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مقدمة
لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة للبنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة) كما في 30
أيلول  2020والتي تتكون من قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة كما في  30أيلول  2020وقائمة الدخل المرحلية المختصرة
وقائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية
المختصرة وبيان مصادر استخدامات أموال صندوق القرض الحسن المرحلية المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ
واإليضاحات حولها .إن مجلس إدارة البنك مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة والمعدة وفقا للسياسات
المحاسبية الواردة في إيضاح رقم ( )2حول القوائم المالية المرحلية المختصرة .ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم
المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
ً
لقـد جرت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة " 2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل
مدقق الحسابات المستقل للمنشأة" .إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من
األشخاص المسؤولين عن ا ألمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .ان نطاق أعمال المراجعة
أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات
حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق ،وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.
النتيجة
بناء على مراجعتنا ،لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها من كافة
النواحي الجوهرية وفقا للسياسات المحاسبية الواردة في إيضاح رقم ( )2حول القوائم المالية المرحلية المختصرة.
إرنسـت ويونــغ /األردن

بشر إبراهيم بكر
ترخيص رقم 592
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 25تشرين األول 2020

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة الدخـل الشامل المرحلية المختصرة
للثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020غير مدققة)

للثالثة أشهر المنتهية في  30أيلول

الربح للفترة -

للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول

2020

2019

2020

2019

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

8,044,895

22.454.328

24,049,051

7.120.616

بنود الدخل الشامل :
بنود لن يتم إعادة تحويلها الحقا لقائمة الدخل:
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة

106.517

74,110

()78.568

202,036

إجمالي الدخل الشامل للفترة  -العائد إلى مساهمي البنك

7.227.133

8,119,005

22.375.760

24,251,087

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020غير مدققة)
رأس المــال
ال ُمكتتـب بــه

للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2020
الرصيد في بداية الفترة
الربح للفترة
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة بعد الضريبة
اجمالي الدخل الشامل للفترة
الرصيد في نهاية الفترة
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول 2019
الرصيد في بداية الفترة
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
الرصيد في بداية الفترة (المعدل)
الربح للفترة
صافي التغير في إحتياطي القيمة العادلة بعد الضريبة
اجمالي الدخل الشامل للفترة
أالرباح الموزعة
الرصيد في نهاية الفترة

*

االحتــيـاطــــــــــــــــات

والمــدفــــوع

قانونــــــــي

اختيـــــاري

دينـــــــــــــار

دينــــــــــار

دينـــــــــــــار

100.000.000
100.000.000

35.260.929
35.260.929

100,000,000

100,000,000
100,000,000

30,412,149

30,412,149
30,412,149

4.262.322
4.262.322

4,262,322

4,262,322
4,262,322

احتياطي
القيمة العادلة –
بالصافي

االرباح المدورة *

صافي أرباح
الفترة

مجموع حقوق
المساهمين

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

22.454.328
22.454.328
22.454.328

214.197.879
22.454.328
()78.568
22.375.760
236.573.639

475.688
()78.568
()78.568
397.120

74.198.940
74.198.940

294,566

58,922,083

-

193,891,120

-

()258,464

-

()258,464

294,566
202,036
202,036
496,602

58,663,619
()14,000,000
44,663,619

24,049,051
24,049,051
24,049,051

193,632,656
24,049,051
202,036
24,251,087
()14,000,000
203,883,743

تشمل االرباح المدورة مبلغ  3.006.078دينار كما في  30أيلول  2020يحظر التصرف به بنا ًء على تعليمات البنك المركزي األردني يمثل قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة الخاصة بأعمال البنك الذاتية
( 2.960.558دينار كما في  31كانون األول .)2019
وتشمل االرباح المدورة مبلغ  181,121دينار كما في  30أيلول  2020مقيد التصرف به يمثل فائض رصيد بند احتياطي مخاطر مصرفية عامة ناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2020غير مدققة)

إيضاح
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :
الربح للفترة قبل الضريبة
التعديالت لبنود غير نقدية :
استهالكات واطفاءات
استهالك استثمارات في العقارات
استهالك موجودات إجارة منتهية بالتمليك
المسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
اطفاء موجودات حق االستخدام
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
مخصصات أخرى
تكاليف التمويل  /خصم التزامات التأجير
تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغيير في رأس المال العامل

للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول
2019
2020
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
33,526,993

36,493,247

1,879,653
164,739
45,544,447
()1.633.784
866.039
48,125
296,192
97.416
()4.260
80,785,560

2,392,138
158,194
47,755,502
805,388
30,000
3,512,818
280,963
108,467
()13,257
91,523,460

التغيير في بنود رأس المال العامل
(الزيادة) النقص في ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األخرى
الزيادة في موجودات إجارة منتهية بالتمليك
الزيادة في الموجودات األُخرى
الزيادة في قروض حسنة
الزيادة في الحسابات الجارية وتحت الطلب
النقص في التأمينات النقدية
(النقص) الزيادة في المطلوبات األُخرى
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل قبل الضرائب
والمخصصات المدفوعة
الضريبة المدفوعة
مخصصات مدفوعة
صافي التدفق النقدي (المستخدم في) من عمليات التشغيل

()75.380.410
()89.159.890
()7.007.098
()2.917.433
42.944.123
()4.648.074
()821.921

43,846,396
()55,436,140
()10,446,649
()5,856,112
7,471,314
()102,597
8,005,200

()56.205.143
()15.543.857
()133.903
()71.882.903

79,004,872
()20,675,560
()24,893
58,304,419

التدفقات النقدية من عمليات اإلستثمار :
شراء موجودات مالية من خالل حقوق أصحاب حسابات االستثمار المشترك
شراء بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
شراء استثمار في عقارات
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
التدفق النقدي المستخدم في عمليات اإلستثمار

()684.000
()5.759.235
()233.122
()1.169.876
()202.172
()8.048.405

()1,208,481
()2,671,384
()13,170
()1,662,770
()186,252
()5,742,057

التدفق النقدي من عمليات التمويل :
الزيادة في حقوق حسابات اإلستثمار المشترك
المسدد من التزامات التأجير
األرباح الموزعة على المساهمين
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل
تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

131.616.565
751.075
132.367.640
4.260
52.440.592
716.587.763
769.028.355

48,678,693
1,007,774
()14,000,000
35,686,467
13,257
88,262,086
591,909,620
680,171,706
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن المرحلية المختصرة
كما في  30أيلول 2020

رصيد بداية الفترة /السنة

 30أيلول
2020

 31كانون األول
2019

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

(غير مدققة)

(مدققة)

47.766.495

40,140,627

مصادر أموال الصندوق من:
حقوق المساهمين

()43.403.624

()54,819,614

مجموع مصادر أموال الصندوق خالل الفترة /السنة

()43.403.624

()54,819,614

استخدامات أموال الصندوق على:
بطاقات مقسطة

3.879.900
42.224.315

4,538,719
57,906,763

مجموع االستخدام خالل الفترة /السنة

46.104.215

62,445,482

الرصيد اإلجمالي
يطرح  :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للفترة /السنة

50.467.086
1.284.739
()736.289

47,766,495
1,030,239
()698,631

الرصيد في نهاية الفترة  /السنة -بالصافي

51.015.536

48,098,103

سلف شخصية

الحسابات الجارية والمكشوفة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )21جزءا ً من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

