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المصرفية )ش.م.ب العربية  (.المؤسسة

من المرفقة المالية133اإليضاحات القوائم هذه الموحدة.جزءاً من
8

الشاملللالموحدةقائمةال دخل
312017فيلسنةا

االمريكية الدوألرات بمأليين االرقام جميع

20172016إيضاح

للسنة 253234الربح

خرر:الشاملاآلدخرلال
تصنيفه )ا إعادة يمكن الذي اآلخرر الشامل ( إلىأولدخرل تدويره إعادة

الخرسائر أو الالحقة: اإلرباح الفترات في

اإلضمحألل تأثير بعد السنة خألل العادلة القيمة تغييرات  (3) 1416صافي
تصنيفها المعاد المالية االوراق من الناتج العادلة القيمة عجز 2 - 14إطفاء

التابعةاالجنبيةخسارة الشركات في أجنبية عمألت تحويل من محققة  (61) (23)  غير

7) (62) 

تصنيفه إعادة يمكن ال الذي اآلخرر الشامل ( إلىأوالدخرل تدويره إعادة
الالحقة: الخرسائرأواإلرباح الفترات في

إحتياطي في التغير التقاعدصافي  (12) 2صندوق

2 (12) 

 (74) (5)  سنةللاالخرىةالخسارةالشاملمجموع

248160سنةللالدخرلالشاملمجموع

غيرالعائدلشاملاالدخلمجموع الحقوق  (108) (50)  المسيطرةإلى

مساهميالشاملالدخرلمجموع إلى اإلمالعائد 19852الشركة



المصرفية )ش.م.ب العربية  (.المؤسسة

من المرفقة المالية133اإليضاحات القوائم هذه الموحدة.جزءاً من
9

النقديةللالموحدةقائمةال تدفقات
فيلا 312017المنتهية

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

20172016إيضاح

التشغيلية اإلنشطة
253234للسنةالربح

التالية للبنود     :تعديألت
إضمحألل 99692صافي –مخصصات

2018وإطفاءإستهألك
إربح  - (5)  صافي - ممتلكاتومعداتستبعادمن

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية أوراق إستبعاد من  (18) (12) 17صافي -ربح
تصنيفها المعاد المالية االوراق من الناتج العادلة القيمة عجز 2 - 14إطفاء

تشغيلية:المطلوباتالموجوداتوالتغيراتفي
وأذونات  (90) 73أخرىمؤهلةأذوناتخزانة

المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية  (87) (356)  أوراق
أخرىبنوكلدىإيداعات مالية  (258) 1.059ومؤسسات

بموجب مشتراة مالية شراءاتفاقياتأوراق 15117إعادة
وسلف  (901) (579)  قروض

و القبض  (106) 158موجوداتأخرىفوائدمستحقة
1.601784عمألءالودائع
1.437 (2.552)   البنوكودائع

بموجب مباعة شراءاتفاقياتأوراقمالية  (412) 1.467إعادة
الدفعوفوائ 79 (59)  مطلوباتأخرىدمستحقة

نقديةتغيرات غير  (142) (84)  أخرى

النقد 1.095749االنشطةالتشغيليةالناتجمنصافي

يةستمماراإلنشطةاأل
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية أوراق  (4.908) (2.185)  شراء

المتاجرةاستردادوبيع غير لغرض بها محتفظ مالية 2.3214.689أوراق
 (19) (28)  ومعداتممتلكاتشراء

132ومعداتممتلكاتبيع
تابعة شركات في 43صافي -إستثمار

النقد  (233) 125يةستثماراالنشطةاإل (المستخدمفيمن )الناتجصافي

التمويلية اإلنشطة
 (3) (8)  صافي -يداعإشهاداتإصدار

أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات 175400إصدار
أخرىسداد الجل وتمويألت وسندات الجل  (53) (1.438)  أذونات

أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات شراء  (16) (199) 13إعادة
مدفوع أسهم  - (93)   لمساهميالمجموعةةأرباح

مسيطرة غير لحقوق مدفوعة أسهم  (27) (29)  أرباح

النقد في(  صافي 301 (1.592)  التمويليةاالنشطةالناتجمن )المستخدم

التغير فيحكمهفيصافي وما 817 (372)  النقد

صرف سعر تغيرات فيحكمهالعمألتاالجنبيةتأثير وما النقد  (78) 2على

حكمه في وما 1.530791السنةفيبدايةالنقد

حكمه في وما الالنقد 61.1601.530سنةفينهاية
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من المرفقة المالية133اإليضاحات القوائم هذه الموحدة.جزءاً من
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فيللالموحدةقائمةال الملكيةتغيرات حقوق
فيال 2017ديسمبر31المنتهية

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

الملكية االمحقوق الشركة مساهمي إلى العائدة
حقوق

مسيطرة غير

مجموع
حقوق

الملكية
أخرى إحتياطيات

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

أرباح
 *مدورة

إحتياطي
عام

تعديألت
تحويل

أجنبية عمألت

تغيرات
في متراكمة

العادلةةقيمال

إحتياطي
صندوق

المجموعالتقاعد

3120153.110444693100 (507) (44) (23) 3.7733354.108

للسنة 18351234 - - - - 183 - - الربح
شاملآخرشامل )خسارة ة( دخل
 (74) 57 (131) (12) (1) (118) - - - - للسنة

 )الخسارةالشاملمجموعالدخل
52108160 (12) (1) (118) - 183 - - ( للسنةالشاملة

السنة خألل  - - - - - - - (18) 18 - تحويألت
حقوق في أخرى تغيرات

التابعة  (8) (9) 1 - - - - 1 - - الشركات

3120163.110462859100 (625) (45) (35) 3.8264344.260

للسنة 19360253 - - - - 193 - - الربح
شاملةشامل )خسارة آخر( دخل
 (5) (10) 1625 (13) - - - - ةللسن

 )الخسارةالشاملالدخلمجموع
16219850248 (13) - 193 - - ( للسنةالشاملة

أسهم  (93) - (93) - - - - (93) - -  أرباح
خألل  - - - - - - - (19) 19 - السنةتحويألت

حقوق في أخرى تغيرات
التابعة  (3) (2) (1) - - - - (1) - - الشركات

3120173.110481939100 (638) (29) (33) 3.9304824.412

االرباح تابعةبإجماليإحتياطيالمدورةتتضمن شركات توحيد من ناتجة للتوزيع قابلة غير أمريكي424ات دوألر أمريكي( 419 :2016) مليون دوألر  .مليون
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الم المالية القوائم وحدةإيضاحاتحول
312017

واإلنشطة1 التأسيس

.م.بتتأسس المصرفية )ش العربية أعماله  ]البنك[( .المؤسسة أميري، ويزاول مرسوم بموجب البحرين مملكة ترخيصفي بموجب
بالجملة المركزي. مصرفي البحرين مصرف عن عنصادر عبارة ومدرجالبنك محدودة مسؤولية ذات بحرينية مساهمة فيشركة

وشركاته للبنك النهائية االم الشركة المركزي ليبيا مصرف . يعتبر البحرين  .(معاً بالمجموعةإليهمالمشار )التابعةبورصة

الدبلوماسية، ص.ب المصرفية، المنطقة العربية المؤسسة برج هو للبنك المسجل البحرين. 5698العنوان الترخيصالبنك ، المنامة، مملكة
بموجب مسجل الصناعةوالتجارةوالسياحةا10299رقم وزارة عن .لصادر ت ، مملكةالبحرين قوم

بالجملةالمتضمنةعلىبتقديمالمجموعة الدولية المصرفية الخدمات من مجموعة الشركاالعمال والمؤسساتالمصرفيةمع وتمويلات المشاريعالمالية
والخدماتالمصرفيةاإلسألمية. التمويلولخزانةواةالمشتركضوهيكلةوالقرموالتمويألتال التجاري وتقدم الخدماتالمصرفية

االوسطوشمالأفريقيا. فقطللتجزئة الشرق منطقة في 2 اإلعداد

1-2أسس

الماليةالموحدةاأللتزامبيانب
القوائم وأعدت "المشارإليهممعاً ]التابعةهشركاتللبنك ً "[ بالمجموعة إلعدادالتقاريرالماليةييرللمعاوفقا الدولية عنالصادرة الدولي

معاييرالمحاسبة ومجلس قانونالشركاتالتجاريةالبحرينيأحكام الصلة مصرفالبحرينالمركزيقانونوذات الماليةو المؤسسات
لمجلدالنافذةمناحكاماالو1رقمالمركزي ) ناإلرشاديلمصرفالبحريدليلالو نمصرفالبحريوتوجيهات (6

2-2 .المركزي

الالعرفالمحاسبي المالية
والموجودات المالية للمشتقات العادلة القيمة لقياس المعدل التاريخية التكلفة ً لمبدأ وفقا الموحدة المالية القوائم أعدت بها بالتفصيلمحتفظ موضح

هو ذلك، كما إلى . باإلضافة للبيع والمتاحة المتاجرة لغرض المثبتةوالتيهيبنوداإن ، فأدناه والمطلوبات لموجودات بخألف وهي العادلة
القيمة تحوطات لها التحوط تلكتم ال العادلةالعائدةإلىالمخاطرمدرجة القيم في التغيرات لتسجيل ، ومعدلة بالتكلفة لها التحوط يتم

التي ال القوائم عرض

تم الموحدة مالية ً مريكيبالدوألراالللمجموعة الرئيسية ، والتيتعدأيضا القيم  .للمجموعةالعملة إلىوتمتقريبجميع ذلك خألف إذاذكر
إأل مليون 3-2 .أقرب التوحيد أسس

علىالقوائمالمالية الموحدة
المالية القوائم للمجموعةتشتمل اوشركاته التابعة الميكونتتحققالسيطرةعندما . 312017في لدى خأللمشاركتهجموعة

من علىعوائدمتغيرة حقوق أو اتعرضات في المستثمر ولديهامعالشركة ها االقدرة علىعلى خأللالعوائدتلكلتأثير سلطتهااستخداممن
المجموعةعلىالشركةالمستثمرفيها . وباالخص، تسيطر فيها المستثمر الشركة على كان إذا فقط لدىالمجموعة السلطة على

فيها المستثمر

الملكية )أيالشركة حقوق القدرةالحاليةلتوجيه التيتمنحها القائمة للشركة الصلة ذات فيهااالنشطة تعرضات (؛ المستثمر على
حقوق مشاركتهفيأو

متغيرةمنخألل المستثمرفياعوائد الشركة علىها؛ ومع استخدامالقدرة فيهاللتعلىالشسلطتها
ا .هاعوائدأثيرعلىركةالمستثمر لدى فيلمجموعةعندمايكون

االقلية حقوق أو للشركةالمأغلبيةالتصويت حقوقمشابهة فياألعتبارستثمر المجموعة لديهجميعفيها، تأخذ كان إذا ما تقييم
الصلةفي ذات والظروف االحقائق ،  السلطة فيها المستثمر فيذلك: علىالشركة بما التعاق اآلخرينالترتيبات التصويت حقوق

حاملي فيها؛ ديةمع المستثمر للشركة ال االخرىالناتجةحقوق التعاقدية الترتيبات
للمجموعةوحقوقالتصويت ؛ وعن بإعاد .الممكنةحقوقالتصويت

المجموعة تقوم سيطرة كانلديها

إذا ما ةتقييم أل والظروفأو الحقائق كانت إذا علىالشركةالمستثمرفيها هن بأن تشير اك من أوأكثر عنصر تغيراتعلى
عناصر السيطرة المجموعة تحصل عندما الثألث. يبدأتوحيدالشركةالتابعة على على السيطرة إيقاف ويتم المجموعةالتوحيدالشركةالتابعة تفقد

.  سيطرتهاعندما التابعة تضمينيتمعلىالشركة موجوداتومطلوباتودخل التابعةالمقتناةومصروفاتالشركة في السنة
خألل الموحدةأوالمستبعدة القوائمالمالية تاريخ من المجموعةعلىالسيطرة تاريخحصول إيقافلغاية . السيطرةالمجموعة التابعة الشركة

على
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

اإلعداد2  )تتمة( أسس

التوحيد2-3  )تتمة( أسس
الخسارة أو الربح الشامللكلينسب الدخل عناصر غيراآلخرعنصرمن والحقوق للمجموعة االم الشركة حاملي حقوق إلى

لوالمسيطرة المسيطرة.أنحتى غير الحقوق رصيد في عجز إلى تؤدي فيالنتائج تعديألت عمل ، يتم االمر استلزم القوائمأينما
المحاسبيةىلتتماشللشركاتالتابعةالمالية والمطلوباتجميعإستبعادتملمجموعة.المحاسبيةلسياساتالمعسياساتها الموجودات

الملكيةو المتعلقةحقوق النقدية والتدفقات والمصروفات التوحيد.البينيةبالمعامألتوالدخل عند بالكامل المجموعة أعضاء بين

التابعة، د الشركة ملكية حصة في التغير السيطرةكمعامليتماحتساب حقوقةونفقدان علىالملكيةأسهم السيطرة المجموعة فقدت . إذا
يلي ما عنها التابعة، سينتج الشركة

الإستبعاد التابعة؛الموجودات )متضمنة للشركة ( والمطلوبات
؛القإستبعادشهرة مسيطرة غير حقوق الي
يمةالمدرجة إستبعاد التحويلالمتراكمة المسجلةفيفروق

