640 800  640 800

Earnings Per Share for the period (Basic and diluted) 0.34 0.34

31- CASH AND CASH EQUIVALENT

The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

(Reviewed not 

Audited) 

 March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited) 

USD '000 USD '000

7 590 517 6 828 778

3 034 394 3 213 473

3 423 552 3 004 334

Total 7 201 359 7 037 917

Cash and balances with central banks maturing within 3 months

Thousand / Shares

USD / Share

Add: Balances with banks and financial institutions maturing 

within 3 months

Less: Banks and financial institutions deposits maturing within 3 

months
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32.  RELATED PARTIES TRANSACTIONS

        The details of the balances with related parties are as follows:

Deposits owed 

from Related 

Parties

Direct Credit 

Facilities at 

Amortized Cost

Deposits owed 

to  Related 

Parties

LCs, LGs, 

Unutilized 

Credit 

Facilities and 

Acceptances

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Associated Companies  79 058 -  269 689  111 741

Major Shareholders and Members of the Board of 

Directors
                      -    283 462  447 998  122 932

Total  79 058  283 462  717 687  234 673

Deposits owed 

from Related 

Parties

Direct Credit 

Facilities at 

Amortized Cost

Deposits owed 

to  Related 

Parties

LCs, LGs, 

Unutilized 

Credit 

Facilities and 

Acceptances

USD '000 USD '000 USD '000 USD '000

Associated Companies  135 864 -  112 094  96 837

Major Shareholders and Members of the Board of 

Directors
-  267 917  361 567  102 448

Total  135 864  267 917  473 661  199 285

Interest 

Income

Interest

Expense

USD '000 USD '000

Associated Companies   209   603

Interest 

Income

Interest

Expense

USD '000 USD '000

Associated Companies   244   36

 March 31, 2018

(Reviewed not Audited) 

December 31, 2017

(Audited)

All facilities granted to related parties are performing loans in accordance with the internal credit rating of the Group. Moreover, 

no provisions for the period have been recorded in relation to impairment in value.

The details of transactions with related parties are as follows:

March 31, 2018

(Reviewed not Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not Audited)

 - Deposits of key management personnel amounted to USD 3.5 million as of March 31, 2018 (USD 2.8 million as of December 

31, 2017).

 - Direct credit facilitates granted to top management personnel amounted to USD 1.7 million and indirect credit facilities 

amounted to USD 8.5 thousand as of March 31,2018. (USD 1.5 million direct credit facilities and USD 8.5 thousand indirect 

credit facilities as of December 31, 2017).

- Interest on credit facilities granted to major shareholders and members of the Board of Directors is recorded at arm's length.

 - The salaries and other fringe benefits of the Group's top management personnel, inside and outside Jordan, amounted to USD 

16.9 million for the three months period ended March 31,2018 (USD 15.7 million for the three months period ended March 31, 

2017).
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33. Legal Cases 
 

A. In 2004, a number of civil lawsuits were filed against Arab Bank plc in the Eastern 

District of New York by U.S. and non-U.S. plaintiffs claiming that the Bank provided 

financial services to individuals and entities who were alleged to have some affiliation 

with individual "terrorists" or "terrorist organizations" operating in the Palestinian 

Territories during the Second Intifada.  The plaintiffs claimed damages from the Bank 

alleging that these financial services constituted material support for terrorist activities.    

 

In relation to the claims filed by the U.S. plaintiffs  pursuant to the Anti-Terrorism Act 

(ATA), as a result of the trial, the Bank was found liable on September 22, 2014 for the 

damages caused by certain attacks allegedly perpetrated by Hamas. The Bank proceeded 

to appeal the liability verdict and the Court of Appeals for the Second Circuit issued its 

decision on February 9, 2018 vacating the liability verdict entered by the District Court. 

The Court of Appeals determined that the District Court judge had misapplied the law 

and wrongly instructed the jury. Accordingly, the Court of Appeals issued its Mandate 

to the District Court regarding its decision and concluded that based on the settlement 

agreement reached between the parties to consider this case closed. 

 

In relation to the claims filed by non-U.S. plaintiffs pursuant to the Alien Tort Statute 

(ATS), the U.S. Supreme Court agreed to hear the petition of the plaintiffs on April 3, 

2017. This claim was previously dismissed on three occasions by the district court and 

the Court of Appeals. The U.S. Supreme Court issued its decision on April 24, 2018 

affirming the dismissal of the ATS plaintiffs’ claims against the Bank and found that 

foreign corporations cannot be sued in American Court pursuant to the ATS. 

 

 

 

B. There are other lawsuits filed against the Group totaling USD 132.9 million as of              

           March 31, 2018, (USD 164.1million as of December 31, 2017). 

In the opinion of the management and the lawyers representing the Group in the litigation 

at issue, the Group will not be held liable for any amount in excess of the amount of 

provisions taken in connection with the lawsuits totaling USD 4.9 million as of  March 31, 

2018, ( USD 17 million as of December 31, 2017). 

 

 

 

 

34.   Comparative Figures  

Some of the comparative figures for the year 2017 have been reclassified to correspond 

with the period ended March 31, 2018, presentation and it did not result in any change to 

the last year’s operating results. 
 

 

 

 

 

 

 

- 36 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARAB BANK PLC 

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

AMMAN – JORDAN 

CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS  

(Reviewed not Audited) 

FOR THE THREE-MONTHS PERIOD 

 ENDED MARCH 31, 2018, 

TOGETHER WITH REVIEW REPORT ON INTERIM  

FINANCIAL STATEMENTS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ARAB BANK PLC 

 (A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

AMMAN – JORDAN  

FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2018, 

 
 

 
 

 
                  

 
CONTENTS                                                                                                                                Page 

 
Review Report of Interim Financial Statements                       1 

         
Condensed Interim Statement of Financial Position                  2 
 
Condensed Interim Statement of Income                       3 
  
Condensed Interim Statement of Comprehensive Income             4 
 
Condensed Interim Statement of Changes in Shareholders’ Equity                                    5 

 
Condensed Interim Statement of Cash Flows                           6 
            
 
Notes to the Condensed Interim Financial Statements                                        7  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 





March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 2017

 (Audited)

Note

ASSETS JD '000 JD '000

Cash and balances with central banks 4 3 101 695 3 270 576

Balances with banks and financial institutions 5 2 608 691 3 063 256

Deposits with banks and financial institutions 6  88 656  67 067

Financial assets at fair value through profit or loss 7  68 038  66 482

Financial derivatives - positive fair value  17 355  10 330

Direct credit facilities at amortized cost 9 12 016 555 11 947 106

Financial assets at fair value through other comprehensive income 8  163 458  164 912

Other financial assets at amortized cost 10 4 547 679 4 286 264

Investments in subsidiaries and associates  968 844  965 933

Fixed assets 11  214 921  216 816

Other assets 12  314 134  257 678

Deferred tax assets 15  57 927  45 152

Total Assets 24 167 953 24 361 572

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Banks' and financial institutions' deposits 1 805 824 1 793 025

Customers' deposits 13 16 183 698 16 178 826

Cash margin 1 684 846 1 761 864

Financial derivatives - negative fair value  15 107  9 517

Borrowed funds 14  64 749  63 741

Provision for income tax 15  118 230  122 264

Other provisions  191 283  199 586

Other liabilities 16  785 241  681 898

Deferred tax liabilities   942   942

Total Liabilities 20 849 920 20 811 663

Share capital 17  640 800  640 800

Share premium  859 626  859 626

Statutory reserve 17  561 811  561 811

Voluntary reserve  614 920  614 920

General reserve  583 695  583 695

General banking risks reserve 18  105 234  220 468

Foreign currency translation reserve ( 217 978) ( 221 600)

Investment revaluation reserve ( 207 620) ( 207 437)

Retained earnings 18  377 545  497 626

Total Shareholders' Equity 3 318 033 3 549 909

Total Liabilities and Shareholders' Equity 24 167 953 24 361 572

ARAB BANK PLC

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

AMMAN - JORDAN

The accompanying notes from (1) to (33) are an integral part of these condensed interim financial information and should 

be read with them.
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Note 2018 2017

REVENUE JD '000 JD '000

Interest income 19  295 610  254 584

Less: interest expense 20  119 203  100 807

Net Interest Income  176 407  153 777

Net commissions income 21  38 647  39 728

Net Interest and Commissions Income  215 054  193 505

Foreign exchange differences  9 091  8 101

Gain from financial assets at fair value through profit or loss 22   646  1 059

Dividends from subsidiaries and associates  18 000  9 100

Other revenue 23  6 427  3 994

Total Income  251 111  215 759

EXPENSES

Employees expenses  55 999  52 536

Other expenses  33 742  33 675

Depreciation and amortization  7 191  6 898

Provision for impairment  47 312  4 317

Other provisions ( 4 779)  2 511

Total Expenses  139 465  99 937

Profit for the Period before Income Tax  111 646  115 822

Less: Income tax expense 15  34 308  25 450

Profit for the Period  77 338  90 372

For the Three-Months 

 1 893 -                   

Period Ended March 31,

The accompanying notes from (1) to (33) are an integral part of these condensed interim financial information 

and should be read with them.