()1عــــــــام
َّ
إن البنك العربي اإلسالمي الدولي شركة ُمساهمة عامة محدودة مركزها الرئيسي في عمان – المملكة األردنية الهاشمية تأسس بتاريخ
 30آذار  1997بموجب قانون الشركات رقم  22لسنة .1997
يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية وأعمال االستثمار ال ُمنظمة وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مركزه
وفروعه داخل المملكة وعددها  45فرعا ً ،ويخضع البنك في أعماله ألحكام قانون البنوك النافذ .
َّ
إن البنك العربي اإلسالمي الدولي مملوك بالكامل من قبل البنك العربي .
تم إقرار القوائم المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته رقم ( )5تاريخ  22تشرين األول .2020
()2أهم السياسات ال ُمحاسبية
أُسس إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة
تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للبنك الممولة من امواله الذاتية ومن أموال اإلستثمار المشترك وفقا ً للمعايير الصـادرة عـن هيئـة
ال ُمحاسبة وال ُمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفقا ً للقوانين المحلية النافذة وتعليمات البنـك المركـزي األردنـي ،وفـي حـ ال عـدم وجـود
معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسـالمية تتعلـ ق ببنـود القـوائم الماليـة يـتم تطبيـق معـايير التقـارير الماليـة
الدولية والتفسيرات الصادرة حولها بما يتفق مع المعايير الشرعية لحين صدور معايير إسالمية لها.
تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المشترك والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة و اإلستثمارات
في العقارات بغرض االستخدام.
إن ا لدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية المرحلية المختصرة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
إن القوائم المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا ً ألحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك ووفقا ً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للبنك كما في  31كانون األول  .2019كما أن نتائج
األعمال للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  2020ال تمثل بالضرورة مؤشرا ً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  31كانون األول
 ،2020كما لم يتم إجراء التخصيص على أرباح الفترة للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول  2020والتي يتم إجراؤها في نهاية السنة
المالية.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
التغير في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة
المنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2020
معيار المحاسبة المالي رقم ( 31الوكالة باالستثمار)
يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح المتعلقة بمعــامالت وأدوات التمويــل التــي تــتم بموجــب الوكالــة باالســتثمار لــدى
الموكل (المستثمر) والوكيل.
يتطلب المعيار من الموكل (المستثمر) أن يقوم بتحديد طبيعة االستثمار (االستثمار بالتمرير أو مشروع الوكالة).
االستثمار بالتمرير
ان االستثمار بالتمرير هو االستثمار الذي يكون فيه تدخل الوكيل وخيــار انتقــال ملكيــة األداة محــدود ،حيــث ان المســتثمر يأخــذ التعــرض
مباشرة على الموجودات( .يجب على المستثمر تطبيق هــذه الطريقـ ة اال فــي حالــة اختيــاره لطريقــة مشــروع الوكالــة واســتيفائه للشــروط
المذكورة في المعيار).
بموجب هذه الطريقة ،يجب على المستثمر االعتراف األولــي بــالموجودات التــي يتضــمنها عقــد الوكالــة فــي دفــاتر حســاباته تطبيقـا ً لمبــدأ
االعتراف األولي المعمول به بما يتوافق مع معيار المحاسبة المالي ذو الصلة.
مشروع الوكالة
قد يختار المستثمر تطبيق طريقة مشروع الوكالة فقط إذا كان عقد وكالة االستثمار يفي بأي من الشروط المطلوبــة تحــت ــروف معينــة.
بموجب هذه الطريقة ،يجب ان يسجل االستثمار في دفاتر المســتثمر باســتخدام "طريقــة حقــوق الملكيــة" حيــث يــتم اثبـ ات االســتثمار عنــد
الشراء بالتكلفة و يعاد تقييمه الحقا في نهاية الفترة المالية بالقيمة الدفترية ويتم تعديله ليشمل حصة المستثمر من أرباح و خسائر مشــروع
الوكالة.
أما بالنسبة للوكيل ،يتطلب المعيار أن يتم االثبات االولي لالستثمار في بنود خارج قائمة المركز المالي حيــث أن الوكيــل ال يسـ يطر علــى
الموجودات المتعلقة باالستثمار .ومع ذلك ،فهناك بعض االستثناءات التي تسمح بإثبات االستثمار كبند داخل قائمة المركز المالي.
معيار المحاسبة المالي رقم ( 34متطلبات اإلفصاح لحملة الصكوك)
يحدد هذا المعيار المبادئ المحاسبية ومتطلبات اإلفصاح عن الموجودات التي تتضمنها الصــكوك .يتطلــب المعيــار مــن المؤسســة الماليــة
إعداد أو ان تكون هناك حاجة إلعداد تقارير مالية كما يتطلب المعيار.
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( )3