المستلم؛ إثبات ؛حقوقالملكية للمقابل
العادلة القيمة القيمةالعادلةالي ؛ إستثمارإثبات

به محتفظ في عجز أوالخسائرإثباتأيفائضأو
إعادةتصنيف ؛ واالرباح ً حصةالش مسبقا المثبتة للبنود خأللمنركةاالم إلى اآلخر الدخلالشامل الخسائر االرباحأو االرباح

سيكون  ،، أيهماأنسبدورةالمأو المجموعةبذلكحيث قامت مباشرةً.  إستبعادمطلوباً إذا الصلة ذات والمطلوبات الموجودات

ةجديدةومعدلوتفسيراتمعايير3

للسنة3-1 إلزامية معايير
المحاسبيةإ إعدادالمستخدمةنالسياسات الموحدةهذهفي تلتلكهيمطابقةالقوائمالمالية السنةالسابقةاستخداممالتي في تطبيقبإستثناء ، ها

أدخلتعلى التي التالية التعديألت علىالمجموعةالمعايير تنطبق المالية، التي التقارير إلعداد هينافذهوالدولية  :12017ً من
رقم

الدولي المحاسبة معيار على أدخرلت التي بقائمةالتدفقا7 المتعلق النقدية: مبادرةاألفصاح التغيراتت
كأًل من ، متضمنة التمويلية االنشطة عن الناتجة التزاماتها في التغيرات بشأن إفصاحات تقديم المنشآت من التعديألت تتطلب  )م

النقدية وغير النقدية التدفقات عن الناتجة العمألتاالجنبية(.ثلاالرباح صرف عن الناتجة قامتالأوالخسائر مجموعةبتقديم االمعلومات
فياإليضاحعن المقارنة وفترة الحالية رقم .32

الدولي المحاسبة معيار على أدخرلت التي الموجوداتالضريبيةبضريبةالدخرلالمتعلق12 المحققةغيرلخرسائرلالمؤجلة : إمبات
التعديألت

تأخذفياألعتيتعينعلىبأنهتوضح أن المنشأة الخاضعةللضريبة االرباح مصادر من يحد الضريبي القانون كان إذا ما بار تلك
مقابل يجوزلها التي تخصممنها القابلةللخصماتاسترجاعأن المؤقتة الفروق غيرالمحققة بالخسائر علىذلك، المتعلقة تح. وعألوة

المنشأة من فيها ينبغي التي الكيفية بشأن توجيهات التعديألت فيالمستقبل، تقدم للضريبة الخاضعة االرباح الالظروفوتوضيحديد
تتضمنفيهاتي أن يمكن بأعلىمنقيمتاستردادبعضالموعلىللضريبةةالخاضعاالرباح هاالمدرجة. جودات قامتالمجموعة ، فإن

ذلك رجعي. ومع بأثر التعديألت بتطبيق ليسله تطبيقها أواال المالي المركز على تأثير أي ألتوجد حيث للمجموعة المالي داء هذه
نطاق ضمن تقع أوموجودات للخصم قابلة مؤقتة فروق المجموعة دور .التعديألتلدى

على السنوية التحسينات تتضمن2016 - 2014
رقم :علىهذهالتحسينات

المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار على أدخلت التي المتعلقباإل12 الحصصفي عن فصاح متطلبااالخرى: المنشآت
نطاق الماليةرقمتتوضيح التقارير إلعداد الدولي المعيار في توضح12

متطلباتاإلفصاحالتعديألت بأن إلعدادالتقاريرالماليةفي الدولي المعيار فيالفقراتبي  12رقم الواردة تلك ا 16 – 10
الالمطبقةعلىحصة الشركةلمنشأةفي الزميلةمشتركأوالمشروعالتابعةأو منالشركة المشروع )أوجزء حصتهافي الزميلة الشركة

أو المصنفة ( المشترك المهيئةلألستبعادالمصنفة)أو المجموعة في ( المتضمنة البيع بهالغرض في  .كمحتفظ موجودات312017
لدىالمجموعة توجد وبأن ، أل البيع بهالغرض هذهظ المالية تأثيرعلىالقوائم أي لها ليس التعديألت للمجموعة الموحدة
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312017

ومعدل3 جديدة  )تتمة( ةمعاييروتفسيرات

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة بعدمعايير
المالية  ،رإلزاميةبعدصادرةولكنهاغيوتفسيراتمعايير القوائم إصدار تاريخ المجموعةمدرجةأدناههيللمجموعةحتى . تنوي

إلزامية تصبح عندما المعايير هذه تطبيق

رقم المالية التقارير ألعداد المالية9الدولي باإلدوات المتعلق

المقدمة
يوليو المحاسبةالدول 2014شهر معايير مجلس رقمايأصدر المالية التقارير إلعداد معيار9الدولي محل يحل الذي

رقم والقياس39الدولي : اإلثبات المالية باالدوات بعدالمتعلق أو في المبتدئة السماح12018السنوية البنك، مع
المبكر. أنشأ متعددالتخصصاتمجموعةبالتطبيق المخاطروالتمويلوالتيتضممل"( العمجموعة )"عمل وحدة من أعضاء المعلومات
تكنلوجيا وفريق الماليةرقم التقارير إلعداد الدولي المعيار لتطبيق لإلعداد المشروعتحت9 )"المشروع"(. إن االإشراف

إلىلميقدمانتقاريرهنلتمويل، اللذاالرئيسالتنفيذيللمخاطرولتنفيذيلرئيس بانتظام للمجلسويتم التابعة المخاطر جنة . إدارته
الخاصبالبنك التحويل عمل إطار فرديةواضحه. يتضمنالمشرضمن عمل مسارات على وع ً بمرحلةالفحص حاليا البنك يقوم رقم

المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق لمشروع والتصميموالب9 التقييم مرحلة بالفعل أنجز ناءاالولية.وقد استنادا

الواردةفي البيانات الماليةرقمرايللمعالحاليالتطبيقووضع312017 التقارير هوموضح9إلعداد كما أدناه
التفصيل من التقاريرالماليةرقم ، بمزيد إلعداد الدولي المعيار تطبيق بأن المجموعة 9 مجموعانخفاضعامفييؤديإلىس المجموعةبنسبة

إلىمتطلباتاألضمحألل  %1مساهمي رئيسي بشكل األنخفاض هذا باتقريباً. ويعود رقملمعيارالدوليالخاصة المالية
التقارير التصنيفوالقياس .9

من والقياسناحية
جديد ، سيتطلبالمعيارالالتصنيف تقييم المالية، بأنيتم الموجودات ستثناءإبجميع أدواتأسهمحقوقالملكية المالية بين ، والمشتقات

الجمع نموذجعلىأساس إلدارة المنشأة النقديةالتعاقديةلالأعمال الماليةالموجوداتوخصائصالتدفقات استبدال .دوات القياسبموجبسيتم
فئات الدوليرقم المحاسبة ب: 39 العادلة والمدرجةبمنخأللاالرباحأواالقيمة لخسائر اآلخرالعادلةالقيمة الدخلالشامل

المطفأةومنخألل بالتكلفة رقمسيتيحكما . المدرجة الدوليإلعدادالتقاريرالمالية 9 المنشآت األستمرار المؤهلةليتمإدراجهفي
رجعةفيهاالدوات أل اتصنيف با المدرجة أواالدواتالمالية المطفأة بالتكلفة خألل من العادلة منلقيمة العادلة بالقيمة كمدرجة

اآلخر الشامل حالالدخل الخسائر، في خأللاالرباحأو سوف بذلك القيام يقللبشكل أو عدميلغي جوهري توافق بها . أواإلثباتالقياس
التيأليتماألحتفاظ الملكية حقوق أسهم أدوات تصنيف يحوز ألرجعة بصورة فيهلغرضالمتاجرة خألل من بالقيمةالعادلة

اآلخركمدرجة الشامل الدخل يتمألحقاً إعادة تصني، وأل رباحالاف إلى االرباحأوالخسائرأوالخسائر المطلوباتالمالية .قائمة محاسبة ستكون

حد إلى متطلبات المحاسبكبيرنفس رقمةمعيار ، باستثناءمعالجةاالرباحأوالخسائر39 الن عن اتجة مخاطر . سيتم
أوالخسائر منخأللاالرباح العادلة بالقيمة كمدرجة المصنفة بالمطلوبات المتعلقة بالمنشأة الخاصة األئتمان أوالخسائر االرباح قائمة إلى

تصنيفها ً إعادة ألحقا يتم وأل اآلخر الشامل الدخل في التغيرات هذه عرض لم ما عنها ينتج عدمتطابق فييمحاسب أوالخسائر  .االرباح
األنتهاءمنتقييمهاوبعد ما المجموعة

تمعظماإليداعاإن :يلي، استنتجت المالية البنوكوالمؤسسات

للقروضووالاالخرىلدى عمألءالسلف بموجب شراءاتفاقياتإعادةواالوراقالماليةالمشتراة كيالتي تصنيفها تم
همحاسبلمعياروفقاً  وذمممدينةقروض رقمبالتكلفةيتوقعبأنيتمقياسها39رقمالدولي التقارير إلعداد المعيارالدولي

إن 9بموجب الموجودات بهوالمطلوبات مالماليةالمحتفظ

المصنفةكمدرجةبالقيمةالعادلةمنخألل المالية والموجودات المتاجرة الغرض الخسائر أو االرباح يتماستمرار
بأن قيتوقع الخسائر؛ياسها أو العادلةمنخأللاالرباح بالقيمة كمدرجة
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312017

ومعدل3 جديدة وتفسيرات  )تتمة(ةمعايير

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة( بعدمعايير

رقم المالية التقارير ألعداد  )تتمة( دواتالماليةالمتعلقباإل9الدولي

والقياس  )تتمة(التصنيف

رقم الدولي المحاسبة معيار بموجب للبيع كمتاحة المصنفة الدّين 39معظمسندات بالقيمة كمدرجة قياسها يتم بأن
يتوقع العادلة بالقيمة كمدرجة المالية االوراق بعض تصنيف ، سيتم أنه اآلخر. إأل الشامل الدخل خألل العادلةمن أو خأللاالرباح

أعمالها؛ ومن نموذج ً على بناء أو التعاقدية النقدية تدفقاتها لخصائص نتيجة ، إما

الخسائر المطفأة بالتكلفة األستحقاق حتى بها كمحتفظ ّينالمصنفة الد سندات قياس استمرار يتم بأن

المتوقع من
التحوط محاسبة المعيار في التحوط محاسبة تصميممتطلبات تم رقم إلعدادالتقاريرالمالية 9 عمل إطار مع كثب عن التحوط

محاسبة مجموعةتتيحإدارةالمخاطرلمحاذاة أدواتالتحوط؛ متنوعة من أوتبسط وتلغي المحاسبة معيار في القواعد على القائمة
القو .39رقمبعضالمتطلبات : تحوطات التحوط محاسبة األحتفاظبعناصر يتم تحوطات وصافي النقدية التدفقات وتحوطات

يمةالعادلة اإلستثمار رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار للسياسةالمحاسبية9هناكخيارفي هو إطار بموجب
األستمرار اختيار رقم الدولي المحاسبة معيار محاسبةالتحوطفي 39 ً تطبيق حاليا المجموعة تغيرات ؛ ألتتوقع أية المجموعة تتوقع الخيار. أل

ذا الجديدة التحوط لمتطلبات نتيجة

جوهرية المالية الموجودات
إضمحالل عامة
الكماسيغيرنظرة رقم المالية التقارير 9الدوليإلعداد سيحلإضمحأللخسارةالقروض. منهجيةبشكلأساسي الخسارة نهج

المعيار معيا المتكبدةبموجب رقم نهجمحل39المحاسبةالدولي مخصص تسجيل المجموعة من . سيتطلب اآلجلة الخسارةالمتوقعة
للخسائر القروض بالقيمةالماليةاالخرىلموجوداتاوأنواعّد ينالمتوقعةلجميع كمدرجة بها األحتفاظ يتم منخأللالعادلةالتيأل أو

الضماناتروضوالقارتباطاتباإلضافةإلى ، الخسائراالرباح . ويستندعقود المرتبطةاألئتمانيةخسائرالالمخصصعلىالمالية المتوقعة
القادمةعشراألثنيفيالسدادفيالتعثريةباحتمال زيادةشهر هناك يكن لم الحالة، ف، منحهامنذئتمانفيمخاطراألجوهريةما هذه في

علىفيالتعثريةإلىاحتمالالمخصصيستند عمرالسداد الموجود.مدى

حاليا المجموعة ماليتعمل تقرير إعداد فترة كل نهاية في تقييم إلجراء سياسة وضع كانتلتحديدعلى قديةمخاطراألئتمانالماإذا
المبدئي اإلثبات منذ جوهري األعتبارالزادتبشكل في التعثرباالخذ مخاطر الفيتغييرفي العمر مدى على تحدث التي متبقيالسداد

المالية لالداة

، سيألحتساب المتوقعة عمرهابنكقدرالالخسارةاألئتمانية مدى على المالية االداة على تحدث التي السداد في التعثر مخاطر
المتوق المتبقي العمر مدى على النقدي العجز لكافة الحالية القيمة أساس على المتوقعة األئتمانية الخسارة تقدير . يتم عالمتوقع