Dividends from financial assets at fair value through other 

comprehensive income

ARAB BANK PLC

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

AMMAN - JORDAN

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF INCOME  

(REVIEWED NOT AUDITED)
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2018 2017

JD '000 JD '000

Profit for the period  77 338  90 372

Add: Other comprehensive income items - after tax

Items that will be subsequently transferred to the Statement of Income

  Exchange differences arising on the translation of foreign operations  3 622  16 579

Items that will not be subsequently transferred to the Statement of Income

Total Other Comprehensive Income Items for the Period - after Tax  3 496  19 893

Total Comprehensive Income for the Period  80 834  110 265

ARAB BANK PLC

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

AMMAN - JORDAN

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 

(REVIEWED NOT AUDITED)

For the Three-Months 

The accompanying notes from (1) to (33) are an integral part of these condensed interim financial information and should 

be read with them.

          Change in fair value of financial assets at fair value through

          other comprehensive income
(  183)  3 314

          Loss from sale of financial assets at fair value through the

          statement of comprehensive income
  57 -                   

Period Ended

March 31,

 Net change in fair value of financial assets at fair value through

 other comprehensive income
(  126)  3 314
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Note Share Capital Share Premium Statutory Reserve
Voluntary 

Reserve
General Reserve

General Banking 

Risks Reserve

Foreign Currency 

Translation 

Reserve

Investment 

Revaluation 

Reserve

Retained Earnings

Total 

Shareholders 

Equity

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

For the Three Months Period Ended March 31,2018

Balance at the beginning of the year  640 800  859 626  561 811  614 920  583 695  220 468 ( 221 600) ( 207 437)  497 626 3 549 909

Effect of IFRS (9) adoption -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   ( 56 390) ( 56 390)

Amended Balance at the beginning of the year  640 800  859 626  561 811  614 920  583 695  220 468 ( 221 600) ( 207 437)  441 236 3 493 519

Profit for the period -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    77 338  77 338

Other comprehensive income for the period -                   -                   -                   -                   -                   -                    3 622 (  126) -                    3 496

Total Comprehensive Income for the Period -                   -                   -                   -                   -                   -                    3 622 (  126)  77 338  80 834

Transferred from investment revaluation reserve 

to retained earnings
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   (  57)   57 -                   

Dividends paid 18 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   ( 256 320) ( 256 320)

Transferred from General Banking Risk Reserve -                   -                   -                   -                   -                   ( 115 234) -                   -                    115 234 -                   

     Balance at the End of the Period  640 800  859 626  561 811  614 920  583 695  105 234 ( 217 978) ( 207 620)  377 545 3 318 033

For the Three Months Period Ended March 31,2017

Balance at the beginning of the year (Represtented)  640 800  859 626  531 374  614 920  583 695  200 468 ( 281 492) ( 192 069)  543 433 3 500 755

Profit for the period -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                    90 372  90 372

Other comprehensive income for the period -                   -                   -                   -                   -                   -                    16 579  3 314 -                    19 893

Total Comprehensive Income for the Period -                   -                   -                   -                   -                   -                    16 579  3 314  90 372  110 265

Transferred from investment revaluation reserve

 to retained earnings
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Dividends paid 18 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   ( 192 240) ( 192 240)

     Balance at the End of the Period  640 800  859 626  531 374  614 920  583 695  200 468 ( 264 913) ( 188 755)  441 565 3 418 780

*  The retained earnings include unrealized loss in the amount of JD (40.7) million as of March 31, 2018 as a result of the adoption of IFRS (9) .

ARAB BANK PLC

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

(REVIEWED NOT AUDITED)

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

AMMAN - JORDAN

    The accompanying notes from (1) to (33) are an integral part of these condensed interim financial information and should be read with them.

*  Retained earnings include restricted deferred tax assets in the amount of JD 57.9 million, as well as, unrealized gains from financial assets at fair value through profit or loss in the amount of  JD 0.3 million. Restricted retained earning that cannot be 

distributed or otherwise utilized except only under certain circumstances caused by the adoption of certain accounting standards amounted to JD 2 million as of March 31, 2018. 

*  The negative balance of the investments revaluation reserve in the amount of JD  (207.6) million as of March 31, 2018 is restricted according to the Jordan Securities Commission instructions and Central Bank of Jordan.    

* The Central Bank of Jordan issued a circular No. 10/1/1359 dated 25 January 2018, in which it requested the transfer of the general banking risk reserve balance (calculated in accordance with the Central Bank of Jordan’s regulations) to the retained earnings 

to offset the effect of IFRS 9 on the opening balance of the retained earnings account as of 1 January 2018. The circular also instructs that the balance of the general banking risk reserve should be restricted and may not be distributed as dividends to the 

shareholders or used for any other purposes without prior approval from the Central Bank of Jordan. The amount of the restricted balance is JOD 58.8 million.
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Notes 2018 2017

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES JD '000 JD '000

Profit for the period before tax  111 646  115 822

Adjustments for:

 - Depreciation and amortization  7 191  6 898

 - Provision for impairment  47 312  4 317

 - Net accrued interest ( 17 531) ( 6 024)

 - Losses from sale of fixed assets   7 -                   

 - (Gain) from revaluation of financial assets  at fair value through profit or loss 22 (  306) (  275)

 - Dividends from subsidiaries and associates  ( 18 000) ( 9 100)

 - Dividends from financial assets at fair value through other comprehensive income ( 1 893) -                   

 - Other provisions ( 4 779)  2 511

Total  123 647  114 149

(Increase) Decrease in Assets:

Balances with central banks (maturing after 3 months) -                   ( 67 567)

Balances and Deposits with banks and financial institutions (maturing after 3 months)  545 773  35 450

Direct credit facilities at amortized cost ( 179 999) ( 267 787)

Financial assets at fair value through profit or loss ( 1 250)  37 901

Other assets and financial derivatives ( 52 165) ( 34 964)

(Decrease) Increase in Liabilities:

Banks' and financial institutions' deposits (maturing after 3 months)  206 352  301 830

Customer deposits  4 872 ( 432 369)

Cash margin ( 77 018)  80 210

Other liabilities and financial derivatives ( 144 275)  7 671

Net Cash Flows Generated by (Used in) Operating Activities before Income Tax  425 937 ( 225 476)

Income tax paid 15 ( 38 594) ( 33 282)

Net Cash Flows Generated by  (Used in) Operating Activities  387 343 ( 258 758)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Sale (Purchase) of financial assets at fair value through other comprehensive income  1 328 ( 2 303)

Purchase of other financial assets at amortized cost ( 265 504) ( 294 786)

(Increase) in investments in associates and subsidiaries (  439) -                   

(Increase) in fixed assets - Net ( 5 303) ( 4 976)

Dividends from subsidiaries and associates  18 000  9 100

Dividends from financial assets at fair value through other comprehensive income  1 893 -                   

Net Cash Flows (Used in) Investing Activities ( 250 025) ( 292 965)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Dividends paid to the shareholders (  534) (  291)

Increase (Maturity) in borrowed funds  1 008 ( 63 318)

Net Cash Flows Generated by (Used in) Financing Activities   474 ( 63 609)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalent  137 792 ( 615 332)

Exchange differences - change in foreign exchange rates  1 150  2 930

Cash and cash equivalent at the beginning of the year 4 293 457 4 768 226

Cash and Cash Equivalent at the End of the Period 31 4 432 399 4 155 824

Period Ended March 31 ,

ARAB BANK PLC

(REVIEWED NOT AUDITED)

For the Three-Months 

CONDENSED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY)

AMMAN - JORDAN

The accompanying notes from (1) to (33) are an integral part of these condensed interim financial information and should be read with 

them. 
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ARAB BANK PLC 

(A PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY) 

AMMAN – JORDAN  

NOTES TO THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2018, 

(REVIEWED NOT AUDITED) 

 

1. GENERAL INFORMATION 

 Arab Bank was established in 1930, and is registered as a Jordanian public 

shareholding limited company. The Head Office of the Bank is domiciled in 

Amman - Hashemite Kingdom of Jordan and the Bank operates worldwide 

through its 75 branches in Jordan and 125 abroad. 

 

 Arab Bank Plc shares are traded on Amman Stock Exchange. The share of 

Arab Bank represents the Bank’s share in all entities of Arab Bank Group 

except for Arab Bank (Switzerland) Limited, the shares of which are stapled 

with Arab Bank shares and are traded at the same time. 
 

 The accompanying condensed interim financial statements was approved by 

the Board of Directors in its meeting Number (2) on April 26, 2018.  

 

2. BASIS OF PRESENTATION OF THE CONDENSED INTERIM FINANCIAL 

STATEMENTS 

 The accompanying condensed interim financial statements include the financial 

statements of the Bank’s branches both in Jordan and abroad after eliminating 

inter-branch transactions and balances. The condensed interim financial 

statements of the Bank’s branches operating outside the Kingdom of Jordan are 

translated to Jordanian Dinars using the exchange rates prevailing as at the date 

of the financial statements. 

 

 The Bank issues consolidated financial statements for Arab Bank plc and its 

subsidiaries, including the financial statements of Arab Bank (Switzerland) 

Limited. 

 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND ESTIMATES 

Basis of preparation of the condensed interim financial statements 

 The accompanying condensed interim financial statements was prepared in 

accordance with the International Accounting Standard (IAS) 34 “interim financial 

reporting”. 

 
 The accompanying condensed interim financial statements of Arab Bank Plc 

should be read with the condensed consolidated interim financial statements for 
Arab Bank Group as it is an integral part of it. 