التقديرات المحاسبية

ان اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في
مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية وإحتياطي القيمة العادلة وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة  .كما ان هذه التقديرات
واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل
الشامل وبشكل خاص يتطلب من ادارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها .ان
التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد
تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل وبرأي االدارة أن التقديرات
المتبعة ضمن القوائم المالية معقولة.
إننا نعتقد بأن تقديراتنا ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا المقامة ضد البنك اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي البنك والتي بموجبها يتم تحديد
المخاطر المحتمل حدوثها في المستقبل ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري .
يتطلب تحديد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية 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 ،باإلضافة الى االخذ بعين االعتبار معلومات القياس المستقبلية للخسائر االئتمانية المتوقعة.
نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا (كوفيد )19-على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات
فرضتها الحكومة األردنية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فإنه من الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتطورات العالمية والتي تؤثر
حاليا ً على مختلف القطاعات االقتصادية والجغرافية.
بالرغم بانه ال يزال مدى وفترة هذه اآلثار غير واضح ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي،
اال ان البنك قام خالل الفترة بتعديل مؤشرات االقتصاد الكلي فقط وفقا آلخر اصدار من صندوق النقد الدولي والتي أثرت سلبا على
احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .علما بان البنك مازال بصدد اعداد دراسة شاملة لألخذ بعين االعتبار جميع العوامل التي
من الممكن ان تتأثر بجائحة كورونا حتى يتمكن من تقدير حجم األثر المحتمل على القوائم المالية خالل الربع الثالث.
منهجية تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9االدوات المالية) :المدخالت ،اآلليات واالفتراضات المستخدمة في احتساب
الخسائر االئتمانية المتوقعة
ان المفاهيم الرئيسية ذات األثر الجوهري والتي تتطلب قدر عالي من اجتهادات اإلدارة والتي تم أخذها بعين االعتبار من قبل البنك عند
تطبيق المعيار تتضمن ما يلي:
تقييم الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية:
يتم تقييم فيما اذا كان هنالك زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية منذ تاريخ نشأتها ،حيث يقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع
لألداة المالية في نهاية كل فترة مالية مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالية باستخدام المفاهيم الرئيسية لعمليات إدارة المخاطر
المتوفرة لدى البنك.
يتم تقييم الزيادة الجوهرية للمخاطر االئتمانية مرة واحدة كل ثالثة أشهر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر االئتمان وبناء على
ثالثة عوامل .إذا أشار أحد هذ ه العوامل الى وجود زيادة جوهرية للمخاطر االئتمانية فانه يتم اعادة تصنيف االداة المالية من المرحلة 1
الى المرحلة :2
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 .1لقد قمنا بتحديد حدود لقياس الجوهرية في المخاطر االئتمانية بناء على التغير في مخاطر حدوث التعثر لألداة المالية مقارنة مع
تاريخ نشأتها.
 .2إضافة الى استخدام عوامل نوعية لتقييم نتائج التغير في مراحل التصنيف أو اجراء التعديالت بما يعكس وضع الزيادة الجوهرية في
المخاطر االئتمانية بشكل أفضل.
 .3يتضمن معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9االدوات المالية) افتراضا بوجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات
المالية التي تعثرت واستحقت ألكثر من  30يوم .ضمن تعليمات البنك المركزي االردني فانة يفترض وجود زيادة جوهرية في
المخاطر االئتمانية لألدوات المالية التي تعثرت و استحقت ألكثر من  30يوم.
يعتمد التغير بين المرحلة  2والمرحلة  3على ما إذا كانت األدوات المالية متعثرة كما في نهاية الفترة المالية .ان طريقة تحديد تعثر
األدوات المالية وفقا ً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9هي مشابهة لطريقة تحديد حدوث التعثر للموجودات المالية وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم ( 39األدوات المالية :االعتراف والقياس) .كما هو موضح في تعريف التعثر أدناه.
عوامل االقتصاد الكلي ،األحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام اكثر من سيناريو:
يجب األخذ بعين االعتبار المعلومات التاريخية واألوضاع الحالية باإلضافة لألحداث المستقبلية المتوقعة وفقا ً لمعلومات موثوقة عند
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة ان قياس وتطبيق المعلومات المستقبلية المتوقعة يتطلب من إدارة البنك القيام باجتهادات
جوهرية.
احتمالية حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة  1والمرحلة  2لمخصص تدني
التسهيالت االئتمانية مصممة بناء على عوامل اقتصادية متغيرة (أو التغير في عوامل االقتصاد الكلي) والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر
االئتمانية المتعلقة بالمحفظة.
يتم ربط كل سيناريو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بعوامل االقتصاد الكلي المتغيرة.
ان في تقديراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة  1والمرحلة  2باستخدام السيناريوهات المرجحة المخصومة
والتي تتضمن المعلومات المستقبلية لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.
يعتمد السيناريو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل :الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار المرابحه .)......ان تغيرات
نظرا للتطورات األخيرة
الصعود والهبوط في العوامل االقتصادية سيتم اعدادها على أساس األوضاع االقتصادية البديلة الممكنة.
ً
والوضع غير الطبيعي الناتج عن (كوفيد  ،)19 -تم استخدام سيناريو هبوط إضافي لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في
 30ايلول  .2020وبنا ًء على ذلك  ،قام البنك بتحديث عوامل االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة
المنتهية في  30ايلول  ، 2020باإلضافة إلى تغيير االحتماالت المرجحة لسيناريوهات االقتصاد الكلي من خالل احتساب اوزان أكبر
للسيناريو المنخفض .
يتم قياس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدير والمتعلق باالحتمالية التاريخية واألوضاع الحالية .يتم تقييم السيناريوهات المرجحة كل
ثالثة أشهر .تطبق جميع السيناريوهات لجميع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانية المتوقعة.
تعريف التعثر:
ان تعريف التعثر المستخدم في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والمستخدم في تقييم التغير بين المراحل يتماشى ويتفق مع تعريف التعثر
المستخدم من قبل إدارة المخاطر االئتمانية الداخلية لدى البنك .ان التعثر غير معرف في المعيار ،وهناك افتراض ان التعثر يحدث عند
التوقف عن الدفع لمدة  90يوم فأكثر.
يتم تعريف التعثر لدى البنك في حا ل التحقق من احتمال عدم قيام العميل بتسديد التزاماته بالكامل او في حال استحقت على العميل قيمة
جوهرية من التسهيالت لمدة  90يوم فأكثر.
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العمر المتوقع:
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يقوم البنك باألخذ بعين االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدية المتوقعة والتي يعتبرها البنك معرضة
لمخاطر التدني .يتم االخذ بعين االعتبار جميع االلتزامات التعاقدية للعمر المتوقع ،وبما فيها خيارات الدفع المقدم ،وخيارات التمديد .يتم
قياس العمر المتوقع لبعض التمويالت االئتمانية المتجددة والتي ال يوجد لها تاريخ سداد محدد بناء على الفترة المعرض بها البنك لمخاطر
االئتمان التي ال يمكن لإلدارة تجنبها.
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب مخصص الضريبة
الالزم .
تقوم اإلدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم أخذ هذا التدني (إن وجد) في قائمة
الدخل للفترة/السنة .
مستويات القيمة العادلة :يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف بموجبه مقاييس القيمة
العادلة كاملة وفصل قياسات القيمة العادلة وفقا ً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى ()2
والمستوى ( ) 3لمقاييس القيمة العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال
يمكن مالحظتها مما يتطلب وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل
التي تخص األصل أو االلتزام.
األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة:
تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات الملموسة وغير الملموسة عند االعتراف األولي بها  .كما تقوم بإعادة تقدير
األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب اإلستهالكات واإلطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة
العامة لتلك األصول وتقديرات األعمال اإلنتاجية المتوقعة في المستقبل ،ويتم أخذ خسارة التدني (إن وجدت) في قائمة الدخل .ان العوامل
التي تؤثر على تقدير االعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة تشمل تقديرات اإلدارة للفترة المتوقع استخدام هذه
الموجودات من قبل البنك  ،التطور التكنولوجي والتقادم  .في حال اختالف االعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة عن
تقديرات اإلدارة  ،بالتالي ستؤثر مصروف االستهالك و /أو ربح والخسارة من االستبعاد بشكل جوهري .
تقوم اإلدارة بتخمين العقارات ضمن محفظة اإلستثمار العقاري بشكل دوري ويتم أخذ مخصص ألي تدني في قيمتها ضمن مخصص
خسائر ائتمانية متوقع مستقبلية .ويتم استهالك المباني ضمن هذه المحفظة بنسبة  %2سنويا ً.
التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
يقوم البنك بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد
اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال يقوم البنك
بممارسة هذا الخيار.
بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى البنك الحق في استئجار األصول لفترات إضافية .يقوم البنك ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا
كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.
وهذا يعني ،أن البنك ي أخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا ،يقوم البنك
بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرته االمر الذي قد يؤثر على قدرته
على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).
نظرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد الغير قابلة
قام البنك بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار
ً
للفسخ لبعض هذ ه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في حال عدم وجود
بدائل لتلك األصول.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

( )4

بلغ االحتياطي النقدي  84,415,329دينار كما في  30أيلول  121.523.501( 2020دينار كما في  31كانون األول .)2019
ال يوجد أرصدة نقدية مقيدة السحب بإستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  30أيلول  2020و 31كانون األول .2019

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

( )5

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

المجمــــوع

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية

 30أيلول
2020

 31كانون األول
2019

 30أيلول
2020

 31كانون األول
2019

 30أيلول
2020

 31كانون األول
2019

(غير مدققة)
دينــــــار

(مدققة)
دينــــــار

(غير مدققة)
دينــــــار

(مدققة)
دينــــــار

(غير مدققة)
دينــــــار

(مدققة)
دينــــــار

حسابات جارية وتحت
الطلب

12.115.586

12.115.586

-

17,624,133
17,624,133

11.285.034

11.285.034

1,178,773
1,178,773

ال يوجد أرصدة نقدية مقيدة السحب كما في  30أيلول  2020و 31كانون األول .2019
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23.400.620