العقد، و بموجب للمجموعة المستحقة التعاقدية النقدية : التدفقات بين الفرق المالي، أي تتوقعللموجود التي النقدية التدفقات
مخصومةبمعدل ، استألمهاالمجموعة المعيارللقرض.الفعليالفائدة

مع اإلضمحألل ، تتوقعالمجموعة39رقمةمحاسببالمقارنة يكونمخصص بأن التقارير الدوليإلعداد المعيار بموجب تقلبا  9
عنأكثر فيالمستوىاإلجمالييو39الدوليمعيارالمحاسبةعملإطار زيادة إلى ؤدي اإلضمحألل تصنف .الحاليةلمخصصات
المرحلة

قروضهاإلى 1 منهجيةاإلضمحأللالمطبقة 23المرحلة أساس أدناه:، على المنتجة: – 1اهوموضح القروض

الخسائراألئتمانية علىأساس مخصص المجموعة ً، تثبت أوأل القروض إثبات يتم عندما المتوقعة مدى 12 .
جوهريةفي  – 2شهرا

القروضزيادة تظهر متدني: عندما ائتماني مستوى ذات األئتمانالالقروض يةمخاطر جموعةالمخصصالم، تسجل المتوقعة
الخسائراألئتمانية العمر.على مدى على األئتمانية  - 3 الخسائر المجموعة

المضمحلة: تثبت القروض . المتوقعة القروض لتلك علىمدىالعمر
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ومعدل3 جديدة وتفسيرات  )تتمة(ةمعايير

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة( بعدمعايير

رقم المالية التقارير ألعداد المالية9الدولي باإلدوات  )تتمة(المتعلق

المالية الموجودات  )تتمة( إضمحالل
اآلخر، باأل الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة المدرجة الدّين لسندات إضمحألل بتسجيل ستقومالمجموعة كانت إذا ما على

موضح  3أو2أو1كمرحلةعتماد هو المدرجةأعأله.كما القيمة المتوقعة األئتمانية الخسائر تخفض ، لن ذلك ومع
قائمة في المالية االدوات المالي، لتلك ستظلالمركز العادلة.التي المخصصالمنذلك،  بدألً  بالقيمة يعادل مبلغ إثبات ينشأسيتم قد ذي

مبلغ احتساب مع متراكم إضمحألل كمبلغ اآلخر الشامل الدخل في المطفأة بالتكلفة الموجودات قياس أومماثلفيحالة االرباح في
الخسائر

المجم المخاطر"، تعتزم اآلخر "منخفضة الشامل الدخل خألل من العادلة بالقيمة المدرجة والسلف والقروض بالنسبةلسنداتالّد ين االوعة
على األئتمانية المخاطر بأن تفترض سياسة تزدادبشكلجوهريتطبيق لم المالية داة تحتسبالخسائر المبدئي، وسوف اإلثبات منذ المرحلة

في موضح هو كما إستثماريةحيث1المتوقعة بدرجة سندات / قروض على عامة بصفه االدوات هذه . تتضمن أدناه المقتر
لدى يكون قدرةقوة الوفاءبالتزاماتهىعلض للتدفقاتالنقدية المدىالقريبالتعاقدية على فياالوضاعوالتغيرات السلبية والتجارية

األقتصادية الطويل، ولكن المدى على قدرهالمقترضعليحدلن من األعالتعاقدية.ةالنقدياتلتدفقلالوفاءبالتزاماتهىبالضرورة
في المجموعة تأخذ لن ائتمانيةمنخفضة مخاطر ذات االدوات / القروض تبار لقيمةالضمان. فقط نتيجة 1

للمحاسبة
الدولي المعيار بناءً علىبتسجيلالمجموعةقومت 39 الجماعي تمتصميمهاالتنظيمية.  التوجيهاتالمخصص وقد المنتجة

المحفظة في تكبدها تم التي اإلضمحألل خسائر يتمتحديدها. لتعكس لم التقاريرالماليةالمعياروبموجبولكن إلعداد الدولي 9  
إضمحأللالموجوداتالمالية قياس سيتم أل لزيادةجوهريةفينهابأعتبرتالتي هامخاطرتعرضات األئتمانيةالمتوقعةأساسىعلاألئتمانية

مدىالخسارة ي2 .اً شهر12على

الدتطلب
التقاريرالماليةرقمالمعيار 9إلعداد الماليةفيالمرحلة الموجودات تصنيف 2يتم تزيدمخاطرهااألئتمانية عندما المبدئي إثباتها

منذ جوهري مخصص . بشكل المالية، يتطلبإثبات الموجودات لتلك البالنسبة بناءً علىخسائرهااألئتمانية خسارة . وبما العمر
مدى على المتوقعة أن المحاسبيدبالمقارنةمعمفهومجدالهذا سيؤديإلىزيادةفإ 39رقمةمعيار نه المخصص ائتمانياً بموجب

مضمحلة تعتبر أل الموجودات هذه معظم المحاسبالن كانتهناك .39رقمةمعيار

إذا ما األعتبار في المجموعة تأخذ زيادة األئتمانجوهريةفي مقارنةاحتماليةالتعثرحدىإمخاطر خألل من الموجودات للموجود تحدث
التي السداد في التعثر مخاطر مقابل للموجود المبدئي اإلثبات عند السداد في نهاية إعدادكلتقريرماليفي فترة حالةمن. في

كل تأخذفياألعتبارالحاألت، هذه التي المستقبلية النظرة تقييم على التقييم هذا ً يستند منالسيناريوهاتاألقتصادية،  عددا من إثباتاحتمالية
أجل األقتصادية المرتبطةبالتوقعات الخسائر .االارتفاع باإلضافةكثرسلبية إلىذلك، يفترض في زيادةجوهرية حدوث من الكثر

السداد عن المقترض تأخر إذا األئتمانية 30 سدادمدفوعاتهالتعاقدية إيومًا في كانتذا ، أو الوقتللمنحتأنتتوقعالمجموعة
التسهيلضمنقائمةالمراقبةللمجموعةمقترضأو وضع يتم أو باألئتمان تتعلق السباب التسهيل هيكلة و. إعادة عألوة كماعلىذلك

أي ائتمانداخليتسهيللديهتصنيفلسيخضع احتسابالخسائراألئتمانيةالمتوقعة8همخاطر لعملية ضمن اإلضافيةالمتاحة .2
والداعمة

المعقولة المستقبلية النظرة معلومات تقييم هي المجموعة سياسة إن كمعلومات : مسيطرةإضافية المجموعةبمايليأخرى

، ستقوم المسحوبة غير القروض ألرتباطات العمر مدى على المتوقعة األئتمانية الخسائر تقدير الجزءاعند ؛ وتقدير

القرض العمرالمتوقعألرتباطات مدى على سحبه سيتم الذي القرض ألرتباطات لمتوقع للمنشأة المستحقة التعاقدية

النقدية التدفقات بين النقدي للعجز الحالية القيمة احتساب حامل قام الجزءإذا بسحب اارتباطاتالقرض المنشأة تتوقع
التي النقدية والتدفقات القرض من .المتوقع القرض من الجزءالمتوقع سحب تم إذا ستألمها
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

ومعدل3 جديدة وتفسيرات  )تتمة(ةمعايير

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة(بعدمعايير

رقم المالية التقارير ألعداد المالية9الدولي باإلدوات  )تتمة( المتعلق

المالية الموجودات  )تتمة( إضمحالل
المالية الضمانات علىبتقديرالمجموعةقومت، سبالنسبةلعقود المتوقعة األئتمانية العمرالخسائر الحاليةمدي القيمة أساس على

يتوقع مبالغ أي منها محسوم تكبدها تم التي األئتمانية الخسارة عن حاملها لتعويض المتوقعة أوللمدفوعات حاملها من استألمها الضامن
بالكامل مضمون القرض كان . إذا آخر طرف أي هونإ، فالمدينأو سيكون المالية الضمانات لعقود المتوقعة األئتمانية الخسائر تقدير

المقدر النقدي العجز تقدير  .الخاضعللضمانللقرضنفس

األئتمانللتسهيألتالنسبةب بطاقات علىالمكشوفوالسحوالمتجددةمثل األئتمانيةالمتوقعة ، بات الخسائر المجموعة تقيس منخألل يتوقع
التي الفترة تحديد لمخاطراألئتمان، بأنتتعرض فيها إجراءاتإدارة األعتبار في باالخذ التييتوقع األئتمان مخاطر األئتمانيةاتخاذها

المخاطر زيادة .بمجرد منالخسائر التخفيف علي تعمل 3والتي

تضمين
سيتم فيالمرحلةالموجودات دليلموضوعي3 هناك يكون عندما أنالقرضعلى الموضوعيذلكلمعاييرإن . مضمحلائتمانيا

الدليل هينفسها مبينفي هو الحاليةلمعيارالمحاسبكما ذلك، تتوقعالمجموعة39رقمةالمنهجية على سيبأن . وبناء
العدد نفسهبموجبكبصورةعامةكون احتساب .الالمعيارينهو

سيستمر فيالمرحلة معيارالمحاسبةالدولي  3 بموجب فردي أساس على اضمحأللها باحتساب المجموعة تقوم التي عل .ى
القروضنفساالسس بخألف

ً الممنوحة منالمضمحلةائتمانيا تحويلالقروض خارج ، سيتم 3 معاييرللمتعدتستوفيإذا مراقبةبعدفترهائتمانياالمضمحلة
معلوماتالنظرةالمستقبلية .شهرا  12

ستقوم معلومات بإدراج
المستقبليةالمجموعة النظرة المتوقعةقياسفي النظرةالمستقبلية .الخسائراألئتمانية معلومات

األعتبار في المجموعة اتأخذ األقمثل الناتعلىسبيلالمثال،تصاديةالكلية )لعوامل اإلجمالينمو جالمحلي وأسعارالنفط
المالي والبطالةووالعجز الفاإلنفاقالحكومي المحتملة، ائدة( والتنبؤاتاألقتصادية. تقيوأسعار منالنتائج مجموعة م تو عتزم

االساسيةويمثلسيناريوالحالة  .ةحالةالمحتملالوةالمحتملالحالةغيرساسيةوالحالةاالسيناريوهات:  وضعثألثالمجموعة االكثراحتماأل
النتائج المالي عمليهالتخطيط عن الناتجة الميزانيات العاديةوعمليةإعداد حينتمثلسيناريوهاتللمجموعة نتائج، في المحتملة وغير

المحتملة ً االالحاألت تفاؤأل سيناريوب. أوتشاؤماً  كثر األئتمانيةالمتوقعةسوفتستمدالمجموعة ، سيناريوهاتالمنالنسبةلكل الخسائر ويطبق
المرجحة األحتمالية .إلامخصصلتحديدنهج ضمحألل الداخليةالواردةمنخبراء

المعلومات المجموعة تستخدم األسوف داخليين، القتصاديين الخارجيةالمنشورةمنباإلضافةإلى األالمعلومات التنبؤات وخدمات الحكومية
الخاصقتصادية المخاطروال . وسيتعينعلىكألً القطاع إدارة منفرق على الموافقة تمويل المستقبليةافتراضات .النظرة سيناريوهاتمختلفة

على قبلتطبيقها التقديرقيود تقنيات النماذج قبل

ألالمطبقةمن
المجموعةقد خصائصالسوقتأخذ فترةزمنيةدائماً جميع في يمكنمحددةحيث معايرتهاإعادةأل السوقبنفس التغيراتفيظروف

ووتيرة المتوقع من إجراءتعديألتمؤقتة أنيتم إلى منأن الرغم االساسية. على النماذج تحديث الحاليةالمجموعة البيانات تستخدم سوف
النما، قدرالمستطاع سوفتستند المستخدمةلحسابذج علىالخسائراألئتمانية البياناتالمتوقعة بمجردتوفرها بياناتها

سيتمتحديثها التي معنية لعوامل بإستثناء والمحدثة إجراء سيتم الجوهريةتعديألتلالحداث التيوقعت إعدادقبلتاريخ  . الماليةالتقارير
على التعديألتألتزالالحوكمة التطويرهذه  .قيد
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المو المالية القوائم حدةإيضاحاتحول
312017

ومعدل3 جديدة وتفسيرات  )تتمة(ةمعايير

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة(بعدمعايير

رقم المالية التقارير ألعداد المالية9الدولي باإلدوات  )تتمة( المتعلق

المالية الموجودات  )تتمة( إضمحالل

األئتمانية الخبرة تعديل
منهجي المتوقعةتتطلب األئتمانية الخسارة األئتمانيةلمجموعةالخاصةباةمخصص خبراتها وقع من اجتهاداتها استخدام المجموعة من

نتائج في المدرجة غير للعوامل المقدر التأثير المالية.نموذجإلدراج التقارير إعداد فترات جميع في المتوقعة األئتمانية الخسائر

ا ألعداد الدولي رقمالمعيار عمالء15المالية مع مبرمة عقود من بإيرادات المتعلق
رقم2014مايو المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار الدولي المحاسبة معايير مجلس عقود15، أصدر من بإيرادات المتعلق

بعد أو في المبتدئة ً للفترات العمألء، إلزاميا السما12018مع التقاريرمع إلعداد الدولي المعيار . يحدد المبكر حبالتطبيق
جميع15رقم على للتطبيق قابل وسيكون اإليراد . إألأمبادئإثبات العمألء مع المبرمة الفوائدالعقود نالرسوميشكألون، دخل