 

 The accompanying condensed interim financial statements are prepared in 
accordance with the historical cost principle, except for certain financial assets 
and financial liabilities which are stated at fair value as of the date of the financial 
statements. 
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 The accompanying condensed interim financial statements do not include all the 
informations and disclosures to the financial statements required in the annual 
financial statements, which are prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards. Therefore, this condensed interim financial 
statements should be read with the financial statements of the Bank as of 
December 31, 2017. 

Moreover, the results of the Bank's operations for the three months ended 

March 31, 2018, do not necessarily represent indications of the expected results 

for the year ending December 31, 2018, and do not contain the appropriation of 

the profit of the current period, which is usually performed at the year end. 

 The condensed interim financial statements is presented in Jordanian Dinar, 

which is the Bank’s functional currency. 
 The accounting policies adopted in the preparation of the condensed interim 

financial statements are consistent with those adopted for the year ended 
December 31, 2017, except for the adoption of new standards effective as of 

        1 January 2018:  
 
IFRS 9 Financial Instruments 
The Bank has adopted IFRS 9 (2014) Financial Instruments on the required 
effective date 1st January 2018, the date on which the Bank has assessed the 
requirements of the new  expected  loss  impairment  model,  hedge  accounting,  
and  the  revised  guidance  on  the  classification and measurement requirements 
of financial instruments. The Bank had previously implemented the first phase of 
IFRS 9 as issued during 2009.  The date of initial implementation of the first phase 
of IFRS 9 was 1 January 2011.  
 
The standard has been applied retrospectively and, in line with IFRS 9, 
comparative amounts have not been restated. The impact of the adoption of IFRS 
9 as at 1st January 2018 has been recognised in retained earnings. The standard 
eliminates the use of IAS 39 incurred loss impairment model approach, uses the 
revised hedge accounting framework, and the revised guidance on the 
classification and measurement requirements.   
 
IFRS 9 (2014) provides revised guidance on how an entity should classify and 
measure its financial assets and financial liabilities. IFRS 9 requires all financial 
assets to be classified in their entirety on the basis of the entity's business model 
for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of 
the financial assets. The Bank reviewed and assessed the classification and 
measurement of financial assets and financial liabilities on the adoption of IFRS 9 
(2009) and has further reviewed and assessed the existing financial assets and 
financial liabilities at the date of the required application on 1 January 2018.  

 
 
There have been no changes in the classification and measurement of financial 
assets or financial liabilities on the adoption of IFRS 9 (2014).  
 
IFRS 9 (2014) replaces the incurred loss model in IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement with an expected credit loss model.  The  new  
impairment  model  also  applies  to certain  loan  commitments,  financial  
guarantee contracts,  and  placements,  but  not  to  equity  investments. 
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The impact of this change in accounting policies as at 1 January 2018 has been to 
decrease retained earnings by JOD 56.4 million as follows:-  
 

Due to the change in the impairment model 
for financial assets: 
 

Retained earnings 
 
“JOD thousands” 

Due from Banks  1 469 
Financial assets at amortized  5 020 
Loans and Advances 62 311 
Deferred taxes  (12 410) 
Total 56 390 

 
 
  

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
IFRS 15 supersedes IAS 11 Construction Contracts, IAS 18 Revenue and 
related Interpretations and it applies to all revenue arising from contracts with 
customers, unless those contracts are in the scope of other standards. The new 
standard establishes a five-step model to account for revenue arising from 
contracts with customers. Under IFRS 15, revenue is recognised at an amount 
that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in 
exchange for transferring goods or services to a customer. 
The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration  
 

to contracts with their customers. The standard also specifies the accounting for 
the incremental costs of obtaining a contract and the costs directly related to 
fulfilling a contract. 
The Group assessed that the impact of IFRS 15 is not material on the 
condensed interim financial statements of the Bank. 
 

IFRIC Interpretation 22 Foreign Currency Transactions and Advance 
Considerations  
The Interpretation clarifies that, in determining the spot exchange rate to use on 
initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the 
derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability relating to 
advance consideration, the date of the transaction is the date on which an entity 
initially recognises the non-monetary asset or non-monetary liability arising from 
the advance consideration. If there are multiple payments or receipts in 
advance, then the entity must determine a date of the transactions for each 
payment or receipt of advance consideration.  
This Interpretation does not have any impact on the Bank’s condensed interim 
financial statements.  
 

Amendments to IAS 40 Transfers of Investment Property  
The amendments clarify when the bank should transfer property, including 
property under construction or development into, or out of investment property. 
The amendments state that a change in use occurs when the property meets, or 
ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of 
the change in use. A mere change in management’s intentions for the use of a 
property does not provide evidence of a change in use.  
These amendments do not have any impact on the Bank’s condensed interim 
financial statements.  
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Amendments to IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based 
Payment Transactions  
The IASB issued amendments to IFRS 2 Share-based Payment that address 
three main areas: the effects of vesting conditions on the measurement of a 
cash-settled share-based payment transaction; the classification of a share-
based payment transaction with net settlement features for withholding tax 
obligations; and accounting where a modification to the terms and conditions of 
a share-based payment transaction changes its classification from cash settled 
to equity settled. On adoption, entities are required to apply the amendments 
without restating prior periods, but retrospective application is permitted if 
elected for all three amendments and other criteria are met. If applicable - The 
Bank’s accounting policy for cash-settled share based payments is consistent 
with the approach clarified in the amendments. In addition, the Bank has no 
share-based payment transaction with net settlement features for withholding tax 
obligations and had not made any modifications to the terms and conditions of 
its share-based payment transaction.  
These amendments do not have any impact on the Bank’s condensed interim 
financial statements.  
 
Amendments to IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures - 
Clarification that measuring investees at fair value through profit or loss is 
an investment-by-investment choice  
The amendments clarify that an entity that is a venture capital organisation, or 
other qualifying entity, may elect, at initial recognition on an investment-by-
investment basis, to measure its investments in associates and joint ventures at 
fair value through profit or loss. If an entity, that is not itself an investment entity, 
has an interest in an associate or joint venture that is an investment entity, the 
entity may, when applying the equity method, elect to retain the fair value 
measurement applied by that investment entity associate or joint venture to the 
investment entity associate’s or joint venture’s interests in subsidiaries. This 
election is made separately for each investment entity associate or joint venture, 
at the later of the date on which: (a) the investment entity associate or joint 
venture is initially recognised; (b) the associate or joint venture becomes an 
investment entity; and (c) the investment entity associate or joint venture first 
becomes a parent.   
These amendments do not have any impact on the Bnak’s condensed interim 
financial statements.  
 

 
Accounting Estimates  

 

 The accounting estimates adopted in the preparation of the condensed 

consolidated interim financial statements are reasonable and consistent with 

those adopted for the year ended December 31, 2017. 
 
 

 Provisions for impairment  
 
In determining impairment of financial assets, judgement is required in the estimation 
of the amount and timing of future cash flows as well as an assessment of whether 
the credit risk on the financial asset has increased significantly since initial 
recognition and incorporation of forward-information in the measurement of ECL.  
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The Bank computes the provision for impairment of financial assets according to the 
International Financial Reporting Standards (IFRSs) and compares the outcome to 
the instructions of the Central Bank of Jordan. Moreover, the strictest outcome that 
conforms to the (IFRSs) is used. 
 
Inputs, assumptions and techniques used for ECL calculation – IFRS9 Methodology  
 
Key concepts in IFRS 9 that have the most significant impact and require a high 
level of judgment, as considered by the Bank while determining the impact 
assessment, are:  
 
• Assessment of Significant Increase in Credit Risk  
 
The assessment of a significant increase in credit risk is done on a relative basis. To 
assess whether the credit risk on a financial asset has increased significantly since 
origination, the Bank compares the risk of default occurring over the expected life of 
the financial asset at the reporting date to the corresponding risk of default at 
origination, using key risk indicators that are used in the Bank’s existing risk 
management processes.   
 
Our assessment of significant increases in credit risk will be performed at least 
quarterly for each individual exposure based on three factors. If any of the following 
factors indicates that a significant increase in credit risk has occurred, the instrument 
will be moved from Stage 1 to Stage 2:  
 
1. We have established thresholds for significant increases in credit risk based on 
movement in PDs relative to initial recognition.  
2. Additional qualitative reviews will be performed to assess the staging results and 
make adjustments, as necessary, to better reflect the positions which have 
significantly increased in risk.  
3. IFRS 9 contains a rebuttable presumption that instruments which are 45 days past 
due have experienced a significant increase in credit risk.   
 
 Movements between Stage 2 and Stage 3 are based on whether financial assets 
are credit-impaired as at the reporting date. The determination of credit-impairment 
under IFRS 9 will be similar to the individual assessment of financial assets for 
objective evidence of impairment under IAS 39.  
 
 
 
 
• Macroeconomic Factors, Forward Information (FLI) and Multiple Scenarios  
 
The measurement of expected credit losses for each stage and the assessment of 
significant increases in credit risk must consider informations about past events and 
current conditions as well as reasonable and supportable forecasts of future events 
and economic conditions. The estimation and application of forward-information will 
require significant judgment.  
 
PD, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) inputs used to 
estimate Stage 1 and Stage 2 credit loss allowances are modelled based on the 
macroeconomic variables (or changes in macroeconomic variables) that are most 
closely correlated with credit losses in the relevant portfolio.  
 