23.400.620

18,802,906
18,802,906

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

( )6ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى – بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركة

المجمــوع

ذاتية

 30أيلول

 31كانون األول

 30أيلول

 31كانون

 30أيلول

 31كانون األول

2020

2019

2020

األول 2019

2020

2019

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

(مدققة)

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

األفراد (التجزئة)
304.449.944

259,292,411

-

-

304.449.944

259,292,411

ال ُمرابحة لآلمر بالشراء
كفاالت جعالة

7.880.478

6,497,115

-

-

7.880.478

6,497,115

ذمم – إجارة منتهية بالتمليك

1.236.353

1,533,603

-

-

1.236.353

1,533,603

التمويالت العقارية

148.202.521

149,686,987

-

-

148.202.521

149,686,987

الشركات الكبرى
ال ُمرابحات الدولية
ال ُمرابحة لآلمر بالشراء

126.364.984

140,271,609

453.437

458,372

126.818.421

140,729,981

235.590.669

222,036,262

3,101,941

3,103,330

238,692,610

225,139,592

ذمم – إجارة منتهية بالتمليك

1.114.762

2,101,727

-

-

1.114.762

2,101,727

كفاالت جعالة

612

-

-

612

ال ُمرابحة لآلمر بالشراء

93.412.671

63,253,216

-

-

93.412,671

63,253,216

كفاالت جعالة

16.008

12,487

-

-

16.008

12,487

ذمم – اجارة منتهية بالتمليك

773.509

741,487

2.341

11,001

775.850

752,488

المجمـوع

919.042.511

845,426,904

3.557.719

3,572,703

922.600.230

848,999,607

ينزل :اإليرادات ال ُمؤجلة

61.918.837

63,690,469

212

301

61.919.049

63,690,770

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

30.153.691

28,182,036

3.344.817

3,465,205

33.498.508

31,647,241

اإليرادات ال ُمعلقة

2.215.164

1,987,729

17.057

23,035

2.232.221

2,010,764

صافي ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى

824.754.819

751,566,670

195.633

84,162

824.950.452

751,650,832

-

-

مؤسسات صغيرة ومتوسطة
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع المؤجلة والقرض الحسن /ذاتي

أفراد
دينــــار

الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
دينــــار

الشركات الكبرى
دينــــار

اإلجمالــــــي
دينــــار

 30ايلول( 2020غير مدققة)
الرصيد في بداية الفترة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
تسويات خالل الفترة

608.747
()12.729

3.341.488
48.125
()83.889

213.601
()34.237

4.163.836
48.125
()130.855

الرصيد في نهاية الفترة

596.018

3.305.724

179.364

4.081.106

581.173

3.302.018

172.610

4.055.801

9.200

707

828

10.735

5.645
596.018

2.999
3.305.724

5.926
179.364

14.570
4.081.106

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع غير العاملة –
المرحلة الثالثة على أساس العميل الواحد
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع تحت المراقبة-
المرحلة الثانية على أساس العميل الواحد
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع العاملة -المرحلة
األولى على أساس العميل الواحد
الرصيد في نهاية الفترة
 31كانون األول ( 2019مدققة)
الرصيد في بداية السنة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
تسويات خالل العام

345,613
263,134

3,213,789
195,000
()67,301

202,499
11,102

3,761,901
195,000
206,935

الرصيد في نهاية السنة

608,747

3,341,488

213,601

4,163,836

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم
البيوع غير العاملة  -المرحلة الثالثة
على أساس العميل الواحد
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم
البيوع تحت المراقبة  -المرحلة الثانية
على أساس العميل الواحد
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم
البيوع العاملة  -المرحلة األولى على
أساس العميل الواحد

531,532

3,339,732

213,467

4,084,731

1,085

1,429

40

2,554

76,130

327

94

76,551

الرصيد في نهاية السنة

608,747

3,341,488

213,601

4,163,836

-

تم اإلفصاح عن إجمالي المخصصات المعدة لقاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد .

 بلغت قيمة المخصصات – ذاتــي التــي إنتفــت الحاجــة إليهـ ا نتيجــة تســويات أو تســديد ديـ ون وحولــت إزاء ذمــم وتمــويالت أخــرى 74,236دينار كما في  30أيلول  120.072( 2020دينار كما في 31كانون األول .)2019
الحقا ً لصدور القانون المعدل لقانون البنوك رقم  28لسنة  2000بتــاريخ  1نيســان  2019المــادة  13والتــي ألغــت المـ ادة  55الخاصــة
باالقتطاع لصندوق مواجهة مخاطر االستثمار واالبقاء على فائض الصندوق كمخصص مواجهة مخاطر استثمار متوقعة مستقبلية ،فقــد
تم تحرير كافة المخصصات التي انتفت الحاجة اليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون مقابل الديون – مشترك الى االيرادات .
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
ان الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  30أيلول ( 2020غير مدققة):
مشترك
البند

الرصيد كما في بداية الفترة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

اجمالي

ذاتي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

24,293,442

28,182,036

76,551

2,554

2,470,310

1,497,389

28,378,173

32,345,872

-

-

-

-

48.125

48.125

()1.633.784

()1.633.784

()1.633.784

2,393,759
-

1,494,835
-

-

-

4,084,731

4,163,836

48.125

48.125

المسترد من مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة
ما تم تحويله إلى مرحلة 1

935.527

()726.385

()209.142

ما تم تحويله إلى مرحلة 2

()111.295

267.415

()156.120

()1.633.784
-

56.272

()1.741

()54.531

-

991.799

-

()1.158

4.331

()3.173

-

()112.453

-

-

()728.126

()263.673

-

271.746

()159.293

-

ما تم تحويله إلى مرحلة 3

()2.077

()32.805

34.882

()9.909

()304

10.213

()11.986

()33.109

45.095

التغيرات الناتجة عن تعديالت

1.214.163

639.030

1.752.246

3.605.439

()107.186

5.895

()29.564

()130.855

1.106.977

644.925

1.722.682

3.474.584

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

4.430.077

1.642.090

24.081.524

30.153.691

14.570

10.735

4.055.801

4.081.106

4.444.647

1.652.825

28.137.325

34.234.797

ان الحركة على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول ( 2019مدققة):
مشترك
البند

الرصيد كما في بداية السنة

إجمالي

ذاتي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

مرحلة 1

مرحلة 2

مرحلة 3

إجمالي

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

17,827,505

19,740,160

21,565,525

23,502,061

195,000

195,000

-

()633,922

()335,217

()2,563,435

()3,532,574

260,490

()135,788

()124,702

-

916,828

()899,102

-

137,334

12,181,385
32,345,872

1,029,006

-

195,000

195,000

-

-

-

-

()633,922

()335,217

()2,563,435

()3,532,574

-

-

-

ما تم تحويله إلى مرحلة 1

259,944

()135,242

()124,702

-

546

()546

-

-

ما تم تحويله إلى مرحلة 2

()17,690

916,792

()899,102

-

()36

36

-

-

()17,726

ما تم تحويله إلى مرحلة 3

()5,772

()130,770

136,542

-

()35

()757

792

-

()5,807

()131,527

التغيرات الناتجة عن تعديالت

1,762,193

295,623

9,916,634

11,974,450

60,008

()3,992

150,919

206,935

1,822,201

291,631

10,067,553

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

2,393,759

1,494,835

24,293,442

28,182,036

76,551

2,554

4,084,731

4,163,836

2,470,310

1,497,389

28,378,173

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

-

883,649

16,068

7,813

3,738,020

3,761,901

1,045,074
-

891,462
-

المسترد من مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

اإليرادات ال ُمعلقة
فيما يلي الحركة على اإليرادات ال ُمعلقة:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
يضاف :اإليرادات المعلقة خالل السنة
محولة لإليرادات
ينزل :اإليرادات المعلقة ال ّ