من يتجزأ اإليجارسيجزءاً أل وعقود المعيارالدواالدواتالمالية نطاق خارج رقمظل المالية التقارير مع15إلعداد تنظيمه وسيتم
رقم المالية التقارير إلعداد الدولي ، المعيار المثال سبيل للتطبيق )على القابلة التقارير9االخرى إلعداد الدولي والمعيار

اإليجار(. 16رقم بعقود المتعلق

الدوسيحتاج المعيار بموجب اإليراد رقمإثبات المالية التقارير فيهكباعتبارها15إلعداد يتوقع الذي الحد محولة، إلى وخدمات سلع
يت فيما اإلفصاح متطلبات من شاملة مجموعة المعيار سيحدد . كما والخدمات السلع على الحصول في الحق ومدىالمحول بطبيعة علق

اإليراداتواإليراداتتوقيتو من التيقن لدىتدفقابلهامنمايقاوكذلكعدم نقدية العمألء .ت

رقم المالية التقارير إلعداد الدولي للمعيار المبكر التطبيق المجموعة المالية15تتوقع القوائم على جوهري تأثير أي تتوقع وأل
للمجموعة الموحدة

على أدخرلت التي رقمالتعديالت المالية التقارير ألعداد رقمومعيار10الدولي أو28الدولي ببيع : المتعلق
المشتركة للسيطرة الخراضعة شركته أو الزميلة وشركته المستممر قبل من الموجودات في المساهمة

رقمبينالتضاربالتعديألتتعالج المالية التقارير إلعداد رقم10الدولي الدولي فقدان28المحاسبة مع التعامل في
أوالس بيعها يتم التي التابعة الشركة على لشركةيطرة للسيطرةالمشتركةزميلةأومساهمتها الخاضعة التعديألتالشركة أنب. توضح

أوأوربحال بيع عن تشكلاالعمالفيالموجوداتمساهمةالالخسارةالناتجة الدوليالتجاريةالتي المعيار في المحدد النحو ا، على
التقارير أو ، بينالمستثمر3لماليةإلعداد المشتركةتهالزميلة إثباته، شركتهالخاضعةللسيطرة ناتجةعنأوربح. أيبالكاملاسيتم

الخسارة التيألتشكلاالعمالفيالموجوداتمساهمةالبيعأو ، التجارية اإألأنه، سيتمإثباته حصةإلىحدفقط المرتبطةبالمستثمرين
اغير اإللزامي  .الشركةالخاضعةللسيطرةالمشتركةلزميلةأوالشركة بتأجيلالتاريخ الدولي المحاسبة معايير مجلس قام بأثر تطبيقها

التعديألت لهذه المبكر بالتطبيق تقوم التي المنشأة على يجب ، ولكن مسمى غير أجل إلى التعديألت مستقبليلهذه التعديألتعندم. ستقوم
هذه بتطبيق إلزاميةالمجموعة رقم .اتصبح المالية

التقارير ألعداد الدولي 16 المتعلقبعقوداأليجار مجلس معاييرأصدر
لمحاسبةعقوداإليجار جديد معيار الدولي رقم  –المحاسبة التقاريرالمالية إلعداد الدولي 16 شهرينايرالمتعلق

في اإليجار 2016 للمؤجرين. ومعذلك، فإنه . أليغيرالمعيار اإليجار بعقود المتعلقة المحاسبة جوهري بشكل لجديد مطل باعتبارها
ميزانيتهم في اإليجار عقود معظم إثبات المستأجرين من أليتطلب اإليجار، معالحقالمقابل . وبات الموجودات المثبتة، ولستخدام

اإليجارات لجميع واحد نموذج تطبيق المستأجرين على لديهيجب اإليجار "كنسيكون إثباتعقود عدم خيار م القصيرة ". وبصفةعام
المنخفضة القيمة الموجودات "ذات إيجار الخسارةلعقوداإليجارالمثبتة  ، فإنةاالجل" وعقود أو الربح إثبات نمط منفص بشكل واإلستهألك

الفوائد مصروفات إثبات الحالية، مع التمويل عقود لمحاسبة مماثل .سيكون الخسائر أو قائمةاالرباح لفي رقم التقاريرالمالية

إلعداد الدولي المعيار 16 اهو أوبعدإلزاميللفتراتالسنوية 1في المبكمعالسماحبالتطبيق . 2019 الجديد، المعيار
معياراإليرادات تطبيق شريطة الدولير رقم المستأجرينفينفسا15التقاريرالمالية على لتاريخ. يجب رقم المالية التقارير

إلعداد الدولي المعيار 16 . استخدامبإما أونهجبأثررجعيمعدل كلي رجعي بأثر نهج رقم المالية التقارير

إلعداد الدولي للمعيار المبكر التطبيق المجموعة تتوقع 16 تأثيره. قيمحاليًا وت
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ا القوائم لماليةالموحدةإيضاحاتحول
312017

ومعدل3 جديدة وتفسيرات  )تتمة(ةمعايير

إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة(بعدمعايير

دور على السنوية ديسمبر2016 – 2014التحسينات شهر في  (2016)الصادرة
على التحسينات هذه تتضمن

رقم الدولي بإستثما28المحاسبة مشتركةراتالمتعلق ومشاريع زميلة شركات فيها  –في المستثمر الشركات قياس بأن توضيح
حدة على إستثمار كل أساس على خيار هو الخسائر أو االرباح خألل من العادلة بالقيمة

بأن التعديألت توضح

منظمة هي التي للمنشأة الماليجوز رأس أيلمحاصة تختار، عندمنشأةأو أن أخرى أساساإلثباتمؤهلة على كلالمبدئي
في إستثماراتها حدة، قياس وهاشركاتإستثمارعلى أوالزميلة االرباح خألل من العادلة بالقيمة المشتركة الخسائر.مشاريعها

ذاتها حد في ليست المنشأة، التي حصةفي ، ةستثماريمنشأةإإذاكانت لديها هيمنشأةشركة والتي مشترك مشروع أو زميلة إ
أنتختار الملكية حقوق طريقة تطبيق عند للمنشأة ستثمارية، يجوز القيمةالعادلةالمطبقاألحتفاظ منقبلةبقياس اإلستثماريةالشركة

المنشأة لتلك المشترك المشروع أو الزميلة المشروعالمشترك حصة أو الزميلة الشركة حصة إلى تلكالمنشأة في التابعاإلستثمارية
فيالشركات إجراءهذا ة. يتم زميلةأواألختيار شركة لكل منفصل بشكل مشتركللمنشأة مشروع اإلستثمارية

يتمفيه:منالتاريخألحق، فيوقت الذي الزميلةأوالمبدئيللثبات )أ( اإل شركة المشتركللمنشأة المشروع األستثمارية
الشركةال منشأةإستثمار)ب( تصبح المشترك المشروع أو الزميلةأو ( ج) ية؛ وزميلة الشركة أماالمشروعتصبح

أوألً شركة ً من .لمشترك

اعتبارا إلزامية وهي رجعي بأثر التعديألت هذه تطبيق المنشأةبتطبيق12018 قامت المبكر. إذا بالتطبيق السماح الحقيقية. ه، مع
تلك عن اإلفصاح عليها يجب ، فإنه سابق وقت في التعديألت .هذه المجموعة للتطبيقعلى قابلة غير التعديألت ذه تفسير رقم

التقاريرالمالية ألعداد الدولية المعايير تفسيرات 22 والمقابلالمدفوعمقدماً بمعامالتالمتعلق اإلجنبية العملة يوضح أالتفسير
تحديدسعرالصرف عند نه استخدامه الذيسيتم الفوري للعند موجوداإلثباتالمبدئي المصروفأوالدخلأو ذو جزءمنهالصلة

المتعلق ( )أو أواستبعادالموجوداتعند غيرالنقدية المطلوبات الصلةغيرالنقدية مقدماً ذات فإن ، بالمقابلالمدفوع هوالتاريخالذي
المعاملة تاريخ تثبت ً الموجودات أوفيهالمنشأةمبدئيا النقدية النقديةالمطلوباتغير غير هناكمقدمالمقابلالمدفوععناالناتجة كانت

أو . وإذا مدفوعات مستلمةمبالغ أوتأنالمنشأةيجبعليعندئذ ، مقدماً مدفوعةمتعددة تاريخالمعاملةلكلدفعه حدد مقدما المدفوع للمقابل مستلم
لل. مبلغ يجوز يتطبمنشآت بقالتعديألت بدألمنذلك، يجوزل .كاملمستقبليأثر التفسير تطبق أن مستقبليلمنشأة بأثر جميع على

واالموجودات لدخلوالمصروفات إثباتهافيهمبدئياً فينطاقها بعدالتييتم أو التقاريرالماليةفترةبداية :ذلك

فيهاتالتيإعداد التفسيرطبق الماليةالسابقةبدايةفتره ؛ أوأوألَ  المنشأة التقارير

إعداد فيمعلكالمقدمة مقارنه ومات الماليةالماليةالقوائم التقارير تالتيفيفترةإعداد طبق فيها ً  التفسيرالمنشأة التفسيرإلزامي .أوأل
السنويةلفتراتلإن

المبكر12018المبتدئةفيأو بالتطبيق ويجباإلفصاحعنه. يسمح للمجموعة. ومعذلك، للتفسير الحالية أنالممارسة بما
مع التفسيرتتماشى المجموعة أيتأثيرعلىأل ، فإن تتوقع  .الماليةالموحدةقوائمها
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
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إلزامية3-2 غير ولكنها صادرة  )تتمة(بعدمعايير

المعاييرالدولتفسير تفسيرات رقملجنة المالية التقارير الدخرلالمتعلق23ألعداد ضريبة معالجة من التيقن بعدم
الدخلمحاسبةالالتفسيريتناول بضريبة المعالجاتعندماالمتعلقة عدمتتضمن على معيارالتيقنالضريبية تطبيق على يؤثر الذي

رقم أووأل12الدولي الضرائب التيتينطبقعلى رقمقعالرسوم الدولي المحاسبة معيار وألتتضمن  12نطاق المتعلقةعلى
المتطلبات التحديد وجه غيرالمؤكدة.والغرامابالفوائد الضريبية بالمعالجات التفسيرتحديداً  تالمرتبطة مايلي: يتناول كان

إذا األعتبارالمعالجاتتما في تأخذ مؤكدةبشكلمنفصالمنشأة غير المنشأةلالضريبية

تقوم التي األفتراضات قبلالسلطاتالضريبيةبإجراؤهابشأن من الضريبية المعالجات فحص كيف

االرباحالخاضعة المنشأة الضريبية(، والقواعدالضريبيةللضريبة )الخساتحدد رة المستخدمة الضريبيةغير والخسائر واألئتمانات المستخدمة
والالضريبيةغير األعتباركيفالضريبيةمعدألت

المنشأةفي والظروفتأخذ التغييراتفيالحقائق ت المنشأة

على كانيجب حددماإذا األعتبار تأخذفي ت منالمعالجاتالضريبيةكل معالجة أومعوالمؤكدةغير منفصل ةحدابشكل أكثرمنأو
المعالجات اتباعغيرالمؤكدة. االخرىالضريبية الذييجب إنعدمالتيقن.  ةحاللحلنحوأفضلاليتوقعبالنهج أوبعدالتفسير

في المبتدئة السنوية المتاحة.توجد ، ولكن2019ي1للفترات بعضاإلعفاءاتاألنتقالية هناك سو المجموعة التفسيرفتقوم ً  بتطبيق اعتبارا
اإللزامي ضريبيةمنتاريخه بيئة تعملفي المجموعة أن الجنسياتعدمتمعقدة . بما دة ، فإنتطبيقالتفسيرقد على يؤثر قوائمها الموحدة

. باإلالمالية إلىذلك، قدواإلفصاحاتالمطلوبة علىضافة يتعين وضع عملياتالمجموعة المعلوماتوإجراءات .الألزمةللحصولعلى
المناسب الوقت لتطبيقالتفسيرفي 4 المحاسبية السياسات إلهم

سائلةملخرص أموال تتش وأرصدة

نقد على
االموالالسائلة مل وأرصدة لدىمصرفية مركزية االموالالسائلةوبنوك أخرىمؤهلة. تقاس وأذونات خزانة أذونات المطفأة ً بالتكلفة ألحقا قياسها

ويعاد العادلة ً بالقيمة مبدئيا حكمهال في وما نقد

حكمهتيش في وما
الموحدملالنقد القائمة في علىالمشارإليه النقدية للتدفقات وأرصدةة نقد وودائع بنوكمركزية مقيدةلدى غير لدى بنوك خزانة ماليةوأذونات

استحقاقبتواريخومؤسسات أصلية أو المتاجرة .  أقللفترةثألثةأشهر لغرض محتفظبها

مالية أوراق ً يتم مبدئيا االوراق التسجيل
المبدئيبالقيمالمتاجرةماليةمحتفظبهالغرض القياس تضمين  ،ةالعادلة. وبعد يتم الالناتجةوالخسائراالرباح تغيراتفيالقيمعن

فيالقائمةالموحدة أوالخسائرالعادلة لالرباح تضمينفيالفترة فيها. ويتم التيتنشأ المكتسبة الفوائد ا فيوأرباح المستلمة
"السهم تشغيليآخر مشابه" و"دخل ودخل الفوائد في "دخل التوالي على الخسائرالقائمةالموحدة أو ومؤسساتماليةأخرر . لالرباح بنوك