Each macroeconomic scenario used in our expected credit loss calculation will have 
forecasts of the relevant macroeconomic variables.  
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Our estimation of expected credit losses in Stage 1 and Stage 2 will be a discounted 
probability-weighted estimate that considers a minimum of three future 
macroeconomic scenarios. 
 
Our base case scenario will be based on macroeconomic forecasts (e.g.: GDP, 
inflation, interest rate…). Upside and downside scenarios will be set relative to our 
base case scenario based on reasonably possible alternative macroeconomic 
conditions. Scenario design, including the identification of additional downside 
scenarios will occur on at least an annual basis and more frequently if conditions 
warrant.  
 
Scenarios will be probability-weighted according to our best estimate of their relative 
likelihood based  
on historical frequency and current trends and conditions. Probability weights will be 
updated on a quarterly basis. All scenarios considered will be applied to all portfolios 
subject to expected credit losses with the same probabilities.  
 
• Definition of default  
 
 The definition of default used in the measurement of expected credit losses and the 
assessment to determine movement between stages will be consistent with the 
definition of default used for internal credit risk management purposes. IFRS 9 does 
not define default, but contains a rebuttable presumption that default has occurred 
when an exposure is greater than 90 days past due.  
 
•  Expected Life  
 
When measuring ECL, the Bank must consider the maximum contractual period over 
which the Bank is exposed to credit risk. All contractual terms should be considered 
when determining the expected life, including prepayment options and extension and 
rollover options. For certain revolving credit facilities that do not have a fixed 
maturity, the expected life is estimated based on the period over which the Bank is 
exposed to credit risk and where the credit losses would not be mitigated by 
management actions. 
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4.    CASH AND BALANCES WITH CENTRAL BANKS

       The details of this item are as follows:

JD '000 JD '000

Cash in vaults  245 736  318 171

Balances with central banks:

  Current accounts  268 056  367 228

  Time and notice 1 412 731 1 373 584

  Mandatory cash reserve  949 746  954 848

  Certificates of deposit  226 241  256 745

  Less: Net ECL Charges (  815) -                     

Total 3 101 695 3 270 576

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -                -              -            -              

Effect of IFRS 9 adoption   950 -              -            950

Amended Balance as of January 1, 2018   950 -               -             950

Net ECL Charges for the period (  135) -              -            (  135)

Balance at the end of the period   815 -                     -                    815

5.    BALANCES WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

     The details of this item are as follows:

     Local banks and financial institutions

JD '000 JD '000

Current accounts   380   772

Time deposits maturing within 3 months  110 634  90 897

Total  111 014  91 669

    Banks and financial institutions abroad

JD '000 JD '000

Current accounts  893 337 1 501 759

Time deposits maturing within 3 months 1 604 984 1 452 104

Certificates of deposit -                         17 724

Total 2 498 321 2 971 587

  Less: Net ECL Charges (  644) -              

Total balances with banks and financial institutions Local and Abroad 2 608 691 3 063 256   

 - There are no non interest bearing balances as of March 31, 2018 and December 31, 2017.

 - There are no restricted balances as of  March 31, 2018 (JOD 567.4 as of December 31, 2017).

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

 (Audited)

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

 (Audited)

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

 (Audited)

 -   Except for the mandatory cash reserve, there are no restricted balances at Central Bank.

 -  The balances and certificates of deposit maturing after three months amounted to JD 17.7 million as of March 31, 2018 

and December 31, 2017.

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

The movement of ECL charges on Balances with Central Banks is as follows:
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JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -             -             -             -              

Effect of IFRS 9 adoption   508 -             -             508

Amended Balance as of January 1, 2018   508 -             -             508

Net ECL Charges for the period   136 -             -               136

Balance at the end of the period   644 -                   -                     644

6.   DEPOSITS WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

       The details of this item are as follows:

Deposits with Local banks and financial institutions:

JD '000 JD '000

Time deposits maturing after one year  15 000  15 000

Total  15 000  15 000

Deposits with abroad banks and financial institutions:

JD '000 JD '000

Time deposits maturing after 3 months and before 6 months  73 670  41 422

Time deposits maturing after 6 months and before 9 months -                    10 645

Total  73 670  52 067

  Less: Net ECL Charges (  14) -            

Total Deposits with banks and financial institutions Local and Abroad  88 656  67 067

 - There are no restricted deposits as of March 31, 2018 and December 31, 2017.

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018 -             -             -             -              

Effect of IFRS 9 adoption   11 -             -             11

Amended Balance as of January 1, 2018   11 -             -             11

Net ECL Charges for the period   3 -             -               3

Balance at the end of the period   14 -                   -                     14

The movement of ECL charges on Deposits with Banks and Financial Institutions is as follows:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

The movement of ECL charges on Balances with Banks and Financial Institutions is as follows:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

March 31, 

2018

 (Reviewed not 

December 31, 

2017

 (Audited)

March 31, 

2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 

2017

 (Audited)
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7- FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

  The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

 (Audited)

JD '000 JD '000

Treasury bills and Government bonds  45 953  44 457

Loans and advances  21 010  21 010

Corporate Shares  1 075  1 015

Total  68 038  66 482

8- FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME

  The details of this item are as follows:

 March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited) 

December 31, 

2017

 (Audited)

JD '000 JD '000

Quoted shares
 120 132  121 699

Unquoted shares
 43 326  43 213

 Total  163 458  164 912

 -  Cash dividends from investments above for the three months period ended March 31,2018 amounted to JD 1.9 

million (JD 0 million for the three months period ended March 31, 2017).

 - Realized gains that have been transferred from investment revaluation reserve to retained earnings for the three 

months period ended March 31,2018 amounted to JD 57 thousands (The were no realized gains or losses transferred 

from investment revaluation reserve to retained earnings for the three months period ended March 31,2017).
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9- DIRECT CERDIT FACILITIES AT AMORTIZED COST 

  The details of this item are as follows:

Small & 

Medium 
Large 

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Discounted bills *  54 516  65 499  271 237  17 445 -                    408 697

Overdrafts *  28 516  566 679 2 294 995  1 421  177 159 3 068 770

Loans and advances  * 1 217 619  612 653 6 029 195  52 427  544 332 8 456 226

Real-estate loans  995 248  1 403 -                   -                   -                    996 651

Credit cards  89 823 -                   -                   -                   -                    89 823

Total 2 385 722 1 246 234 8 595 427  71 293  721 491 13 020 167

Less: Interest and commission in suspense  38 377  58 330  127 026  4 856 -                    228 589

            Provision for impairment - direct credit facilities at amortized cost                       82 150  65 844  623 602   341  3 086  775 023

Total  120 527  124 174  750 628  5 197  3 086 1 003 612

Net Direct Credit Facilities at Amortized Cost 2 265 195 1 122 060 7 844 799  66 096  718 405 12 016 555   

*

-

-

- Direct credit facilities granted to and guaranteed by the government of Jordan amounted to JD 57.2 million, or 0.44% of total direct credit facilities as of March 31,2018.

-

-

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total

Net of interest and commission received in advance, which amounted to JD 19 million as of  March 31,2018.

Rescheduled loans during the three months period ended March 31,2018 amounted to JD 50.9 million.

No restructured loans (transferred from non performing to watch list loans) during the three months period ended March 31,2018.

Non-performing direct credit facilities amounted to JD 938.6 million, or 7.2% of total direct credit facilities as of March 31,2018.

Non-performing direct credit facilities, net of interest and commission in suspense amounted to JD 719.1 million, or 5.6% of direct credit facilities after deducting interest and commission

in suspense as of March 31,2018.
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Small & 

Medium
Large

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Discounted bills *  55 467  70 224  280 135  16 745 -                    422 571

Overdrafts *  30 016  562 373 2 144 696 -                    235 530 2 972 615

Loans and advances  * 1 181 803  594 363 6 045 953  53 807  520 842 8 396 768

Real-estate loans  969 126  1 279 -                   -                   -                    970 405

Credit cards  79 171 -                   -                   -                   -                    79 171

Total 2 315 583 1 228 239 8 470 784  70 552  756 372 12 841 530

Less: Interest and commission in suspense  36 765  57 552  118 420  4 639 -                    217 376

            Provision for impairment - direct credit facilities at amortized cost                       71 612  57 014  547 229 -                    1 193  677 048

Total  108 377  114 566  665 649  4 639  1 193  894 424

Net Direct Credit Facilities at Amortized Cost 2 207 206 1 113 673 7 805 135  65 913  755 179 11 947 106

* Net of interest and commission received in advance, which amounted to JD 19.9 million as of December 31, 2017.

-

-

-

-

-

Rescheduled loans during the year ended December 31, 2017 amounted to JD 181.2 million.

Non-performing direct credit facilities amounted to JD 928.9 million, or 7.2% of total direct credit facilities as of December 31, 2017.

December 31, 2017  (Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government  

and Public 

Sector

Total

Restructured loans (transferred from non performing to watch list loans) for the year ended December 31, 2017 amounted to JD 1.1 million.

Non-performing direct credit facilities, net of interest and commission in suspense, amounted to JD 721.3 million, or 5.7% of direct credit facilities after deducting interest and commission in

suspense as of December 31, 2017.