ذاتي
الشركات الصغيرة
والمتوسطة
 31كانون
األول
 30أيلول
2019
2020

الشركات كبرى
 31كانون
األول
 30أيلول
2019
2020

المجموع
 31كانون
األول
 30أيلول
2019
2020

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

6.067
21.258
()27.325

9,610
()3,543

16.968
89
-

16,862
106
-

23.035
21.347
()27.325

16,862
9,716
()3,543

6,067

17.057

16,968

17.057

23,035

-

الرصيد في نهاية الفترة /السنة

األفراد
دينـــار
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
الرصيد في بداية الفترة
يُضاف  :اإليرادات ال ُمعلقة خالل الفترة
حولة
ينزل  :اإليرادات ال ُمعلقة ال ُم ّ
لإليرادات
تسويات خالل الفترة
الرصيد في نهاية الفترة
 31كانون األول ( 2019مدققة)
الرصيد في بداية السنة
يُضاف  :اإليرادات ال ُمعلقة خالل السنة
حولة
ينزل  :اإليرادات ال ُمعلقة ال ُم ّ
لإليرادات
تسويات
الرصيد في نهاية السنة

−

-

()7

التمويالت
العقارية
دينـــار

دينــــــــــار

مشتركة
الشركات
الصغيـــــرة
والمتوسطــة
الكبرى
دينـــار
دينـــار

االجمالي
دينـــار

287.178
268.437

158.260
263.251

1.132.256
417.997

410.035
333.186

1.987.729
1.282.871

()118.249

()121.742

()635.864

()179.581

()1.055.436

2.783
440.149

()1.812
297.957

()4.045
910.344

3.074
566.714

2.215.164

213,705
219,481

79,036
141,433

634,305
1,134,598

404,485
181,474

1,331,531
1,676,986

()125,052

()62,028

()650,749

()183,379

()1,021,208

()20,956
287,178

()181
158,260

14,102
1,132,256

7,455
410,035

420
1,987,729

بلغت ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى والقرض الحسن غير العاملة  28.668.722دينار أي ما نســبته  ٪2.9مــن رصــيد ذمـ م
البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى والقرض الحسن كما في  30أيلول  30.914.813( 2020دينار أي ما نسبته  ٪3,4مــن الرصــيد
الممنوح كما في  31كانون األول .)2019
بلغت ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى والقرض الحسن غير العاملة بعد تنزيل اإليرادات ال ُمعلقة  26.436.501دينار أي ما
نسبته  ٪2.7من رصيد ذمم البيوع ال ُمؤجلة والذمم األُخرى والقرض الحسن كما في  30أيلول  28.906.530( 2020دينار أي
ما نسبته  ٪3,2من الرصيد الممنوح كما في  31كانون األول .)2019

ذمم البيوع المؤجلة من خالل قائمة الدخل

بلغت ذمم البيوع من خالل قائمة الدخل  -ذاتي  6,513,267دينار وتم تكوين مخصص تدني ذمم البيوع مقابله بمبلغ 6,513,267
دينار.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

( )8موجودات إجارة منتهية بالتمليك  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشتركــــــــــــة

ذاتيـــــــــــة

االستهـــــــــالك

المجمــــــــــــــوع

االستهـــالك

صافـي

االستهـــــــالك

التكلفــــــــــة

المتراكـــــــــم

صافـي القيمــة

التكلفــــــة

المتراكــــــم

القيمــة

التكلفـــــــــــة

المتراكـــــــــم

صافـي القيمــة

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

 30أيلول ( 2020غير مدققة)
موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – عقارات

917.870.198

()210.133.540

707.736.658

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – آالت

9.215.272

()394.340

8.820.932

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – سيارات
المجموع

927.085.470

()210.527.880

322.882

-

322.882

-

-

-

-

-

-

716.557.590

322.882

-

322.882

918.193.080

()210.133.540

708.059.540

9.215.272

()394.340

8.820.932

-

-

927.408.352

()210.527.880

716.880.472

 31كانون األول ( 2019مدققة)
موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – عقارات

879,470,920

()205,835,649

673,635,271

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – آالت

9,300,272

()394,692

8,905,580

موجودات إجارة ُمنتهية بالتمليك – سيارات

18,500

()18,500

المجموع

888,789,692

()206,248,841

−
−
−

1,338,000

682,540,851

880,808,920

()206,854,710

673,954,210

-

-

-

9,300,272

()394,692

8,905,580

-

-

-

18,500

()18,500

890,127,692

()207,267,902

1,338,000

()1,019,061

()1,019,061

318,939

318,939

682,859,790

بلغ إجمالي أقساط اإلجارة المستحقة  3.126.965دينار كما في  30أيلول  4.387.818( 2020دينار كما في  31كانون األول  . )2019علما ً بأنه تم إظهار أرصدة اإلجارة المستحقة من ضمن ذمم البيــوع والــذمم
األخرى (ايضاح .)6
بلغت االجارة المنتهية بالتمليك غير العاملة  1.907.144دينار أي ما نسبته  ٪0,3من رصيد االجارة المنتهية بالتمليك كما في  30أيلــول  1.578.660( 2020دينــار اي مــا نســبته  ٪0.2كمــا فــي 31كــانون االول
.)2019
بلغت االجارة المنتهية بالتمليك غير العاملة بعد طرح االرباح المعلقة  773.392دينار أي ما نسبته  ٪0,1من رصيد االجارة المنتهية بالتمليك كما في  30أيلول 446.104( 2020دينار اي ما نسبته  ٪0.06كما في
 31كانون االول .)2019
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

()9

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

مشـــــــــــــترك

صكوك إسالمية متوفر لها أسعار سوقية
صكوك إسالمية غير متوفر لها أسعار سوقية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة



 30أيلول
2020
دينـــار
(غير مدققة)
34.260.450
4.925.300
()685.714

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)
27,469,115
5,957,400
()83,770

38.500.036

33,342,745

جميع الموجودات أعاله لها دفعات ثابتة ومحددة وتستحق خالل الفترة من العام  2021حتى نهاية العام .2025

إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل تجميعي كما في  30أيلول :2020
مرحلة 2
مرحلة 1
البند

مرحلة 3

المجموع

دينار

دينار

دينار

رصيد بداية الفترة
استثمارات جديدة
ما تم تحويله إلى مرحلة 1
ما تم تحويله إلى مرحلة 2
ما تم تحويله إلى مرحلة 3
التغيرات الناتجة عن التحويالت

83.770
()33.279
118.067

358.357
33.279
125.520

-

83.770
358.357
243.587

إجمالي الرصيد كما في نهاية الفترة

168.558

517.156

-

685.714

دينار

()10

إستثمارات في العقارات

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
مشـــــــــــــــترك
 30أيلول
2020
دينـــار
(غير مدققة)
إستثمارات في العقارات
االستهالك المتراكم
مخصص التدني