لد إيداعات تقاس االخرى المالية والمؤسسات
لدىالبنوك واإليداعات العادلة ً بالقيمة ألحقاً إعادةمبدئيا يتم مبالغقياسها أي المطفأةبعدحسم بالتكلفة اإل ومخصص شطبها تضمحأللتم

حد . يتم فيالقيمةالعادلةإلى تغيرات الي بفعالية تحوطها يتم التي للموجودات المدرجة القيم عديل القيم في ةالتغيرات الموحدة
القائمة التغيراتالناتجةفي إثبات تحوطها، مع تم التي أوالخسائرالعادلة لغرضغيرالمتاجرة . لالرباح بها

محتفظ مالية أوراق االوراق هذه التالي:  تصنف
النحو على األستحقاقالمالية حتى بها  ؛محتفظ

للبيع ماليةأ ؛ ومتاحة
لغرضغيرالمتاجرةأوراق

بها  .خرىمحتفظ
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المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية  )تتمة(أوراق
متضمنةً تكالتث المدفوع للمقابل العادلة القيمة تعد ً بالتكلفة، والتي مبدئيا المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ المالية االوراق جميع يفبت

المالية بالورقة المرتبطة الشراء

األ حتى ستحقاقمحتفظبها
التي تواريخلديهااالوراقالمالية ولها للتحديد قابلة أو ثابتة األاألحتفاظوينوىثابتةاستحقاقمدفوعات القياس  .ستحقاقبهاحتى بعد

اإلإعادةقياسهايتمالمبدئي مخصص حسم وجدت. قيمتها،فيضمحأللبالتكلفةالمطفأة، بعد

إن للبيع
ستثماراإلتتضمنمتاحة للبيع اتالمتاحة وسنداتالدين. الملكيةحقوقعلىأسهم إستثمارالمصنفةكالملكيةحقوقإستثماراتأسهم متاحة

للبيعات االرباح خألل من العادلة بالقيمة كمدرجة مصنفة لتكون مؤهلة ليست أو المتاجرة لغرض بها كمحتفظ تصنيفها يتم أل تلكالتي
هي أوالخسائر تلك هي الفئة هذه في سنداتالدين المجموعة التيتنوي محددة غير زمنية والتييمكناألحتفاظبهالفترة بيعهال

احتياجاتتلبية السوق. استجابةً السيولةأو ظروف في

للتغيرات قياس المبدئي، يعاد هابعداإلثبات بعد بالتكلفة قياسها يتم الحالة هذه ففي بموثوقية العادلة قيمها تحديد يمكن أل كان إذا العادلة، إأل
الضمحأللحسماإلبالقيمة العادلة القيمة تغيرات الموحدة . يتمإثبات القائمة مباشرًة في بفعالية التحوط عألقة ً من جزءا تيتعد أو
تسجيل. يتمالخسائرلالرباح في السنة خألل العادلة القيمة تغييرات ضمن بفعالية التحوط عألقة ً من جزءا تعد أل التي العادلة القيمة

الموحدةلقائمةالتغيرات يتم أوستثماراإلإستبعادلدخلالشاملحتى اإل ضمحأللأواإلستبعاداعتبارهمضمحألً. عند ربحفإنال الخسارة
أو العادلة" ضمن القيم في متراكمة ً "كتغيرات حقوقالملكيةالمتراكمةالمسجلةمسبقا الموحدة القائمة في الخسائر، يتمتضمينها أو

لالرباح

للسنة المتاجرة غير لغرض بها محتفظ أخرى مالية
االوراقاأوراق لديها مالية موجودات هي المتاجرة غير لغرض بها ولماليةاالخرىالمحتفظ للتحديد قابلة أو مدفوعاتثابتة

مدرجةثابتةوغيراستحقاقتواريخ يتم األحتفاظفيالسوقالنشطة. أل اإل هذه تقييم القريب. تم المدى في بيعها ستثماربهذهاالدواتبنية بالقيمة
2008يوليو1العادلةات رقم الدولي المحاسبة معيار على أدخلت التي 39، وفقاً للتعديألت الموجودات تصنيف بإعادة

"المتعلق استخدامالمالية". منخألل الجديدة التكلفة إطفاء الفعلي، يتم الفائدة إلىطريقةمعدل علىالمتوقعاستردادهالماليةمبلغالورقة
مدى المقدرة المتبقية

وسلفقراالعمار
وض وتواريخ للتحديد قابلة أو ثابتة مدفوعات لديها مالية موجودات النشطة.  مدرجةثابتةوغيراستحقاقالقروضوالسلفهي السوق

في ب المطفأة بالتكلفة والسلف القروض ً قياس ألحقا استخدامبعدالقياسالمبدئي، يتم العادلة القيمة لتحوط الفعلي، معدلة الفائدة معدل
طريقة اإل ومخصص شطبها تم مبالغ أي ضمحأللبفعاليةبعدحسم من الناتجة الخسائر إضمحألل. يتمإثبات القائمة في والسلف القروض

الخسائرالموحدةهذه اإل - إضمحأللضمن "مخصصاتلالرباحأو مخصص ضمضمحأللصافي" وفيحساب للمركز الموحدة القائمة
المطفأالمالين التكلفة االةب. يتماحتساب عألوات أي وأخذفياألعتبار قتناءخصوماتمناأل من يتجزأ جزءًا أل تعتبر التي

معلوالرسوم الموحدة القائمة مشابه" في ودخل فوائد اإلطفاء "كدخل إثبات الخسائرالفائدةالفعلي. يتم أو

أ .لالرباح بفعالية، فإن التحوط عألقة من جزء هي التي والسلف القيمربحيبالنسبةللقروض في التغير عن ةأوخسارةناتجة يتم
العادلة الموحدة القائمة الخسائرإثباتهمامباشرةفي لالرباحأو الي بفعالية تحوطها يتم التي والسلف للقروض المدرجة القيم تعديل

تحوطها. يتم تم التي العادلة القيمة في التغيرات حد إلى العادلة القيمة في

دإستبعاتغيرات المالية والمطلوبات
إستبعاديتمالموجودات من مجموعة من جزء أو المالي الموجود من جزء أي المشابهةماليةالموجوداتالالموجودالمالي )أو الحقوق انقضاء

الموجود، أو( عند من النقدية التدفقات موجودبنقلالمجموعةقيامفياستألم من النقدية التدفقات استألم حقوقهافي اوتعهدت بالكامل
بدفعها بموجب ثالث طرف إلى جوهري دونتأخير سداد"؛ أو الجوهرية "ترتيب والمكافآت المخاطر جميع بنقل المجموعة ( قامت ً )أ سواء

لم ( عندما أو )ب المجموعةبالمتعلقةبالموجود الجوهريةتقم والمكافآت المخاطر جميع إبقاء أو بنقلللموجودنقل قامت ولكنها
 .دالموجوعلىالسيطرة
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الماليةإستبعاد والمطلوبات  )تتمة( الموجودات
موجوداستألمفياحقوقهبنقلمجموعةالتقومعندما من النقدية ترتيبالتدفقات في دخلت يتمنقسدادأو المخاطرولم جميع إبقاء أو ل

الجوهرية علىللموجودوالمكافآت السيطرة نقل حدالموجودولميتم إلى الموجود إثبات يتم الموجودفيمجموعةلامشاركةاستمرار ، فإنه
تلكالحالة في أيضاً بإثبات المجموعة المرتبطبه. ويتمقياسالمالمرتبطبهمطلوبال، تقوم والمطلوب المحول وجود التيعلى

بهاالمجموعة. اإللتزامتعكسالحقوقواالسس تحتفظ التي ات استمرار

قياس يتم الموجودالمحول على الضمان شكل تأخذ التي المشاركة المدرجةللموجود القيمة من الحداالقصىاالصليوبأدنى للمقابل
منالمجموعة إستبعاديتمسداده. لالمطلوب

الماليعندما المطلوب بموجبالمطلوباإللتزاميكون إلغائهأوانتهاءإخألئهتمقد أو زميلةإستممار .مدته

فيشركات ات ةالشرك
تلـكالشرك هي نفوذاً مؤثراً  ةالزميلة المجموعة عليها تمارس التي النفوذالمؤثر فياتخاذ . إن المشاركة على القدرة هي تالقرارا

الماليةوالتش بالسياسات يتعلق السيطرةأوالفيما ليست ، ولكن فيها المستثمر للشركة غيلية علىتلك المشتركة سيطرة السياسات
المؤثر

النفوذ تحديد في عملها يتم التي األعتبارات إن السيطرةالمشتركة أو مدىالسيطرة لتحديد ضرورية تعد التي لتلك مماثلة هي التابعة
الشركات اتفياستثمارإليتماحتساباعلى الممتلكات .حقوقالملكيةطريقةبموجبلشركاتالزميلة

تدرجمعداتالو
بعدحسماإلالممتلكات بالتكلفة ومخصصاإلستهألكوالمعدات القيمة، إنوجد.  ضمحأللالمتراكم في اإل

يحسب ملكاً حراً.  ستهألكأل المملوكة االرض على االخرىعلىأالممتلكاتاستهألكيتمحساب والمعدات الثابتعلى القسط ساس المقدرة
اإلنتاجية أعمارها مدى إضمحالل

الموجوداتالمالية تحصيل قابلية وعدم موجود
بأن يثبت موضوعي دليل هناك كان إذا ما لتحديد مالي مركز قائمة كل تاريخ في تقييم عمل مجموعةمناً مالياً يتم أو محدد تكون

أن يمكن المالية مثلهذاالدليلمضمحلة.  الموجودات وجد إثباتخسارةاإل، إذا يتم القائمةالموحدةضمحأللفإنه في لالرباحأو  . الخسائر
الممكن

من ماليةجوهرية، أن صعوبات يواجهون المقترضين من مجموعة أو المقترض بأن مؤشرات على اإلضمحألل دليل يتضمن مالي
تنظيم إعادة أو لإلفألس لتعرضهم كبير أوالمبالغاالصليةآخرأواحتمال الفائدة دفع مواعيد وفوات حيثتوجد مألحظته ويمكن االوضاع

في أو المتأخرات في تغيرات حدوث أو للقياس القابلة المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات في إنخفاض بحدوث تشير معلومات المرتبطة
با .بالتعثرفيالسداداألقتصادية

مدرجة مالية وقروضوذمممدينةموجودات المطفأة لتكلفة اإل
وكذلك للعمألء والسلف والقروض البنوك من المستحقة المبالغ المطفأة )مثل بالتكلفة المدرجة المالية للموجودات األاتستثماربالنسبة

حتى بها (المحتفظ أوألً بعملتق، ستحقاق المجموعة تقوم دليلموضوعي وجود يثبت فردي وداتالماليةالموجضمحأللإلييم يوجد
أل بأنه المجموعة حددت فردي. إذا بشكل جوهرية تعتبر أل التي المالية للموجودات جماعي بشكل فردي، أو بشكل الجوهرية يثبت

موضوعي فردي، وهويتضمنإضمحأللدليل بشكل المحدد المالي الموجود منالموجوداتالماليةعلى مجموعة في موجود مخالتي
لديهاخصائص جماعيلإلائتماناطر بشكل تقييمها ويتم بشكلفرديضمحأللمماثلة تحديدها يتم التي المالية . الموجودات ضمحألللإل

إثباتخسارة يتم أويستمرإضمحأللوالتي التقييمالجماعيلإلإضمحأللها في تضمينها يتم أل  . ضمحأللها
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الماليةإضمحالل الموجودات تحصيل قابلية  )تتمة( وعدم
وذمم وقروض المطفأة بالتكلفة مدرجة  )تتمة( مدينةموجوداتمالية

خسارة تكبد يثبت موضوعي دليل الخسارةكإ، فإضمحأللإذاوجد مبلغ قياس المدرجةللموجودنهيتم القيمة بين الحاليةفرق والقيمة
النقدية الخسائراألالمستقبليةللتدفقات المدرجةئتمانالمقدرة )بإستثناء القيمة خفض (. يتم بعد تكبدها يتم لم التي المتوقعة المستقبلية ية

خألل المخصصاستخدامللموجودمن فيحساب الخسارة مبلغ إثبات أوالخسائرالقائمةالموحدةويتم دخلستحقاقا. يستمرلالرباح
ويتم الفائدة سعر أساس على المخفضة المدرجة القيمة النقديةاستخدامهاباستحقاقالفوائدعلى التدفقات لخصم المستخدمة الفائدة معدل

اإل خسارة قياس وماضمحأللالمستقبليةلغرض القروض شطب ". يتم مشابه ودخل الفوائد من "دخل كجزء الفوائد دخل تسجيل . يتم
ب هناكيرتبط يكون أل عندما مخصصات إلىستردادواقعيلألاحتمالهامن تحويلها تم أو الضمانات جميع تحقيق وتم المستقبل في

المجموعة

اإل مبلغ انخفض أو الألحقةضمحأللإذازاد السنة في اإلالمقدر قيمة إثبات بعد خسارةاإلضمحأللنتيجةلحدوثه فإن ضمحألل، عندئذ
تماأوتخفيضهايتمزيادتهالمثبتةمسبقا . إذا المخصص حساب تعديل ، فاستردادعنطريق ألحق وقت في يتمإالمبالغالمشطوبة نه