Direct credit facilities granted to and guaranteed by the government of Jordan amounted to JD 63.7 million, or 0.5 % of total direct credit facilities as of December 31, 2017.
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JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Balance as of January 1, 2018  8 304  21 927  646 817  677 048

Effect of IFRS 9 adoption  40 070  22 241 -                    62 311

Amended Balance as of January 1, 2018  48 374  44 168  646 817  739 359

Transferred to Stage 1   47 (  47) -                                        -   

Transferred to Stage 2 (  804)   804 -                                        -   

Transferred to Stage 3 (  5) (  420)   425                      -   

Used from provision (written off or transferred to off condensed 

interim statement of financial position) 
-                   -                   ( 13 407) ( 13 407)

Net ECL Charges for the period  3 993 (  336)  44 582  48 239

Adjsutments during the period and Translation Adjustments   11   8   813   832

Balance at the End of the Period  51 616  44 177  679 230  775 023

Small and 

Medium 
Large 

JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000

Balance at the beginning of the year  83 762  53 407  575 333 -                         958  713 460

Impairment losses charged to income  9 872  16 225  164 817 -                       575                   191 489

Used from provision (written off or transferred to off condensed  

interim statement of financial position) 
( 16 414) ( 5 248) ( 187 871) -                       -                       ( 209 533)

Recoveries ( 5 800) ( 7 261) ( 10 287) -                       (366)                 ( 23 714)

Adjustments during the period   6 (  293)   287 -                       -                       -                       

Translation adjustments   186   184  4 950 -                       26                     5 346

Balance at the End of the year  71 612  57 014  547 229    1 193  677 048

-

- Impairment is assessed based on individual customer accounts.

Non-performing loans transferred to off condensed interim statement of financial position amounted to JD 0.6 million as of March 31, 2018 ( JD 283.2 million as of December 31, 2017) noting that 

these loans are fully covered by set provisions and suspended interests.

There are no provisions no longer required as a result of settlement or repayment, transferred to non-performing direct credit facilities as of March 31, 2018 and December 31, 2017.

-

The details of movement on the provision for impairment of the direct credit facilities at amortized cost are as follows:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

The details of movement on the provision for impairment of the direct credit facilities at amortized cost are as follows:

December 31, 2017  (Audited)

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total
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Small & 

Medium 
Large 

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Balance at the beginning of the year  36 765  57 552  118 420  4 639 -                    217 376

Interest and commission suspended during the period  2 133  1 697  9 454   217 -                    13 501

Interest and commission in suspense settled / written off

or transferred to off condensed interim statement of financial position
(  136) (  757) (  141) -                   -                   ( 1 034)

Recoveries (  386) (  171) (  723) -                   -                   ( 1 280)

Adjustments during the period -                   (  1) 1                           -                   -                   -                   

Translation adjustments   1   10   15 -                   -                     26

Balance at the End of the Period  38 377  58 330  127 026  4 856 -                    228 589

Small & 

Medium 
Large 

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Balance at the beginning of the year  48 060  58 024  176 351  3 870 -                    286 305

Interest and commission suspended during the year  9 505  8 612  32 101   769 -                    50 987

Interest and commission in suspense settled / written

off or transferred to off statement of financial position
( 19 068) ( 8 024) ( 90 252) -                   -                   ( 117 344)

Recoveries ( 1 766) ( 1 227) (  562) -                   -                   ( 3 555)

Adjustments during the year -                   -                   -                       -                   -                   -                   

Translation adjustments   34   167   782 -                   -                     983

Balance at the End of the Year  36 765  57 552  118 420  4 639 -                    217 376

Classification of direct credit facilities at amortized cost based on the geographical and economic sector as follows:

Inside Jordan
Outside 

Jordan

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

Economic Sector JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Consumer Banking 1 027 830 1 237 365 2 265 195 2 207 206

Industry & Mining  911 751 1 527 056 2 438 807 2 363 870

Constructions  278 571 1 069 362 1 347 933 1 386 594

Real Estate  76 637  742 304  818 941  812 212

Trade  695 027 1 598 185 2 293 212 2 254 047

Agriculture  82 166  34 919  117 085  117 289

Tourism & Hotels  146 810  82 585  229 395  165 082

Transportation  67 467  217 118  284 585  278 255

Shares -                    8 451  8 451  8 500

General Service  439 732  988 718 1 428 450 1 532 959

Banks and Financial Institutions  8 666  57 430  66 096  65 913

Government and public sector  106 158  612 247  718 405  755 179

Net Direct Credit direct facilities at amortized cost 3 840 815 8 175 740 12 016 555 11 947 106

December 31, 2017  (Audited)

The details of movement on interest and commission in suspense are as follows:

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total

Consumer 

Banking

Corporates Banks and 

Financial 

Institutions

Government 

and Public 

Sector

Total

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)
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10- OTHER FINANCIAL ASSETS  AT AMORTIZED COST

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

1 619 156 1 394 317

2 520 516 2 418 799

Corporate bonds  414 928  475 980

( 6 921) ( 2 832)

Total 4 547 679 4 286 264

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

Floating interest rate  187 861  160 135

Fixed interest rate 4 359 818 4 126 129

Total 4 547 679 4 286 264

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

 521 484  347 012

 538 849  562 039

Corporate bonds  344 583  378 815

Total 1 404 916 1 287 866

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

1 097 672 1 047 305

1 981 667 1 856 760

Corporate bonds  63 424  94 333

Total 3 142 763 2 998 398

Grand Total 4 547 679 4 286 264

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

                          -                            -    2 832  2 832

 2 301  2 719 -            5 020

 2 301  2 719  2 832  7 852

(  251) (  680) -           (  931)

 2 050  2 039  2 832  6 921

  

The details of movement on the provision for the impairment of other financial assets at amortized cost are as follows:

-

 2 832

During the Three months period ended March 31,2018 Certain other financial assets at amortized cost with total amount of JD 12.5 

million were sold (There were no sold other financial assets at amortized cost during the year ended December 31,2017)

Net ECL Charges for the period

Balance at the end of the period

 2 832

 December 31, 2017

 (Audited) 

JD '000

Less: Net ECL Charges / Provision for impairment

Balance at  the beginning of the year

Treasury bills 

Adjsutments during the period and Translation Adjustments

Balance at the End of Period / Year

Treasury bills 

Financial assets not quoted in the market:

Government bonds and bonds guaranteed by the government 

Government bonds and bonds guaranteed by the government 

The Movement of ECL Charges on Other Financial Assets at Amortized cost is as follows:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Balance as of January 1, 2018

Effect of IFRS 9 adoption 

Amended Balance as of January 1, 2018

Treasury bills 

Analysis of financial assets based on market quotation:

Financial assets quoted in the market:

Analysis of bonds based on interest nature:

The details of this item are as follows:

Government bonds and bonds guaranteed by the government 
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11 - FIXED ASSETS

12 - OTHER ASSETS

 March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited) 

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

 106 041  94 612

Prepaid expenses  91 755  71 248

Foreclosed assets *  43 624  37 724

Intangible Assets  10 508  10 810

 62 206  43 284

Total  314 134  257 678

*

The additions to and disposals of fixed assets during the three months period ended March 31, 2018

amounted to JD 7.6 million and JD 4.3 million respectively (JD 5.1 million and JD 6.9 million for the three

months period ended March 31, 2017).

Accrued interest receivable

The cost of the fully depreciated fixed assets amounted to JD 122.1 million as of March 31, 2018 (JD 121.6

million as of December 31, 2017).

Other miscellaneous assets

 The details of this item are as follows:

The Central Bank of Jordan instructions require disposal of these assets during a maximum period of two years from

the date of foreclosure.
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13- CUSTOMER DEPOSITS

The details of this item are as follows:

Small & 

Medium
Large 

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Current and demand 4 006 286 1 083 535 1 262 998  194 703 6 547 522

Savings 1 616 784  9 848  5 824                      50 1 632 506

Time and notice 4 351 987  499 954 2 020 379  964 551 7 836 871

Certificates of deposit  166 082   531   186 -                    166 799

Total 10 141 139 1 593 868 3 289 387 1 159 304 16 183 698

Small & 

Medium
Large 

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Current and demand 3 916 715 1 025 322 1 190 636  202 146 6 334 819

Savings 1 581 362  10 702  5 272                      46 1 597 382

Time and notice 4 319 504  431 776 2 389 668  958 651 8 099 599

Certificates of deposit  146 314   527   185 -                    147 026

Total 9 963 895 1 468 327 3 585 761 1 160 843 16 178 826

-

-

-

-

December 31, 2017  (Audited)

Blocked deposits amounted to JD 58.7 million, or 0.36% of total customer deposits as of March 31, 2018 (JD 57.7 million, or 0.36% of total customer deposits

as of December 31, 2017).

Dormant deposits amounted to JD 162.5 million, or 1% of total customer deposits as of March 31, 2018 (JD 156 million, or 0.96% of total customer deposits as

of December 31, 2017).

Consumer  

Banking

Corporates Government 

and Public 

Sector

Total

Deposits placed by the Government of Jordan and Jordanian Public Sector amounted to JD 283 million, or 1.8% of total customer deposits as of March 31, 2018 

(JD 235.7 million, or 1.5% of total customer deposits as of December 31, 2017). 

Non-interest bearing deposits amounted to JD 5820.6 million, or 36% of total customer deposits as of March 31, 2018 (JD 5625.9 million, or 34.8% of total

customer deposits as of December 31, 2017).