31.105.616
()3.027.714
()4.815.762

31,042,176
()3,032,657
()4,832,380

23.262.140

23,177,139

 -تستهلك المبا ني ضمن محفظة العقارات اعاله بطريقة القسط الثابت ،وبنسبة استهالك . ٪2
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 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

( )11حسابات العمالء الجارية
إ َّن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أفراد
دينـــار

شركات كبرى
دينـــار

مؤسسات صغيرة
و ُمتوسطة
دينـــار

الحكومة
والقطاع العام
دينـــار

المجمــــــــوع
دينـــار

كما في  30أيلول ( 2020غير مدققة)
حسابات جارية

562.257.466

47.647.666

106.627.464

3.957.807

720.490.403

المجمــوع

562.257.466

47.647.666

106.627.464

3.957.807

720.490.403

كما في  31كانـــون األول ( 2019مدققة)
حسابات جارية

522,905,002

47,614,628

102,065,148

4,961,502

677,546,280

المجمــوع

522,905,002

47,614,628

102,065,148

4,961,502

677,546,280

 −بلغت ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام داخل المملكة  3,957,807دينار كما في  30أيلول  2020اي ما نسبته  ٪0,55من اجمالي حسابات العمالء الجارية (4.961.502
دينار كما في  31كانون األول  2019اي ما نسبته .)٪0.73
 −بلغ مجموع الحسابات المحجوزة ( ُمقيَّدة السحب)  4.352.888دينار كما في  30أيلول  2020أي ما نسبته  ٪0,60من إجمالي حسابات العمالء الجارية (  4.478.527دينار كما
في  31كانون األول  2019أي ما نسبته .)٪0.66
 −بلغت الحسابات الجارية الجامدة  31.060.955دينار كما في  30أيلول  13.526.537( 2020دينار كما في كانون األول .)2019
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
( )12ضريبة الدخل
أ-

ُمخصص ضريبة الدخل

َّ
إن الحركة على ُمخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(غير مدققة)

 31كانون األول
2019
دينـــار
(مدققة)

12,124,837
()15,400,004
()153,963

رصيد بداية الفترة /السنة
ضريبة الدخل المدفوعة خالل الفترة /السنة
ضريبة الدخل المدفوعة عن السنوات السابقة
ضريبة الدخل ال ُمستحقة عن الربح الفترة /السنة

10.737.299
()13.886.199
11.118.184

14,166,429

رصيد نهاية الفترة /السنة

7.969.284

10,737,299

ب-

إنَّ رصيد ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل يتكون مما يلي:
 30أيلول
2020
دينـــار
(غير مدققة)

ضريبة الدخل المستحقة عن الربح للفترة
موجودات ضريبية مؤجلة للفترة
إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

 30أيلول
2019
دينـــار
(غير مدققة)

11.118.184
()112.553
67.034

12,543,864
()154,267
54,599

11.072.665

12,444,196

−

تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام  2018كما تم تقديم كشف التقدير الذاتي للعام  2019ولم يتم
مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد.

−

تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة للفترة المنتهية في  30أيلول  2020وفقا ً لقانون ضريبة الدخل ساري المفعول.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
()13

حسابات اإلستثمار المطلقة

َّ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أفراد
دينــار

شركات كبرى
دينــار

مؤسسات
صغيرة و ُمتوسطة
دينــار

الحكومة
والقطاع العام
دينــار

ودائع البنك
المركزي
دينــار

المجمـــــــوع
دينــار

 30أيلول ( 2020غير
مدققة)
حسابات التوفير

231.330.061

89.705

1.876.668

424

35.597.595

268.894.453

ألجـل *

753.390.899

102.526.355

72.936.347

198.913.673

17.457.203

1.145.224.477

المجمـوع

984.720.960

102.616.060

74.813.015

198.914.097

53.054.798

1.414.118.930

حصــة المـــودعين مـــن عوائـــد
اإلستثمار

13.581.175

1.980.193

1.451.665

1.782.311

31.616

18.826.960

998.302.135

104.596.253

76.264.680

200.696.408

53.086.414

1.432.945.890

إجمـــالي حســـابات اإلســـتثمار
المشترك
 31كانون األول 2019
(مدققة)
حسابات التوفير

219,247,231

232,404

1,497,000

1,381

7,404,192

228,382,208

ألجـل *

714.591.986

88,892,153

66,936,360

159,992,588

12,413,554

1.042.826.641

المجمـوع

933.839.217

89,124,557

68,433,360

159,993,969

19,817,746

1.271.208.849

حصــة المـــودعين مـــن عوائـــد
اإلستثمار

22.158.829

3,308,788

2,112,042

2,118,102

422,715

30.120.476

إجمـــالي حســـابات اإلســـتثمار
المشترك

955,998,046

*

92,433,345

70,545,402

162,112,071

20,240,461

1,301,329,325

تتضمن حسابات ألجل مبلغ  17.927.641دينار كما في  30أيلول  15.530.258( 2020دينار كما في  31كانون األول )2019
(صافي بعد الضريبة) وهو رصيد صندوق التأمين التبادلي والذي تم إنشاؤه خالل العام  2013لغايات تغطية التعثر في سداد التمويالت
نتيجة الوفاة أو العجز الكلي للعميل وذلك حسب نظام تأسيس الصندوق والموافق عليه من البنك المركزي األردني.
تم توقيع اتفاقيتين استثماريتين مع البنك المركزي األردني بتاريخ  21شباط  2019يتم بموجبها إيداع مبالغ نقدية من قبل البنك
المركزي في حسابين منفصلين ،توفير وألجل باسم البنك المركزي األردني لدى البنك ،وبنسب مشاركة متفق عليها مع البنك
المركزي ،بحيث يتم منح هذه المبالغ ك تمويالت لعمالء قطاعات محددة ضمن االتفاقيتين بعوائد تفضيلية تحت موافقة البنك المركزي
األردني وضمن محدداته المنصوص عليها في االتفاقية.

**

تُشارك حسابات اإلستثمار المشترك باألرباح بنا ًء على األُسس التالية:

 −بنسبة  ٪30من رصيد حسابات التوفير شهرياً.
 −بنسبة  ٪90من أدنى رصيد الحسابات ألجل.
*** بلغت الحسابات المحجوزة ( ُمقيّدة السحب)  1.445.306دينار كما في  30أيلول  1.409.953( 2020دينار كما في  31كانون
األول .)2019
**** بلغت حسابات اإلستثمار المشترك للحكومة األردنية والقطاع العام داخل المملكة  200.696.408دينار كما في  30أيلول  2020أي
ما نسبته  ٪14من إجمالـي حسـابـات اإلستـثمــار المشترك ( 162.112.071دينار كما في  31كانون األول  2019أي ما نسبته
.)٪12
***** بلغت الحسابات الجامدة  17.073.882دينار كما في  30أيلول  16.234.629( 2020دينار كما في  31كانون االول .)2019
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

 -14مخصص مواجهة مخاطر استثمار متوقعة مستقبلية
أَّ -
إن الحركة الحاصلة على مخصص مواجهة مخاطر استثمار متوقعة مستقبلية كما يلي:
 30ايلول
2020
دينــار
(غير مدققة)
13.079.838