تشغيليآخرضمن "إدراجها  ". دخل

الماليةتخصم للموجودات المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية امعدلعلىبناءً القيمة للموجود االصلي . إذالماليالفائدةالفعلي
خسارة أي لقياس الخصم معدل متغير، فإن فائدة معدل ذو المجموعةمعدلهوإضمحأللكانالقرض قامت . إذا الحالي الفعلي الفائدة

الموجودات تصنيف المتاجرةبإعادة لغرض ، فىإلالمحتفظبها خسارةإقروضوسلف أي لقياس الخصم سعرإضمحأللنمعدل هو
الج الفعلي للموجوداتالفائدة المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة احتساب . إن التصنيف إعادة بتاريخ تحديده تم الذي ديد

حجز من تنتج إن الممكن من التي النقدية التدفقات تعكس الرهنالرهنالماليةالمرهونة وبيع الرهن على الحصول تكاليف منها محسوم
حجز يكن لم أو كان محتمألً.سواء الرهن

االموجوداتتجميعإلضمحألل، يتملتقييمالجماعياللغرض تصنيف نظام أساس للمجموعة، الذيئتمانألالماليةعلى فيالداخلي يأخذ
ااألعتبار والئتمانألخصائصمخاطر الموجود أخرىقطاعمثلنوع وعوامل السداد تأخر ووضع الضمان ونوع الجغرافي والموقع

صلة  .ذات

لإل جماعية بصورة تقييمها تم التي المالية الموجودات من لمجموعة المستقبلية النقدية التدفقات الخبرةضمحألليتمتقدير أساس على
موجودات لخسارة مخاطرالتاريخية علىمماثلةائتمانلديهاخصائص للخسارة التاريخية الخبرة تعديل . يتم المجموعة في التي لتلك

المعلوما تأثيراتأساس وإلغاء للخسارة التاريخية الخبرة عليها تعتمد التي الحالية الظروف تأثير لتعكس مألحظتها يمكن التي تالحالية
لم التي التاريخية الفترة في وتطابقتعدالظروف المستقبلية النقدية التدفقات في التغيرات تقديرات . تعكس الحالي الوقت في موجودة

البيانات مع البطالةالتغيرات معدألت في التغيرات أخرى )مثل إلى سنة من مألحظتها يمكن التي الصلة وأسعاروذات العقارات أسعار
أو الدفع وحجمها(. االعواملالالسلعوحاألت المجموعة تكبدتها التي الخسائر على تدل التي واألفتراضاتخرى المنهجية مراجعة تتم

النقدي التدفقات تقدير في بصورةالمستخدمة الفعلية. منتظمةةالمستقبلية الخسارة وخبرة المقدرة الخسارة بين تنتج قد فروق أي من للحد

للبيع متاحة مالية موجودات
دليل هناك كان إذا ما لتحديد مالي مركز قائمة كل بتاريخ تقييم بعمل المجموعة ، تقوم للبيع المتاحة المالية للموجودات بالنسبة

 .ستثماراإلحأللإضمموضوعييثبت

يثبت موضوعي دليل هناك كان إذا ما لتحديد فردي بشكل تقييم بعمل المجموعة ، تقوم للبيع كمتاحة المصنفة الدين أدوات حالة وفي
ذاتهضمحأللاإل المعيار ذلك، فمدرالماليةالموجوداتللعلىأساس . ومع المطفأة المسجللإلإجةبالتكلفة و، هضمحأللنالمبلغ

خسارةالخس أي حسم الحالية، بعد العادلة والقيمة المطفأة التكلفة بين كفرق قياسها يتم التي اإلإضمحأللارةالمتراكمة ستثمارعلىذلك
الموحدة القائمة ً في أوالخسائرالمثبتمسبقا المستقبليةلالرباح الفوائد دخل ويتمهو. إن المخفضة المدرجة القيمة أساس على

اإلمعدلخداماستهاباستحقاق خسارة قياس لغرض المستقبلية النقدية التدفقات لخصم الفوائدضمحأللالفائدةالمستخدم دخل تسجيل . يتم
مشابه ودخل الفوائد من "دخل بصورةحدثوإذاكجزء تتعلق الزيادة الألحقة، وكانت الفترة ، في الدين الدوات العادلة القيمة زادت

الموحدةوقعيائتمانموضوعيةبحدث القائمة في اإلضمحألل خسارة خسارةإ، فلالرباحأوالخسائربعدإثبات إسترجاع يتم نه
الموحدة القائمة خألل أوالخسائراإلضمحأللمن  .لالرباح
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تحإضمحالل الموجوداتالماليةوعدمقابلية تتمة() صيل

للبيع متاحة مالية  )تتمة(موجودات
أنيتضمنستثماراإلةفيحال يجب الموضوعي الدليل للبيع، فإن كمتاحة المصنفة الملكية حقوق أسهم في هام" علىات أو  "انخفاض

االمد لإل "طويل العادلة دليلمستثمارفيالقيمة يوجد . حيثما تكلفتها من المتراكمةضمحأللوضوعيلإلاتأدنى الخسارة قياس ، يتم األ
تكلفة بين العادلةالحاليةقتناءكفرق والقيمة أيخسارة حسم ً فيالقاالمثبتستثمارلكاإلذعلىإضمحألل، بعد مسبقا ئمةالموحدة الخسائر
أو القائمةالموحدةوإثباتهحقوقالملكيةمنهؤإلغاويتم  - لالرباح في أسهمحقوقضمحألل. خسائراإلالخسائرلالرباحأو في ال

يتماسترجاعها أل ملكية بعدحسماإللالرباحأوالخسائرالقائمةالموحدةخأللمن العادلة قيمتها في الزيادة إثبات يتم ؛ وإنما ً فيضمحألل
مباشرة ودائع .حقوقالملكية

تقاس
المالوالعمألء أسواق ودائع مبدئيابالقيمةالعاجميع ومنثم الودائع، إذايعادقياسهادلة لهذه تعديل عمل المطفأة. يتم بالتكلفة القيم

تحوط إستراتيجية جزءاً من قيمةالودائعةكانت ، لتعديل بفعالية الناتجةفيلالعادلة التغيرات إثبات مع المحوطة العادلة لقيمة ال
شراء . لالرباحأوالخسائرقائمةالموحدة

إعادة اتفاقيات شراءعكسي وإعادة بإعادة
المتزامن التعهد مع المباعة الموجودات إن محدد )إعادةالشراء مستقبلي تاريخ في الشراء ها. يتمإظهارإستبعاد( أليتم األ

هذه بموجب المستلمة للمبالغ اآلخر الطرف مباعةبموجبتفاقياتمطلوبات مالية بللموحدةقائمةالالفيشراءالإعادةاتفاقياتكأوراق
كمصروفاتفوائد الشراء وإعادة البيع سعر بين الفرق معالجة المالي. يتم يتمإثباتاستخداممركز الفعلي. أل العائد طريقة بإعاد

التعهد مع المشتراة محدد )إعادةالشراءالعكسيالموجودات مستقبلي تاريخ في البيع ة للمركزالمالي( في الموحدة القائمة تمتلك، حيث أل
ب كدخلفوائد البيع وإعادة الشراء سعر بين الفرق معالجة الموجودات. يتم هذه على السيطرة استخدامالمجموعة الفعليطريقةالعائد مخرصصات

على

كان
إذا المخصصات إثبات حالي )قانونيأومتوقع(  البنكيتم التزام سابقأي ناتجعنحدث المحتمل أ، ومن نيتطلبوجود خارجي تدفق

هذه األقتصاديةلتسوية المنافع يشمل اإللتزامللموارد موثوقلمبالغهذه تقدير عمل ويمكن .اإللتزامات الموحدةيتمعرضات القائمة
في مخصصات بأي المتعلقة الخسائرالمصروفات أيلالرباحأو الضماناتالمالية .تسوياتبعدحسم

ضمانا المجموعة
األعتيادية، تقدم أعمالها ضمن من ماليةتتألف اعتماداتت وخطاباتقبول. يتمةمستندي ضمان ً وخطابات مبدئيا . بعداإلثبا

المستلمة العألوة أخرى"، باعتبارها ، ضمن "مطلوبات العادلة بالقيمة الموحدة المالية القوائم في المالية الضمانات بعألوةتإثبات كلضمان
بموجب المجموعة مطلوبات قياس إطفاءالمبدئي، يتم التزام الألزمةلتسويةإي للنفقات تقدير أفضل ناتجأو مالي أيهماأعلى.   ،الضمانمن

القائمةالموحدة إلى

المالية بالضمانات المتعلقة المطلوبات في زيادة إي الخسائرترحل أو اتضمن "مخصصلالرباح فيالقائمةالموحدة – إضمحألل
المستلمة العألوة إثبات صافي". يتم الخسائر أو عمرلالرباح مدى الثابتعلى القسط أساس آخر" على ضمن "دخل الموظفين .الضمان خردمة

بنهاية

المتعلقة اإلخرر والمكافآت التقاعدي المعاش ً للتقييما وفقا عامة
بصورة الخدمة بنهاية المتعلقة االخرى والمكافآت التقاعدية بالمعاشات المتعلقة الموظفين تكاليف تستحق األكتوارية ت فيكلموقع

بها المعمول السائدة االنظمة أساس على
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والمصروفات الدخرل إمبات
المالية االدوات التيالمقاسةبالنسبةلجميع المالية واالدوات ، فتستحقعليهابالتكلفةالمطفأة للبيع كمتاحة تسجيلإفائدةوالمصنفة يتم نه

الفعلي الفائدة بمعدل فوائد مصروفات أو فوائد الذيدخل خصماإليراداتوهوالمعدل يتم المصروفاتبموجبه المتوقعةأو النقدية
الزمني العمر الماليةالماليلالداةمستقبألً خألل للموجود المدرج الصافي المطلوبالمنالمبلغ أنسب. أو أقصر، أيهما فترة أو يتممالي

عمليةاألحتساآل عند األعتبار التعاقديةلالدخذفي الشروط ويتضمناةابجميع إضافيةعلىالمالية تكاليف أو رسوم مباشرةً أي تنسب
خسائرةالماليلالداة ليست الفعلي، ولكنها الفائدة معدل من يتجزأ أل جزء المدرجةالئتماناألوالتيتعتبر القيمة تعديل . يتم مستقبلية

. يتم المستلمة المبالغ أو المدفوعة للمبالغ تقديراتها بتعديل المجموعة قامت المالي، إذا المطلوب المدرجةاحتسابللموجودأو القيمة
كدخ المدرجة القيمة في التغيرات إثبات ويتم االصلي الفعلي الفائدة فوائدأوالمعدلةبمعدل . ويتمل دخلإمصروفاتفوائد ثبات

تكبدها أو اكتسابها عند االخرى الرسوم ومصروفات

لخسارة نتيجة المماثلة المالية الموجودات من مجموعة أو المالي للموجود المسجلة القيمة إثباتإضمحأللعندماتنخفض يستمر ، فأنه الفوائد
الفعلياالصليمعدلاستخدامبدخل الفائدة القيمةالمدرجةالجديدةالمطبق عندما .على

ثابتةإلى من الفائدة لتغيير الفائدة أسعار مقايضات في المجموعة الفوائدأومتغيرةتدخل دخل مبلغ تعديل يتم ( فإنه بالعكس للمقايضة)أو
الفائدة بصافي مصروفها تو

أجل من المكتسبة زمنيةيتمفالرسوم فترة مدى على الخدمات دخلالعموألتاستحقاقير الرسوم هذه . تتضمن الفترة تلك على ها تأجيل
أخرى. يتم واستشارية إدارية ورسوم واالمانة الموجودات وإدارة إثباتدخل القرضعلىرسوم ارتباطات التيمن القروض األ

والرسوم سحبها إضافية( ويتمإثباتهاكتعدئتمانالمحتمل تكاليف أية بها )مع المتعلقة االخرى ية الفعليعلىمعدليلفي الفائدة . وعندما
سحبالقرض، فالقرض المحتمل من يكون إثباترسومإأل يتم نه مدىفترةالقرضارتباطات أساسالقسطاإللتزامعلى على الثابت

لطرف

لمعاملة التفاوض في المشاركة أو التفاوض من الناتجة الرسوم إثبات أوراقماليةأسقتناءأل، مثلالترتيبثالثيتم أو هم   ،أخرى
معينبعد بأداء المرتبطة الرسوم أومكونات الرسوم إثبات المعنية. يتم المعاملة إتمام عند جميع .ذاتالصلةالمعاييراستيفاء

المتاجرة أنشطة من الناتجة النتائج تتضمن الفوائدأومصروفاتااالرباح ودخل العادلة القيمة في التغيرات من والخسائر هذالفوائد
. ويتضمن المتاجرة لغرض بها المحتفظ المالية والمطلوبات الموجودات أسهم وأرباح الصلة ذات مسجلةفيعلى فاعلية عدم أي التحوط

معامألت ال

ميزانيةعادلةالةقيمقياس
كل تاريخ في العادلة بالقيمة المالية االدوات المجموعة تقيس العادلة

القيمة سيتماستألمهيالذهيالسعر يتمدفعهالذيأوموجودلبيع مطلوبفي السوقفيمشاركيبينةمعاملةمنظملتحويل افتراض
على العادلة القيمة قياس . ويستند القياس الرئيسيإما: تحويلالمطلوبتحدثأوالموجودبيعمعاملةأنبتاريخ

السوق في االكثرفائدة ، أوالمطلوبأوللموجود
السوق في للموجود  .غيابالسوقالرئيسيحالفيالمطلوبأو
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 )تتمة( عادلةالةقيمقياسال
أ فائدةيجب االكثر السوق أو الرئيسي السوق فيهلنيكون التعامل قياسالقييلمجموعة. متاح أوتم للموجود مطلوبالمةالعادلة

التياستخدامب تسعيرانوالمشاركسيستخدمهااألفتراضات عند أوالمطلوبفيالسوق مصالحهمالسوقمشاركيأنبافتراضعلى ، لموجود
بأفضل .يعملون ياألقتصادية

بعيناألعتبار المالية غير للموجودات العادلة القيمة قياس أخذ قدرةمشاركي منافعاقتصاديةلىإدرارعالسوق باستخدامعنطريق
الموجودات بيعهاإلىااتهاستخدامأعلىوأفضل طريق عن أو سيستخدمالموجوداتبآخرمشارك الذي السوق في أعلىوأفضل  . ااتهاستخدام

المجموعةتستخدم

والتيتتوفر الظروف حسب المناسبة التقييم تقنيات معلوماتكافية ةالعادلة، لقياسالقيملها يزيدالحد والذي أل
ذاتالصلةستخداماألقصى المدخألت أليمكنمألحظتهاالمدخألتاستخداممنيحدمألحظتهاوالتييمكن التي .التي

والمطلوبات الموجودات جميع تصنيف يتم القوائمالمالية في العادلة قيمها عن اإلفصاح يتم أو تقاس نالتسلسلضمالموحدة لل
قيمتهاالعادلةككل، قيمةالعادلةالهرمي قياس على الجوهري التأثير ذات لمدخألتها مستوى أدنى ً على موضحةكالتالي: ،بناء وهي 1  .)