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Consumer  

Banking

Corporates Government 

and Public 

Sector

Total
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14- BORROWED FUNDS

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

From Central Banks  48 205  47 044

From local banks and financial institutions  16 544  16 697

Total  64 749  63 741   

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

Floating interest rate
 9 099  9 299

Fixed interest rate 
 55 650  54 442

Total
 64 749  63 741

15- PROVISIONS FOR INCOME TAX

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

Balance at the beginning of the year  122 264  115 248

Income tax expense  34 560  112 671

Income tax paid ( 38 594) ( 105 655)

Balance at the End of the Period / Year  118 230  122 264

2018 2017

JD '000 JD '000

Income tax expense for the period  34 560  27 553

Effect of deferred tax (  252) ( 2 103)

Total  34 308  25 450

The movement on Deferred Tax Assets is as follows:

Items resulted in deferred tax assets:

Balance at the 

Beginning of the 

Year

Effect of IFRS (9) 

adoption

Amended Balance at 

the Beginning of the 

Year

Amounts Added 
Amounts 

Released 

Adjustments 

During the Year 

and Translation 

Adjustments

Balance at the 

End of the Year

JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000 JOD '000

Provision for impairment  17 726  12 410  30 136  2 816 (  578)                        -    32 374

End-of-Service indemnity  11 756                          -    11 756   400 (  372)                        -    11 784

Interest in suspense  2 591                          -    2 591  1 146 (  111)                        -    3 626

Other  13 079                          -    13 079   126 ( 3 094)   32  10 143

     Total  45 152  12 410  57 562  4 488 ( 4 155)   32  57 927

The branches of Arab bank Plc have reached a recent tax settlements ranging between 2016 as for Arab Bank United Arab Emirates and 2012 as for Arab Bank Lebanon.

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Analysis of borrowed funds according to interest nature:

Income tax expense charged to the condensed

 interim statement of income consists of the following:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

For the three months period ended

The income tax rate in Jordan is 35%, while the income tax rate for the countries where the Bank has branches ranges from zero to 37% as of March 31, 2018 and December 

31,2017.
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16- OTHER LIABILITIES

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

Accrued interest payable  80 844  86 946

Notes payable  103 173  96 814

Interest and commission received in advance  44 072  41 401

Accrued expenses  18 203  20 444

Dividend payable to shareholders  266 635  10 849

Other miscellaneous liabilities  272 314  425 444

Total  785 241  681 898

17- Share capital and reserves

A-

18- RETAINED EARNINGS

  The details of the movement on the Retained Earnings are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 2017

 (Audited)

JD '000 JD '000

Balance at the beginning of the period / year  497 626  543 433

Profit for the period / year  77 338  195 025

Transferred from investment revaluation reserve to retained earning   57  1 743

 Dividends paid ( 256 320) ( 192 240)

Transferred to statutory reserve -                                ( 30 437)

Transferred to General Banking Risk Reserve -                                ( 20 000)

Transferred from General Banking Risk Reserve  115 234 -                                 

Effect of IFRS (9) adoption ( 56 390) -                                 

Adjustment during the period / Year -                                  102

Balance at the End of the Period / Year  377 545  497 626

 Share capital amounted to JD 640.8 million distributed on 640.8 million shares at a nominal value of 1 JD each as at March 31, 2018 and 

December 31,2017.

The Bank did not make any appropriation to the legal reserves, in accordance with the Companies Law, in the interim financial information 

as such appropriations are performed at year end.

* The General Assembly of the Arab Bank plc in it's meeting held on March 29, 2018 approved the recommendation of the Bank's Board of Directors to distribute 

40% of par value as cash dividends for the year 2017, equivalent to JD 256.3 million. (The General Assembly of Arab Bank Plc in it's extraordinary meeting held on 

March 31, 2017 approved the recommendations of the Banks's Board of Directors to distribute 30% of par value as cash dividends for the year 2016, equivalent to JD 

192.2 million).

* The Central Bank of Jordan issued a circular No. 10/1/1359 dated 25 January 2018, in which it requested the transfer of the general banking risk reserve balance 

(calculated in accordance with the Central Bank of Jordan’s regulations) to the retained earnings to offset the effect of IFRS 9 on the opening balance of the retained 

earnings account as of 1 January 2018. The circular also instructs that the balance of the general banking risk reserve should be restricted and may not be distributed 

as dividends to the shareholders or used for any other purposes without prior approval from the Central Bank of Jordan. The amount of the restricted balance is JOD 

58.8 million.

B-
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19- INTEREST INCOME

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

JD '000 JD '000

Direct credit facilities at amortized cost  205 751  178 256

Balances with Central banks  14 833  8 321

Balances and Deposits with Banks and financial institutions.  9 075  5 827

Financial assets at fair value through profit or loss  1 829  1 132

Other financial assets at amortized cost  64 122  61 048

Total  295 610  254 584

20- INTEREST EXPENSE

The details of this item are as follows:

JD '000 JD '000

Customer deposits  100 335  82 434

 7 454  6 397

Cash margins  6 713  6 534

Borrowed funds   266   888

Deposit insurance fees  4 435  4 554

Total  119 203  100 807

Banks and financial institutions deposits

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)
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21.  NET COMMISSION INCOME

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

Commission income: JD '000 JD '000

 14 122  13 424

 16 612  18 528

 12 396  11 924

Less: commission expense ( 4 483) ( 4 148)

     Net Commission Income  38 647  39 728

22-GAINS FROM FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS

The details of this item are as follows:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

Realized

Gains

Unrealized 

 Gains
Dividends Total Total

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Treasury bills and bonds   340   246 -                         586  1 066

Corporate shares -                     60 -                         60 (  7)

Total   340   306 -                         646  1 059

23-OTHER REVENUE

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

JD '000 JD '000

Revenue from customer services  2 118  2 082

Safe box rent   168   173

(Loss) Gains from derivatives (  17)   86

Miscellaneous revenue  4 158  1 653

Total  6 427  3 994

 -   Direct credit facilities at amortized cost

 -   Indirect credit facilities

 -   Other
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24.   BUSINESS SEGMENTS  
 

The Bank has an integrated group of products and services dedicated to serve 
the Bank’s customers and constantly developed in response to the ongoing 
changes in the banking business environment and the related state-of-the art 
tools by the executive management in the group. 

 

The following is a summary of these groups’ activities stating their business 
nature and future plans: 

 
1. Corporate and Institutional Banking  

This group provides banking services and finances with the following: 
corporate sector, private projects, foreign trading, small and medium sized 
projects, and banks financial institutions. 
 

2. Treasury  
This group is considered as a source of financing for the Bank, in general, 
and for the strategic business units, in particular. It steers the financing of 
the Bank and manages both the Bank’s cash liquidity and market risks. 

 

Moreover, this group is responsible for the management of the Bank’s 
assets and liabilities within the frame set by the Assets and Liabilities 
Committee. 

 
This group is considered the main source in determining the internal 
transfer prices within the Bank’s departments, in addition to being a central 
unit for the financial organization and main dealing in the following: 

 
 Foreign exchange. 
 Foreign exchange derivatives. 
 Money markets. 
 Certificates of deposit. 
 Interest rate swaps. 
 Other various derivatives. 
 
                                           

3. Consumer Banking 
This group provides banking services to individuals and high-networth elite 
customers, and endeavors to meet their financial service needs using the 
best methods, through effective distribution channels, and a variety of 
product services. Moreover, this group is in direct and close contact with 
the customers in order to provide them with timely and continuous services 
through different electronic channels such as direct phone calls, ATM’s, 
the internet and text messaging via cellular phones.  

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                     -27- 
 



Information about the Bank's Business Segments

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

Elite Retail Banking

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Total income  147 804  85 986 ( 24 045)  20 475  20 891  251 111  215 759

Net inter-segment interest income ( 32 822) ( 42 444)  50 012  25 254 -                   -                   -                     

Provision for impairment  45 156 -                   -                    2 156 -                    47 312  4 317

Other provisions ( 2 790) ( 1 021) (  663) (  305) -                   ( 4 779)  2 511

Direct administrative expenses  16 354  2 324  2 735  20 021 -                    41 434  38 877

Result of Operations of Segments  56 262  42 239  23 895  23 857  20 891  167 144  170 054

Indirect expenses on segments  26 826  4 841  4 245  19 187   399  55 498  54 232

Profit for the period before Income Tax  29 436  37 398  19 650  4 670  20 492  111 646  115 822

Income tax expense  13 256  9 779  5 680  2 251  3 342  34 308  25 450

Profit for the Period  16 180  27 619  13 970  2 419  17 150  77 338  90 372

Depreciation and Amortization  2 542   379   308  3 962 -                    7 191  6 898

 December 31, 

2017

 (Audited) 

Other Information Elite Retail Banking

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Segment assets 10 228 797 10 249 064  574 333 1 940 965  205 950 23 199 109 23 395 639

Inter-segment assets -                   -                   6 652 086 1 328 899 2 961 299 -                   -                     

Investments in subsidiaries and associates -                   -                   -                   -                    968 844  968 844  965 933

Total Assets 10 228 797 10 249 064 7 226 419 3 269 864 4 136 093 24 167 953 24 361 572

Segment liabilities 7 590 894 1 944 683 7 226 419 3 269 864  818 060 20 849 920 20 811 663

Shareholders' equity -                   -                   -                   -                   3 318 033 3 318 033 3 549 909