 31كانون األول
2019
دينــار
(مدققة)
-

رصيد بداية الفترة /السنة
حول من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار كما في االول من ايار  2019بموجب
يضاف :ال ُم َّ
تعليمات البنك المركزي
ينزل :المحرر من الفائض مقابل زيادة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة

()4.398.078

18,930,956
()5,851,118

رصيد نهاية الفترة /السنة

8.681.760

13,079,838

ب  -إن الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كما يلي:

رصيد بداية الفترة /السنة
المحول من صندوق مواجهة مخاطر االستثمار في االول من ايار  2019بموجب تعليمات البنك

 30ايلول
2020
دينــار
(غير مدققة)
33.250.932
-

 31كانون األول
2019
دينــار
(مدققة)
-

المركزي:

مخصص خسائرائتمانية متوقعة  -المرحلة األولى
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -المرحلة الثانية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -المرحلة الثالثة
مخصص تدني  -محفظة االستثمار العقاري
مخصص تدني  -عقارات مستملكة لقاء ديون
الرصيد المعدل
ينزل :المحرر من المخصصات مقابل خسائر ائتمانية متوقعة انتفت الحاجة اليها
يضاف:
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -المرحلة األولى
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -المرحلة الثانية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -المرحلة الثالثة
مخصص تدني محفظة االستثمار العقاري
مخصص عقارات مستملكة لقاء ديون
مجموع ما يضاف

33.250.932
()1.633.784

1,492,769
1,475,620
23,769,483
4,539,248
36,901
31,314,021
()3,914,207

2.206.210
656.935
1.421.866
()16.618
129.685
4.398.078

1,747,873
690,352
3,119,761
293,132
5,851,118

اإلجمالي

36.015.226

33,250,932
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة دخل صندوق مواجهة مخاطر االستثمار هي كما يلي:
 30ايلول
2020
دينــار
(غير مدققة)
384.283
()384.283
-

رصيد بداية الفترة/السنة
ينزل  :ضريبة دخل مدفوعة
يضاف  :ضريبة دخل مستحقة عن الفترة/السنة
رصيد نهاية الفترة/السنة

-

 31كانون األول
2019
دينــار
(مدققة)
2,924,470
()3,486,999
946,812
384,283

 تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية عام  ،2018كما تم تقديم كشف التقدير الذاتي للعــام  2019ولــميتم مراجعتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى تاريخ هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة.
صدر بتاريخ  1نيسان  2019قانون معدل لقانون البنوك رقم  28لسنة  ،2000وقد نصت المادة  13من هذا القانون على إلغاء المادة
 55من القانون األصلي والتي تنص على اقتطاع ما ال يقل عن  ٪10من صافي أرباح االستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية
خالل الفترة ،وبحد اعلى ضعفي رأس المال المدفوع ،وبنا ًء على تعميم البنك المركزي رقم  9173/1/10اإلبقاء على فائض صندوق
مواجهة مخاطر االستثمار كمخصص مواجهة مخاطر استثمار متوقعة مستقبلية.

( )15النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للتسعة أشهر المنتهية في 30أيلول

النقد واألرصدة لدى البنك المركزي تستحق خالل ثالثة أشهر
يُضاف  :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
ينـزل  :حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
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2020

2019

دينــار
(غير مدققة)

دينــار
(غير مدققة)

753.379.557
23.400.620
()7.751.822

664,999,687
18,965,342
()3,793,323

769.028.355

680,171,706

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

()16

أرصدة ومعامالت مع اطراف ذات عالقة

يدخل البنك ضمن نشاطاته االعتيادية في معامالت مع المساهمين واعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا والشركات الشقيقة باستخدام نسب المرابحة والعموالت التجارية وفيما يلي
ملخص للمعامالت مع اطراف ذات عالقة:
البنك العربي
(الشركة المالكة)
دينـــار
بنود داخل قائمة المركز المالي :
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
مرابحات دولية (استثمارات سلعية)
حسابات البنوك والمؤسسات المصرفية
حسابات االستثمار المشترك والحسابات الجارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين /مدارة من قبل شركة شقيقة
ذمم بيوع وتمويالت وإجارة
بنود خارج قائمة المركز المالي
كفاالت
مرابحات دولية (استثمارات سلعية)

اعضـــــاء
مجلس االدارة
دينـــار

-

13.133.607
100.131.983
621.883
-

22.808
536.975

10.000
219.874.924

-

شركات تابعة
للشركة المالكة
دينـــار

5.490.208
-

اعضاء هيئة
الرقابة الشرعية
دينـــار

144.434
-

-

اإلدارة التنفيذية
دينـــار

1.998.590
2.113.419
-

-

13.133.607
100.131.983
621.883
2.165.832
5.490.208
2.650.394

18,120,968
116,712,610
541,977
1,826,253
5,616,930
2,798,614

10.000
219.874.924

10.000
247.824.879

للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول
2019
2020
دينــار
دينــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)

بنود قائمة الدخل :

ارباح موزعة  -حسابات الودائع
أرباح مقبوضة  -ذمم
إيرادات توزيعات األسهم
عموالت مقبوضة  -بنود خارج الميزانية
رواتب ومكافأت *
تنقالت – عضوية لجان

المجمـــوع
 31كانون األول
 30أيلول
2019
2020
دينـــار
دينـــار
(مدققة)
(غير مدققة)

-

-

35.847
18.750
87.300

11.253
-

428
63.000
-

11.176
63.495
1.670.810
-

 −وقد كانت ادنى نسبة مرابحة تقاضاها البنك ( )٪ 3وأعلى نسبة مرابحة ( )٪ 5,89وبلغت نسبة توزيع األرباح بالدينار من  ٪1.75الى  ٪4.31وحسب الشرائح المعلنه.
 −إن جميع التمويالت الممنوحة لالطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
 تم تطبيق تعميم البنك المركزي األردني رقم  4676/2/10حول تعريف اإلدارة التنفيذية.
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11.604
99.342
11.253
1.752.560
87.300

19,564
90,355
11,250
47,007
1,647,377
87,300

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

()17

معلومات عن قطاعات أعمال البنك

معلومات عن أنشطة البنك
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا ً للتقــارير التــي يــتم اســتعمالها مــن قبــل المــدير التنفيــذي وصـ انع القــرار
الرئيسي لدى البنك من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية وهي :
حسابات األفراد
يشمل ُمتابعة حسابات اإلستثمار المطلقة وذمم البيوع ال ُمؤجلة والتمويالت والبطاقات االئتمانية وخدمات أُخرى .
حسابات المؤسسات
يشمل ُمتابعة حسابات اإلستثمار المطلقة وذمم البيوع ال ُمؤجلة والتمويالت والبطاقات االئتمانية والخــدمات المصــرفية األُخــرى الخاصــة
بالعمالء من المؤسسات .
الخزينة
يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة (المبالغ بآالف الدنانير):

األفراد
دينـــار

إجمالي اإليرادات (مشترك وذاتي)
حصة صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لذمم البيوع والذمم األخرى  -ذاتي
المسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – مشترك
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
الربح للفترة قبل الضريبة
ضريبة الدخل
الربح للفترة
موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات
إجمالي موجودات القطاع
مطلوبات وحقوق االستثمار المشترك و مخصص خسائر ائتمانية متوقع مستقبلية للقطاع
مطلوبات وحقوق االستثمار المشترك و مخصص خسائر ائتمانية متوقع مستقبلية الغير موزعة على القطاعات
إجمالي مطلوبات وحقوق االستثمار المشترك و مخصص خسائر ائتمانية متوقع مستقبلية