نفسها )أسعارالسوق المالية االداة أسعار عروض من مباشرة مألحظته للتقييم: يمكن 2
وكألءلنفس مباشرًة من مألحظته (. للتقييم: يمكن معلوماتالسوق مع النموذج التقييم )عألمة بتاريخ المتوفرة االداة 3
معخصم النموذج مألحظتها )عألمة يتم لم التي المماثلة وكألء( لالدوات من الوكألء )األستيفاء من : المشتقة للتقييم الوكألء

للموجودات

بالنسبة المثبتةفيالقوائموالمطلوبات أساسمتكرر، حدةالموالمالية كانتقدالمجموعةحددتعلى إذا ما حدثتتحويألت فيما
إعادةتقييم خألل من الهرمي التسلسل في المستويات الجوهريعلىإلى  )استناداً  تصنيفهابين التأثير ذات لمدخألتها مستوى أدنى قيمتها

نهايةفترةككلالعادلةقياس تقريرمالي( في كل على .إعداد

ضرائب العملياتالخرارجيةالعمليات
على الضرائب البحرين. تحسب مملكة في للضرائب البنك أرباح تخضع المعمولبهاالخارجيةأل المالية القوانين أساس على توزيع

حال في ينتج قد مطلوب الي مخصص عمل يتم . أل حدة على موقع كل االنظمةالمحليةإحتياطيفي . تتطلب التابعة الشركات ات األ
منهذه االكبر بالجزء القانونيةالمحلية. اتحتياطياألحتفاظ المتطلبات لتلبية ال

واالرصدةجنبيةاإلعمالت

المعامألت ً يتم
السائدةبتاريخمبدئيا الرئيسية العملة صرف بأسعار االجنبية بالعمألت المعامألت تسجيل النقديتمالمعاملة.إجراء

الموجوداتوالمطلوبات تحويل بالعمألتاالجنبية الرئيسيةللمجموعةبية العملة السائدةبتاريخالأسعاراستخدامإلى صرف المالي
المركز تحويلها .لالرباحأوالخسائرالقائمةالموحدةإلىأوالخسائراالرباحترحيليتم . قائمة

يتم االجنبية بالعمألت التاريخية بالتكلفة المقاسة النقدية غير البنود الصرفالسائدةاستخدامبإن لبالتواريخالمبدئيةأسعار
بالقيمةالعادلةتحويللمعامألت. يتم المقاسة النقدية غير البنود العمألتاالجنبية الذيتماستخدامبإلى بالتاريخ السائدة الصرف أسعار العادلة

القيمة تحديد فيه المجموعة

شركات المال
التقارير إعداد بتاريخ هو ومطلوباتالعملياتية، كما موجودات تحويل العملةالرئيسيةخارجيةاليتم بأسعارالصرفللبنكإلى الصرف

أسعار متوسط أساس على والمصروفات الدخل بنود تحويل يتم . كما المالي المركز قائمة بتاريخ يتمتسجيل . للسنةالسائدة للد
الموحدة القائمة في التحويل من الناتجة الصرف فروق الشاملضمن خل منتحويلربح ناتجة محققة ااالجنبيةالعمألت )خسارة( غير

. لشركاتالتابعةفي أجنبية، يتمإثباتاالجنبية وحدة إستبعاد عند الشاملاآلخر الدخل بند لفياالجنبيةالوحدةبتلكالمتعلق
الموحدة  . الرباحأوالخسائرالقائمة
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والسداد المتاجرة تاريخ في المحاسبة
في تلتزم الذي التاريخ المتاجرة، وهو تاريخ في إثباتها يتم المالية " للموجودات والمبيعات "العادية المشتريات بشراءهجميع المجموعة

الموجود بيع أو

و محاسبةالتحوطمشتقاتمالية
ً ا متضمنة مشتقة مالية أدوات معامألت في والعقودالمستقبليةتدخلالمجموعة اآلجلة اآلجلةلعقود الفائدة أسعار وعقودوعقود

. تدرج العادلة بالقيمة المالية المشتقات . تدرج المال رأس وأسواق الفائدة وأسعار االجنبي الصرف في الخيارات وعقود المقايضات
موجبة )المشتق ً سوقية قيما تحمل التي ً سوقيةأرباحات قيما تحمل التي المشتقات تدرج االخرى، بينما الموجودات ( ضمن محققة غير

المالي للمركز الموحدة القائمة في االخرى المطلوبات ( ضمن محققة غير سالبة )خسائر

ل بها المحتفظ المالية للمشتقات العادلة القيم في التغيرات لمحاسبةتدرج مؤهلة غير أو أخرى متاجرة مراكز لمقاصة أو المتاجرة غرض
الموحدة القائمة في آخر تشغيلي دخل أوالخسائرالتحوطضمن  . لالرباح

( تحوط : )أ فئات ثألث إلى التحوط ، يصنف التحوط والاتالغراضمحاسبة ةفيالقيمالتغيراتغطيمخاطرتيتالقيمةالعادلة
للموجودا ( تحوطوأتالعادلة النقديةتتيلنقديةوالالتدفقاتااتالمطلوباتالمثبتة؛ و)ب التدفقات في للتقلبات التعرض مخاطر غطي

اإلمحددةإلىمخاطرالمنسوبة صافي ( تحوطات )ج بها؛ و متنبأ بمعاملة أو مثبت بمطلوب أو حوطتالتيستثمارمتعلقةبموجود
اإل صافي العملستثمارالتعرضلمخاطر  . الخارجيةياتفي

التحوط محاسبة تطبيق في المجموعة ترغب التي التحوط عألقة وتوثيق ً بتحديد رسميا المجموعة ، تقوم التحوط عألقة بدء عند
التوثيقإدارةواستراتيجيةوأهداف عملية . تتضمن بالتحوط للقيام أداةالتحوطعلىالمخاطر التحوطوتحديد معاملة أو التحوط بند

ا موازنةوطبيعة في المستخدمة التحوط الداة العادلة القيمة في التغيرات فاعلية بتقييم المجموعة قيام وكيفية تحوطها يتم التي لمخاطر
ذ التحوطات هذه تكون أن . يتوقع التحوط لمخاطر العائدة النقدية التدفقات أو التحوط لبند العادلة القيمة في اتالتعرضللتغيرات

تح في النقديةوفاعليةعالية التدفقات أو العادلة القيمة في التغيرات موازنة كانتذيتمقيق إذا ما لتحديد مستمر اتتقييمهابشكل
لها المخصصة المالية التقارير إعداد فترات مدى على بالفعل عالية فاعلية

القيم في والمؤهلةةتدرجالتغيرات المصنفة المالية للمشتقات بماوةالعادلةالقيمكتحوطاتالعادلة عالية فاعلية ذات بأنها المؤكد
آخر تشغيلي دخل المخاطرة، ضمن بتحوط فيالقيمإلىجانبيتعلق المطلوباتوأالعادلةللموجوداتةالتغيراتالمصاحبة

تحوطها تم التي بالمخاطر والمرتبطة المحوطة

والمؤ المصنفة المالية للمشتقات العادلة القيمة في التدفقاتالنقديةكتحوطاتهلةالتغيرات بماومخاطر عالية فاعلية ذات بأنها المؤكد
في إثباتها المخاطرة، يتم للدخلالشامليتعلقبتحوط الموحدة الموحدةالقائمة القائمة في إثباته فيتم الفعال غير الجزء لالرباحأو ، أما الخسائر

أوخسائرأرباح . يتمتحويل مبدئياً فيالتدفقاتالنقديتحوطات المثبتة ة حقوقالملكية القائمةالموحدة إلى لالرباحأو الخسائر
، فإنال مطلوب أو موجود إثبات التحوط معاملة عن ينتج الدخل. عندما على المحوطة المعاملة فيها أثرت التي الفترة في الخسارةربح

أو مبدئياً في المثبتين حقوقالملكية الموجودأوالمطلوببدئيالقياسالمتضمينهمافييتم لتكلفة والمؤهلة . الصلةذو

المصنفة المالية المشتقات غير أو المالية للمشتقات العادلة القيمة في التغيرات التدفقات، المؤكدستثماراإلصافيتحوطاتكتدرج لتحوطات
مماثلة بطريقة احتسابها المخاطرة، يتم بتحوط يتعلق بما عالية فاعلية ذات النقدية.  بأنها
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التحوط ومحاسبة مالية  )تتمة( مشتقات

تاستخداميتوقف أو إنهائها بيعها، أو تم أو مدتها انتهت قد المحوطة المشتقة المالية االدوات تكون عندما التحوط لممحاسبة أو نفيذها
فإنه التوقف هذا مثل حدوث . وعند ألغيت أو التحوط لمحاسبة مؤهلة تعد

التي المالية لالدوات العادلة القيمة تحوطات المحوطةتستحقفيحالة بالمخاطر المتعلقة المدرجة للقيمة تعديل أي فإن فائدة عليها
الموحدة القائمة أوالخسائريطفأفي الالرباح  . ستحقاقلمدةالمتبقيةلألعلىمدى

أي النقدية، فإن التدفقات تحوطات حالة فيربحفي إثباتهما تم المحوطة االدوات عن ناتجين متراكمين خسارة الملكيةأو حقوق
في المعاملة، فإنالحقوقالملكيةتبقى هذه مثل حدوث . وعند بها المتنبأ المعاملة تحدث فيربححتى المثبتة قوقحأوالخسارة

الموحدةالملكية القائمة في أوالخسائريتمإثباتهما المطلوب،  لالرباح أو بالموجود المتعلقة للتكلفة المبدئي القياس إلى يضافان أو
ال صافي فإن المحوطة المعاملة حدوث عدم توقع . عند أنسب فيربحأيهما المثبتين المتراكمين الخسارة الملكيةأو يتمحقوق

إلىايتحو أوالخسائرلقائمةالموحدةهما  .لالرباح

اإلقتصاديةتمت سماتها تكون عندما منفصلة مالية كمشتقات أخرى مالية أدوات من يتجزأ أل جزء هي التي المشتقات بعض معاملة
الع بالقيمة إدراجها يتم أل المحتوية العقود هذه وأن المحتوية العقود بهذه مباشرة بصورة متعلقة ليست خأللادلةومخاطرها القائمةمن

أوالخسائرالموحدة الموحدةلالرباح القائمة في العادلة القيمة في تغيراتها وتثبت العادلة بالقيمة المشتقات هذه قياس أو . يتم لالرباح
 .الخسائر

اإلمانة موجودات
لل تابعة موجودات أنها على الوكالة أو االمانة بصفة بها المحتفظ الموجودات القائمة  ،مجموعة، وعليهألتعامل ضمن تدرج أل فإنها

المالي . الموحدة للمركز

المقاصة
في المبلغ صافي وإظهار المالية والمطلوبات الموجودات قابلموحدةللقائمةالالتتممقاصة قانوني حق هناك كان إذا فقط المالي مركز

أ على التسوية المجموعة وتنوي المثبتة المبالغ وسدادالمللتنفيذلمقاصة الموجود تحقيق يتم أن أو المبلغ صافي الوقتساس في طلوب
تعتبر فيهذهذاته. أل فياتفاقياتالحالةعامة كإجمالي الصلة ذات والمطلوبات الموجودات عرض ويتم الرئيسية القائمةالمقاصة

المالي للمركز  .الموحدة

أخرر إلجل وتمويالت وسندات إلجل أذونات
اال تصنيف عناصرها(، يتم الصادرة )أو المالية دوات أخرى"، حيثإنكمطلوبات الجل وتمويألت وسندات الجل ضمن "أذونات لديها المجموعة

بأن هي التعاقدية الترتيبات نتائج ماليةأخرىلحاملها.  التزاممضمون موجودات أو نقد بتوصيل إما يتم مبدئيا