Inter-segment liabilities 2 637 903 8 304 381 -                   -                   -                   -                   -                     

Total liabilities and Shareholders' equity 10 228 797 10 249 064 7 226 419 3 269 864 4 136 093 24 167 953 24 361 572

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Consumer BankingCorporate and 

institutional 

Banking

Corporate and 

institutional 

Banking

Consumer Banking

OtherTreasury Total Total 

Treasury Other Total Total 
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25- CONTRACTUAL MATURITY OF THE CONTINGENT ACCOUNTS

Within 1 Year

From 1 Year 

and up to 5 

Years

More than 5 

Years
Total

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Letters of credit 1 041 400  18 084 -                   1 059 484

Acceptances  377 472  7 534 -                    385 006

Letters of guarantees:   

 -   Payment guarantees  597 910  65 878 -                    663 788

 -   Performance guarantees 2 471 863  971 140  51 048 3 494 051

 -   Other guarantees 1 958 492  527 578  35 478 2 521 548

Unutilized credit facilities 3 134 592  183 424  2 618 3 320 634

Total 9 581 729 1 773 638  89 144 11 444 511

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Constructions projects contracts   519  7 660 -                    8 179

Procurement contracts  1 535  1 120   406  3 061

Operating lease contracts -                    1 000  14 343  15 343

Total  2 054  9 780  14 749  26 583

Within 1 Year

From 1 Year 

and up to 5 

Years

More than 5 

Years
Total

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Letters of credit 1 098 353  14 929 -                   1 113 282

Acceptances  392 146  8 908 -                    401 054

Letters of guarantees:

 -   Payment guarantees  573 511  101 139 -                    674 650

 -   Performance guarantees 2 511 946  994 956  87 421 3 594 323

 -   Other guarantees 1 956 058  623 166  53 961 2 633 185

Unutilized credit facilities 3 018 427  267 453  14 404 3 300 284

Total 9 550 441 2 010 551  155 786 11 716 778

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Constructions projects contracts   602  7 605 -                    8 207

Procurement contracts  4 281  1 393 -                    5 674

Operating lease contracts   189  2 379  13 474  16 042

Total  5 072  11 377  13 474  29 923

The table below details the maturity of expected liabilities and commitments on the basis of contractual 

maturity:

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

December 31, 2017  (Audited)

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

December 31, 2017  (Audited)
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26-  CREDIT EXPOSURE OF ASSETS CATIGORIZED BY GEOGRAPHICAL REGION

       The details for this items are as follows:

Jordan
Other Arab

 countries
Asia  * Europe America

Rest of 

the world
Total

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

  Balances with central banks 1 367 494 1 488 224   241                      -                        -                        -   2 855 959

  Balances and deposits with banks and financial institutions  125 983  530 439  126 242 1 609 106  297 672  7 905 2 697 347

  Financial assets at fair value through profit or loss                      -    66 963                      -                        -                        -                        -    66 963

  Direct credit facilities at amortized cost 3 840 815 8 005 111  131 400  7 276  18 413  13 540 12 016 555

     - Consumer Banking 1 027 830 1 237 270   54   41                      -                        -   2 265 195

     - Small & Medium Corporates  447 438  673 973   470   179                      -                        -   1 122 060

     - Large Corporates 2 250 723 5 444 787  130 876                      -    18 413                      -   7 844 799

     - Banks and Financial Institutions  8 666  36 834                      -    7 056                      -    13 540  66 096

     - Government & Public Sector  106 158  612 247                      -                        -                        -                        -    718 405

  Other Financial assets at amortized cost 1 979 146 2 426 098  78 118  20 027  40 070  4 220 4 547 679

  Other assets and financial derivatives - positive fair value  49 087  161 314  1 115  3 311   324                      -    215 151

      Total 7 362 525 12 678 149  337 116 1 639 720  356 479  25 665 22 399 654

      Total as at December 31, 2017 (Audited) 7 235 628 12 606 705  376 511 1 680 653  636 825  21 433 22 557 755

  *  Excluding Arab Countries.

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)
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27-  Credit exposure of assets categorized by economic sector

        The details for this items are as follows:

Industry and  

mining
Constructions Real - estate Trade Agriculture

Tourism and 

hotels

Transportatio

n
Shares

General 

Services

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Balances with Central Banks                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   2 855 959 2 855 959

Balances and deposits with banks and 

financial institutions
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   2 697 347                     -   2 697 347

Financial assets at fair value through 

profit or loss
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    21 010                     -                       -                       -    45 953  66 963

Direct credit facilities at amortized cost 2 265 195 2 438 807 1 347 933  818 941 2 293 212  117 085  229 395  284 585  8 451 1 428 450  66 096  718 405 12 016 555

Other financial assets at amortized cost                     -    36 606                     -                       -    28 431                     -                       -                       -                       -    14 752  328 218 4 139 672 4 547 679

Other assets and financial derivatives - 

positive fair value
 16 108  12 398  6 834  2 203  27 010   560  1 072  1 331                     -    19 830  31 349  96 456  215 151

     Total 2 281 303 2 487 811 1 354 767  821 144 2 348 653  117 645  230 467  306 926  8 451 1 463 032 3 123 010 7 856 445 22 399 654

Industry and  

mining
Constructions Real - estate Trade Agriculture

Tourism and 

hotels

Transportatio

n
Shares

General 

Services

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Balances with Central Banks                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   2 952 405 2 952 405

Balances and deposits with banks and 

financial institutions
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   3 130 323                     -   3 130 323

Financial assets at fair value through 

profit or loss
                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -    21 010                     -                       -                       -    44 457  65 467

Direct credit facilities at amortized cost 2 207 206 2 363 870 1 386 594  812 212 2 254 047  117 289  165 082  278 255  8 500 1 532 959  65 913  755 179 11 947 106

Other financial assets at amortized cost                     -    36 606                     -                       -    28 442                     -                       -                       -                       -    14 915  393 185 3 813 116 4 286 264

Other assets and financial derivatives - 

positive fair value
 7 293  8 530  5 073  3 359  15 960   262   359   622                     -    21 575  19 423  93 734  176 190

     Total 2 214 499 2 409 006 1 391 667  815 571 2 298 449  117 551  165 441  299 887  8 500 1 569 449 3 608 844 7 658 891 22 557 755

Consumer 

Banking

Consumer 

Banking

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

Corporates

December 31, 2017  (Audited)

Corporates

Banks and 

financial 

institutions

Government 

and public 

sector

Total

Banks and 

financial 

institutions

Government 

and public 

sector

Total
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28- CAPITAL MANAGEMENT

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

 December 31, 

2017

 (Audited) 

JD '000 JD '000

Common Equity Tier 1 3 162 774 3 071 156

Regulatory Adjustments (Deductions from Common Equity Tier1) ( 698 159) ( 613 298)

Additional Tier 1                             -                             -   

Supplementary Capital  149 164  213 777

Regulatory Adjustments (Deductions from supplemantry Capital) ( 143 794) ( 213 810)

Regulatory Capital 2 469 985 2 457 825

Risk Weighted Assets (RWA) 19 113 655 19 053 000

Common Equity Tier 1 Ratio 12.89% 12.90%

Tier 1 Capital Ratio 12.89% 12.90%

Capital adequecy Ratio 12.92% 12.90%

- The Board of Directors performs an overall review of the capital structure quarterly basis. As part of such

review, the Board takes into consideration matters such as cost and risks of capital as integral factors in

managing capital through setting dividend policies and capitalization of reserves.

On October 31,2016 The Central Bank of Jordan announced the instructions of Capital Management according 

the Basel III standards and stopped Basel II Instructions.

The bank manages it's capital to safeguard it's ability to continue it's operating activities while maximizing the 

return to sherholders,the composition of the regulatory capital as defined by Basel III committee is as follows: 
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29.  Fair Value Hierarchy 

Level 1: Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2: Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

Level 3:  Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

A- Fair Value of financial assets and financial liabilities measured at fair value on a recurring basis.

Some financial assets and financial liabilities are measured at fair value at the end of each reporting period, the following note illustrates how the fair value is determined (Valuation techniques and key inputs)

Financial Assets /Financial Liabilities

JD '000 JD '000

Financial Assets at Fair Value

Financial assets at fair value through profit or loss:

Treasuring bills and Bonds  45 953  44 457

Loans and advances  21 010  21 010

Shares and mutual funds  1 075  1 015

Total Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss  68 038  66 482

Financial derivatives - positive fair value  17 355  10 330

Financial assets at fair value through other comprehensive income:

Quoted shares  120 132  121 699

Unquoted shares  43 326  43 213

Total financial assets at fair value through other comprehensive 

income
 163 458  164 912

   Total Financial Assets at Fair Value  248 851  241 724

Financial Liabilities at Fair Value 

Financial derivatives - negative fair value  15 107  9 517

   Total Financial Liabilities at Fair Value  15 107  9 517

There were no transfers between Level 1 and 2 during the three months period ended March 31,2018 and December 31,2017.