39.792
-

39.792
()11.253
28.539
()9.418
19.121
1.046.581
1.046.581
1.568.032
1.568.032

المؤسسات
دينـــار

16.665

الخزينة
دينـــار

4.138

2

-

()48

1.634

أخرى
دينـــار

-

المجمــــــــــــوع
للتسعة أشهر المنتهية في  30أيلول
2019
2020
دينـــار
دينـــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
60.597
()48

67,948
()3,513

()30
-

1.634

18.251
()2.976
15.275
()5.041
10.234

4.138
()234
3.904
()1.288
2.616

2
()14.193
()14.191
4.674
()9.517

62.183
()28.656
33.527
()11.073
22.454

64,405
()27,912
36,493
()12,444
24,049

456.625
456.625
620.810
620.810

913.604
913.604
7.752
7.752

72.680
72.680
56.323
56.323

2.416.810
72.680
2.489.490
2.196.594
56.323
2.252.917

2.242.928
57.461
2.300.389
2.025.431
60.760
2.086.191

-

-

للتسعة أشهر المنتيهة في  30أيلول
2019
2020
دينـــــــــــار
دينـــــــــــار
(غير مدققة)
(غير مدققة)
مصاريف رأسمالية
اإلستهالكات واإلطفاءات

1.160
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3

1

1,372
716

1.372
1.880

1.849
2,392

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)
( )18إرتباطات وإلتزامات ُمحتملة (خارج قائمة المركز المالي)
ارتباطات والتزامات ائتمانية :
 30أيلول
2020
دينـــــار
(غير مدققة)
اعتمادات
قبوالت
كفاالت:
دفع
حسن تنفيذ
أخرى
السقوف غير المستغلة – ذاتي
السقوف غير المستغلة – مشترك
المجمــــــوع

 31كانـون األول
2019
دينـــــار
(مدققة)

22.448.814
7.833.934

30,964,960
13,200,009

15.847.896
12.713.962
10.712.121
58.542.938
132.953.068
261.052.733

14,629,603
14,481,465
10,143,530
53,557,095
122,854,751
259,831,413

ان الحركة على الخسارة االئتمانية المتوقعة للتمويالت غير المباشرة والسقوف غير المستغلة كما في نهاية الفترة  /ذاتي كما يلي:
البند (بالدينار)

الرصيد كما في بداية الفترة
ما تم تحويله إلى مرحلة 1
ما تم تحويله إلى مرحلة 2
ما تم تحويله إلى مرحلة 3
التغيرات الناتجة عن تحويالت
رصيد نهاية الفترة

مرحلة 1
دينار

مرحلة 2
دينار
44.464
()9.692
()2.979
31.793

305.605
9,692
130.217
445.514

مرحلة 3
دينار
84.290
3.617
87.907

المجموع
دينار
434.359
130.855
565.214

ان الحركة على الخسارة االئتمانية المتوقعة للسقوف غير المستغلة كما في نهاية الفترة /مشترك كما يلي:
البند (بالدينار)

الرصيد كما في بداية الفترة
ما تم تحويله إلى مرحلة 1
ما تم تحويله إلى مرحلة 2
ما تم تحويله إلى مرحلة 3
التغيرات الناتجة عن تعديالت
رصيد نهاية الفترة

مرحلة 2
دينار

مرحلة 1
دينار

37.078
()30.354
497
22.381
29.602

89.986
30.354
()497
55.247
175.090

مرحلة 3
دينار
-

ويظهر مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لبنود خارج الميزانية ذاتي ومشترك ضمن المطلوبات األخرى .

-21-

المجموع
دينار
127.064
77.628
204.692

البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

( )19القضايا ال ُمقامة على البنك
هناك قضايا مقامة على البنك قيمتها  78.000دينار يقابلها مخصص بمبلغ  17,267دينار كما في  30أيلول ( 2020مقابل قضايا
قيمتها  289.022دينار يقابلها مخصص  17.267دينار كما في  31كانون األول  ،)2019هذا وبنا ًء على رأي المستشار القانوني
فإنه لن يترتب على البنك أية مبالغ إضافية لقاء هذه القضايا.
( )20مستويات القيمة العادلة
يتطلب المعيار تحديد واإلفصاح عن المستوى في تسلسل القيمة العادلة الذي تصنف بموجبه مقاييس القيمة العادلة كاملة وفصل قياسات
القيمة العادلة وفقا ً للمستويات المحددة في المعايير الدولية للتقارير المالية .الفرق بين المستوى ( )2والمستوى ( )3لمقاييس القيمة
العادلة يعني تقييم ما إذا كانت المعلومات أو المدخالت يمكن مالحظتها ومدى أهمية المعلومات التي ال يمكن مالحظتها مما يتطلب
وضع أحكام وتحليل دقيق للمدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة بما في ذلك األخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخص األصل أو
االلتزام.
أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ان بعض الموجودات الم الية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية ،والجدول التالي يوضح معلومات
حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة).
القيمـــــــة العادلــــــــــة

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية

 30أيلول
2020

 31كانون
األول
2019

دينــــــــــــار
(غير مدققة)

دينــــــــــــار
(مدققة)

مستوى
القيمة العادلة

طريقة التقييم
والمدخالت
المستخدمة

مدخالت
هامة غير
ملموسة

العالقة بين
المدخالت
الهامة
غير الملموسة
والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
المساهمين  -ذاتي
اسهم متوفر لها اسعار سوقية

5,616,930 5.490.208

المستوى االول

االسعار المعلنة في االسواق المالية

ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق
أصحاب حسابات االستثمار المشترك
أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية

3.193.889

المجموع

8.279.374 8.684.097

2,662,444

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول عام  2020وعام .2019
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البنك العربي اإلسالمي الدولي (شركة مساهمة عامة محدودة)
ايضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
 30أيلول ( 2020غير مدققة)

ب  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية للبنك
تقارب قيمتها العادلة.
 30أيلول 2020

 31كانون االول 2019

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

دينــــــــــــار
(غير مدققة)

دينــــــــــــار
(غير مدققة)

دينــــــــــــار
(مدققة)

دينــــــــــــار
(مدققة)

مستوى
القيمة العادلة

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة
824.950.452

824.975.404

751,650,832

751,777,070

المستوى الثاني

ذمم بيوع مؤجلة
اإلستثمارات العقارية

23.262.140

25.985.837

23,177,139

26,669,851

المستوى الثاني

موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

33.574.736

33.919.053

27.385.345

27.637.917

المستوى االول

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة غير متوفر لها أسعار
سوقية

4.925.300

4.987.361

5.957.400

5.987.957

المستوى الثاني

مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

886.712.628

889.867.655

808,170,716

812,072,795

1,978,875,605

1,987,892,579

المستوى الثاني

31,372,032

31,559,768

المستوى الثاني

2,010,247,637

2,019,452,347

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
ودائع عمالء

2.163.516.114 2.153.436.293

التأمينات نقدية

26.723.958

مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

2.190.346.736 2.180.160.251

26.830.622

للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقا ً لنماذج تسعير متفق عليها
والتي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها.
 - 21أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في  30أيلول  2019لتتناسب مع أرقام التصنيف للفترة المنتهية في  30أيلول
.2020
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