B.  Fair value of financial assets and financial liabilities that are not measured at fair value on a recurring basis.

Except as detailed in the following table, we believe that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recognized in the banks financial statements approximate their fair values:

Book value Fair value Book value Fair value

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Financial assets not calculated at fair value

 Mandatory reserve,Time and notice balances and  Certificates of deposit 

with Central Banks
2 587 903 2 589 672 2 585 177 2 586 297

 Balances and Deposits with banks and financial institutions 2 697 347 2 699 625 3 130 323 3 133 973

 Direct credit facilities at amortized cost 12 016 555 12 070 135 11 947 106 11 985 973

 Other Financial assets at amortized cost 4 547 679 4 579 315 4 286 264 4 325 843

Total financial assets not calculated at fair value 21 849 484 21 938 747 21 948 870 22 032 086

Financial liabilities not calculated at fair value

 Banks' and financial institutions' deposits 1 805 824 1 810 838 1 793 025 1 800 194

 Customer deposits 16 183 698 16 244 508 16 178 826 16 241 002

 Cash margin 1 684 846 1 690 736 1 761 864 1 768 395

 Borrowed funds  64 749  64 874  63 741  63 911

Total financial liabilities not calculated at fair value 19 739 117 19 810 956 19 797 456 19 873 502

The fair values of the financial assets and financial liabilities included in level 2 categories above have been determined in accordance with the generally accepted pricing models 

based on a discounted cash flow analysis, with the most significant inputs being the discount rate that reflects the credit risk of counterparties.

Hierarchy and key inputs inputs inputs to fair value 

Level 1 Quoted Shares Not Applicable Not Applicable

Level 2 Not Applicable Not Applicable

Level 1

Level 1 Not Applicable Not Applicable

Fair Value as at Fair Value Valuation techniques Significant unobservable

Financial instruments include financial assets and financial liabilities. 

The Bank uses the following methods and alternatives of valuating and presenting the fair value of financial instruments:

Relationship of unobservable 

Not Applicable Not Applicable

Level 2 Not Applicable Not ApplicableThrough Comparison of 

similar financial instruments 

Quoted Shares

Through Comparison of 

similar financial instruments 

Not Applicable Not Applicable

Level 2 Not Applicable Not Applicable

Through using the index 

sector in the market

Level 2

Fair Value Hierarchy

Level 2

Level 2

Level 1 & 2

Level  2

Level 2

Level 2

Level 2

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

December 31, 2017

 (Audited)

March 31, 2018  (Reviewed not Audited) December 31, 2017  (Audited)

Through Comparison of 

similar financial instruments 

Quoted Shares

Level 2
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30-TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

 :The details of this item are as follows

Deposits owed 

from Related 

Parties

Direct Credit 

Facilities at 

Amortized Cost

Deposits owed to  

Related Parties

LCs, LGs,  

Unutilized 

Credit Facilities 

and Acceptances

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Sister and subsidiary companies 1 487 995  18 936  98 783  106 698

Associated Companies  23 585                                -    165 953  27 216

Major shareholders and Members of the Board of Directors                      -    201 037  289 338  87 186

Total 1 511 580  219 973  554 074  221 100

Deposits owed 

from Related 

Parties

Direct Credit 

Facilities at 

Amortized Cost

Deposits owed to  

Related Parties

LCs, LGs,  

Unutilized 

Credit Facilities 

and Acceptances

JD '000 JD '000 JD '000 JD '000

Sister and subsidiary companies 1 336 811  11 890  146 541  112 168

Associated Companies  78 167                                -    61 050  28 723

Major shareholders and Members of the Board of Directors                      -    190 012  221 772  72 658

Total 1 414 978  201 902  429 363  213 549

Interest Income Interest Expense

JD '000 JD '000

Sister and subsidiary companies  3 486   470

Associated Companies   121   413

Total  3 607   883

Interest Income Interest Expense

JD '000 JD '000

Sister and subsidiary companies  1 769   265

Associated Companies   155   23

Total  1 924   288

31-CASH AND CASH EQUIVALENT

The details of this item are as follows:

March 31, 2018

 (Reviewed not 

Audited)

March 31, 2017

(Reviewed not 

Audited)

JD '000 JD '000

3 084 780 2 989 065   

2 609 335 2 344 076

1 261 716 1 177 317

Total 4 432 399 4 155 824

The details of transactions with related parties are as follows:

 - Interest on facilities granted to major shareholders and members of the Board of Directors is recorded at arm's length.

Cash and balances with central banks maturing within 3 months

Less: Banks and financial institutions deposits maturing within 3 months

Add: Balances with banks and financial institutions maturing within 3 months

 - The salaries and other fringe benefits of the Bank's key management personnel, inside and outside Jordan, amounted to JD 7.5 million for the three 

months period ended March 31, 2018 ( JD 6.5 million for the three months period ended March 31,2017) .

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

March 31, 2017 (Reviewed not Audited)

March 31, 2018  (Reviewed not Audited)

December 31, 2017  (Audited)

 - All facilities granted to related parties are performing loans in accordance with the credit rating of the Bank. No provisions  has been recorded in relation 

to impairment in value.

 - Direct credit facilities granted to top management amounted to JD 1.2 million and indirect credit facilities JD 6 thousands as of March 31, 2018 (direct 

credit facilities JD 1.1 million and indirect credit facilities JD 6 thousand as of December 31, 2017).

 - Top management deposits amounted to JD 2.5 million as of  March 31, 2018 (JD 2 million as of December 31, 2017).
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32. LEGAL CASES 
 
A.    In 2004, a number of civil lawsuits were filed against Arab Bank plc in the Eastern 

District of New York by U.S. and non-U.S. plaintiffs claiming that the Bank 
provided financial services to individuals and entities who were alleged to have 
some affiliation with individual "terrorists" or "terrorist organizations" operating in 
the Palestinian Territories during the Second Intifada.  The plaintiffs claimed 
damages from the Bank alleging that these financial services constituted material 
support for terrorist activities.    

 
In relation to the claims filed by the U.S. plaintiffs  pursuant to the Anti-Terrorism 
Act (ATA), as a result of the trial, the Bank was found liable on September 22, 
2014 for the damages caused by certain attacks allegedly perpetrated by 
Hamas. The Bank proceeded to appeal the liability verdict and the Court of 
Appeals for the Second Circuit issued its decision on February 9, 2018 vacating 
the liability verdict entered by the District Court. The Court of Appeals 
determined that the District Court judge had misapplied the law and wrongly 
instructed the jury. Accordingly, the Court of Appeals issued its Mandate to the 
District Court regarding its decision and concluded that based on the settlement 
agreement reached between the parties to consider this case closed. 

 
In relation to the claims filed by non-U.S. plaintiffs pursuant to the Alien Tort 
Statute (ATS), the U.S. Supreme Court agreed to hear the petition of the 
plaintiffs on April 3, 2017. This claim was previously dismissed on three 
occasions by the district court and the Court of Appeals. The U.S. Supreme 
Court issued its decision on April 24, 2018 affirming the dismissal of the ATS 
plaintiffs’ claims against the Bank and found that foreign corporations cannot be 
sued in American Court pursuant to the ATS. 
 
 

 
B.     There are other lawsuits filed against the Bank totaling JD 75.5 million as of 

March 31, 2018, (JD 98 million as of December 31, 2017). 
 

In the opinion of the management and the lawyers representing the Bank in the 
litigation at issue, the Bank will not be held liable for any amount in excess of 
the amount of provisions taken in connection with the lawsuits totaling JD 
2.3  million as of  March 31, 2018, (JD 11 million as of December 31, 2017). 
 

 
 
33. Comparative figure 

Some the comparative figures for the year 2017 have been reclassified to 
correspond with the period ended March 31, 2018, presentation and didn’t result in 
any change to the last years operating results. 
 
 
 
 

 
 

 
 

-35- 


	arbk2.pdf
	AB Group - March 2018A
	AB Group Q1-2018 A.B V2
	AB Group Q1-20181

	AB Group auditor report arabic0000
	ميزانية المجموعة 31-3-2018
	AB Group Q1-2018 A.B V2
	AB Group Q1-20181
	AB Group Q1-20182
	AB Group Q1-20181
	AB Group Q1-20182
	AB Group Q1-20182
	AB Group Q1-20181


	AB PLC - March 2018A
	AB Plc Q1-2018 A.BV3
	AB Plc Q1-2018 A.BV2
	AB plc Q1-20181


	AB PLC auditor report arabic0000
	ميزانية ش م ع 31-3-2018
	AB Plc Q1-2018 A.BV3
	AB Plc Q1-2018 A.BV2
	AB plc Q1-20181

	page 11 + 12..
	AB Plc Q1-2018 A.BV2
	AB plc Q1-20181
	AB plc Q1-20182
	AB plc Q1-20181




	arbk1.pdf
	AB Group - March 2018E
	AB Group English Q1 2018 A.BEV2
	AB Group English Q1 20181

	AB Group auditor report english0000
	AB Group English Q1 2018 A.BEV2
	AB Group English Q1 20182
	AB Group English Q1 20181
	AB Group English Q1 20182
	AB Group English Q1 20181
	AB Group English Q1 20182
	AB Group English Q1 20181


	AB PLC - March 2018E
	AB plc English Q1 2018 A.BE V2
	AB plc English Q1 2018 1

	AB PLC auditor report english0000
	AB plc English Q1 2018 A.BE V2
	AB plc English Q1 2018 2
	AB plc English Q1 2018 1

	page 9
	AB plc English Q1 2018........

	AB plc English Q1 2018 A.BE V2
	AB plc English Q1 2018 2
	AB plc English Q1 2018 1
	AB plc English Q1 2018 2
	AB plc English Q1 2018 1