وسنداتوتمويألتالجلقياس الجل .أأذونات إضافةلتكاليفالمعاملة العادلة بالقيمة ألحقاً  خرى المبدئي، يتم القياس بعد ب المطفأة
بالتكلفة أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات استخدامقياس الفائدةالفعلي. يتم معدل احتسابطريقة والتكاليبالتكلفةالمطفأة اإلصدار
عألواتمن أو خصومات أي األعتبار في الفعلي. االخذ معدلالفائدة من يتجزأ جزًء أل تعتبر التي ف والتقديرات اآلراء

والفرضيات فيالمحاسبيةالهامة عملية
للمجموعةأثناء السياساتالمحاسبية تطبيق اآلراء المالية، اتخذتاإلدارة المثبتةفيالقوائم المبالغ تحديد في والتقديرات األ، الموحدة

يليأهمتلك : ستخداموفيما لهذهاآلراءوالتقديرات ات األستمرارية مبدأ

المصادر لديها
المجموعة بأن مقتنعة وهي األستمرارية مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة لقدرة تقييم بعمل البنك إدارة قامت علم على

ليست اإلدارة ذلك، فإن على . وعألوة المنظور المستقبل في أعمالها في لألستمرار أن منالممكن التي مؤكدة غير أمور بأي المالية القوائم
إعداد األستمرارية. ولذلك، تم مبدأ أساس على المواصلة على المجموعة قدرة حول ً جوهرية شكوكا تسبب الموحدة مبدأاألستمراريةعلى

أساس
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السياس4 إلهم المحاسبيةملخرص  )تتمة(ات

والتقديرات الهامةوالفرضياتاآلراء  )تتمة(المحاسبية

المالية لالدوات العادلة القيمة
من العادلة قيمتها اشتقاق يمكن أل التي المالي للمركز الموحدة القائمة في المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم تسجيل يتم

ب متضمنةتقناستخداماالسواقالنشطة متنوعة . إناستخدامياتتقييم يمكنلمدخألتالنماذجحسابية معلومات من مأخوذة النماذج هذه
السوق في معمألحظتها تتوافر أل عندما ذلك، ولكن السوق، فكلماأمكن في مألحظتها عملإلوماتيمكن لتحديدافتراضاتنهيتطلب

العادلة فيالقيم تفاصيلها  .22والوارد

والسلفإضمحأللخسائر القروض
مخصص تسجيل يتوجب كان إذا ما لتقييم مالي مركز قائمة كل بتاريخ منفرد بشكل والسلف القروض بمراجعة المجموعة تقوم

الموحدةضمحأللاإل أوالخسائرفيالقائمة اإلدارةلالرباح عمل ، يتطلب التدفقات . وباالخص وتوقيت المبالغ تقدير في الجهد بذل
خسارةاإللنقديةالمستقبليةا مبضمحأللعندتحديد التقديرات هذه عواملمتعددةالمطلوبة. إن حول فرضيات على قدنية ثم المخصصات، ومن

هذه مثل في مستقبلية تغيرات عنها ينتج مما الفعلية النتائج تختلف بأنه

وتبين فردي بشكل تقييمها تم التي والسلف مضمحلةوبأاالقروض غير فردييتم بشكل جوهرية غير والسلف القروض جميع ن مخاطر
خصائص ذات الموجودات من مجموعة جماعي، في بشكل تقييمها ذلك عملمخصصمماثلةبعد يتوجب كان إذا ما ، لتحديد في تسببت

أحداث لوقوع نتيجة تكبدلها لهاولكنتأثير موضوعي دليل يوجد والتي .اتخسائر تزالغيرواضحة أل ها التقييم األيأخذ نوعية
القروض )مثل محفظة من البيانات األعتبار في ئتمانالجماعي استخدامومستوياتالمتأخراتو إلىنسبالقرضوئتماناأل إلىذلكالضمانات

المعلومات (، ومخاطرالتركزووما ومخاطر ومؤشراتأسعارالعقارات البطالة مستويات اإلقتصادية )متضمنة وأداء مجمالبلد (. كل
وعةمنالمجموعاتالمختلفة تأخذ التصنيف عملية

للمجموعةالداخلية الضماناتالمحتفظبهاوأي مثل عوامل اإلعتبار في مخاطرتراجع في والتقادمقطاعالبلدوال باإلضافةإلىتحديد
التكنولوجي أوجه في عنخفيالتدفقاتالنقدية.تراجعأوةهيكلالالضعف اإلفصاح

تم إضمحأللسارة اإليضاح بتفصيلأكثرفي والسلف إضمحأللخسائر .8 للبيعستثماراإل

كاتالمتاحة المصنفة دينها
سندات بمراجعة المجموعة . إستثمارتقوم مضمحلة ماإذاكانت لتقييم مالي مركز قائمة كل بتاريخ للبيع متاحة ات عمل هذه افتراضاتتتطلب

الم والسلفمماثلةعلىالنحو القروض طبقفيتقييم مخصص . الفردية المجموعةبتسجيل

تقوم اتكما إضمحألل المتاحةللبيععندمايكونهناكإستثمارعلى الملكية حقوق أسهم ات هام انخفاض االمد" يتطلب  "طويل
هام" أو كان "انخفاض إذا ما . تحديد تكلفتها من أدنى العادلة القيمة في االمد طويل أو لإلالرأياعندعملهذ .اً رأيعمل القيمةالعادلة

تكونفيه الذي والحد ومدتها السهم لسعر التاريخية ، التغيرات االخرى العوامل بين من المجموعة ، تقيم ستثمار منتكلفتها. ىأدن
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االمر الدوألرات بمأليين يكيةجميعاالرقام

المالية5 اإلدوات تصنيف

رقم31في الدولي المحاسبة معيار بموجب القياس لغرض المالية االدوات تصنيف المالية: "المتعلق39، تم باالدوات
والقياس كالتالي: "اإلثبات

312017

بها محتفظ
لغرض

المتاجرة
متاحة

للبيع

التكلفةبمدرجة
المطفأة
قروض

مدينة المجموعوذمم

الموجودات
سائلة 1.3881.388 - - أموال

المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية 1.051 - - 1.051أوراق
أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى 3.1703.170 - - إيداعات

بموجب مشتراة مالية 1.5211.521 - - شراءإعادةاتفاقياتأوراق
مال المتاجرة*أوراق غير لغرض بها محتفظ 5.3682315.599 - ية

وسلف 15.32915.329 - - قروض
أخرى وموجودات القبض مستحقة 1.1051.301 - 196فوائد

1.2475.36822.74429.359

ب هامحتفظ
لغرض

المتاجرة
متاحة

للبيع

مدرجة
التكلفةب

المجموعالمطفأة
المطلوبات

العمألء 16.75516.755 - - ودائع
البنوك 3.4083.408 - - ودائع

إيداع 2727 - - شهادات
بموجب مباعة شراءاتفاقياتأوراقمالية 1.6281.628 - - إعادة

وضرائب الدفع مستحقة أخرىفوائد 9411.121 - 180ومطلوبات
أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل 2.1482.148 - - أذونات

180 - 24.90725.087
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312017

الدوألراتاالمريكيةجميعاالرق امبمأليين

المالية5 اإلدوات  )تتمة( تصنيف

312016

بها محتفظ
لغرض

المتاجرة
متاحة

للبيع

ب التكلفةمدرجة
المطفأة
قروض

مدينة المجموعوذمم

الموجودات
سائلة 1.8311.831 - - أموال

المتاج لغرض بها محتفظ 711 - - 711رةأوراقمالية
أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى 4.1304.130 - - إيداعات

شراء إعادة اتفاقيات بموجب مشتراة مالية 1.5561.556 - - أوراق
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية 4.6311.0045.635 - أوراق

وسلف 14.68314.683 - - قروض
أخرى وموجودات القبض مستحقة 1.0301.465 - 435فوائد

1.1464.63124.23430.011

بها محتفظ
لغرض

المتاجرة
متاحة

للبيع

مدرجة
التكلفةب

المجموعالمطفأة
المطلوبات

العمألء 14,27014,270 - - ودائع
البنوك 5,8705,870 - - ودائع

إيداع 3737 - - شهادات
شراء إعادة اتفاقيات بموجب مباعة مالية 169169 - - أوراق
أخرى ومطلوبات وضرائب الدفع مستحقة 8971.266 - 369فوائد

أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل 4.2694.269 - - أذونات

369 - 25.51225.881

المبالغ أعألهتتضمن بإجماليعلىالمدرجة المتاجرة غير لغرض بها محتفظ أخرى : 2016أمريكي ) ألشيءأوراقمالية
تمليون90 إعادة تم ( والتي أمريكي  .2008يوليو1اعتباراً مندوألر
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االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

سائلة6 أموال
2016 2017

37 33 الصندوق في نقد
242 263 بنوك من مستحقة أرصدة

1.201 779 مركزية بنوك لدى ودائع
50 85 و خزانة أقلأذونات أو أشهر ثألثة لفترة أصلية استحقاق بتواريخ أخرى مؤهلة أذونات

1.530 1.160 حكمه في وما النقد

301 228 أشهر ثألثة من الكثر أصلية استحقاق بتواريخ أخرى مؤهلة وأذونات خزانة أذونات

1.831 1.388

المتاجرة7 غير لغرض بها محتفظ مالية أوراق

2016 2017
المجموع مدرجة  *مدرجةغير المجموع مدرجة  *مدرجةغير

للبيع متاحة
4.729 577 4.152 5.459 528 4.931 دين سندات

39 25 14 40 25 15 الملكية حقوق أسهم سندات

حتىاالمحت ستحقاقفظبها
893 5 888 217 48 169 دين سندات

90 - 90 - - - 

أ مالية بهاأوراق محتفظ خرر
المتاجرة غير مدرجةلغرض

المطفأة بالتكلفة

5.751 607 5.144 5.716 601 5.115

116) ( 102) ( 14) ( 117) ( 103) ( 14) 

ماليةاتمخصص أوراق مقابل
غير لغرض بها محتفظ

المتاجرة

5.635 505 5.130 5.599 498 5.101

الملكيةأسهمسنداتعلىتتضمن المسجلةحقوق المدرجة أمريكي ) 14بالتكلفةغير دوألر15: 2016دوألر مليون
 . اإلضمحأللمخصصاتمحسوممنهاأمريكي

محددة موجودات المجموعة التعديألتلدى بموجب رقممؤهلة الدولي المحاسبة معيار على الموالتي  2008سنة39أدخلت
لدى رجعياعتباراً  لألحتفاظواضحةنيةجموعة بأثر الموجودات تصنيف إعادة المنظور. تم للمستقبل بها للوفقا  12008

الدوليرقم المحاسبة معيار على أدخلت التي غيرالمتاجرةىأخرماليةكأوراقإظهارهاوتم39 لغرض بها محتفظ . بمدرجة
خأللالسنة.تمإستحالتكلفةالمطفأة الموجودات تلك جميع قاق
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االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

المتاجرة7 غير لغرض بها محتفظ مالية  )تتمة(أوراق

االخرى المالية االوراق مقابل المتاجرةإنالمخصصات غير لغرض علىأساساً  هيالمحتفظبها لتأثيرها الديونارتباطاتنتيجة
وأوروبا)المضمونة الشمالية أمريكا في رئيسية عمل ( بصورة تم  .2008سنةبالكاملمخصصاتلهاوالتي

توزيع أدناه يلي المتاجرة:الخارجيةلالتصنيفاتفيما غير لغرض بها المحتفظ المالية الوراق
2016 2017

921 1.118 دينبفئةسند إيهات إيه إيه
1.744 1.874 إل إيه إيه بفئة إيهىسنداتدين
1.359 1.089 دين يةإستثمارذاتفئاتأخرىسندات
1.550 1.368 دين غيرأخرىسندات يةإستثمارذاتفئات

138 227 مصنفة غير دين سندات
39 40 الملكية حقوق أسهم سندات

5.751 5.716
116) ( المتاجرة  (117 غير لغرض بها محتفظ مالية أوراق مقابل مخصصات

5.635 5.599

مخصصات في التغيرات يلي غيرالمتاجرةالماليةالوراقاالمقابلاإلضمحأللفيما لغرض بها السنةمحتفظ  :خألل

2016 2017

120 116 يناير1
3 1 للسنة المخصص
مشطوبة - (7 مبالغ

116 117 ديسمبر31

المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ المالية االوراق مبالغ خسائروالمضمحلةبلغإجمالي أي خصم قبل تمإضمحأللبشكلفردي
فردي بشكل دوألر119تقييمها أمريكي(.  مليون119: 2016)أمريكيمليون مندوألر السنة خألل المستلم الفوائد دخل بلغ

المضمحلة أمريكيمليون1المالية أمريكي1: 2016)دوألر دوألر  .(مليون

وسلف8 قروض

والسلفأدناهلييفيما القروض   :صافي – القطاعحسبتصنيف
2016 2017

ع( حسب1
13.838 14.290 شركاتال

880 1.022 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
536 589 االفراد

15.254 15.901
571) ( القروضخسائرمخصصات  (572

14.683 15.329
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وسلف8  )تتمة(قروض

والسلفيفيما القروض  :الصناعيالقطاعحسبليتصنيف
2016 2017

القطاعالصناعيحسب ( 1
4.091 3.921 ماليةخدمات
2.778 2,817 أخرى خدمات
3.609 2.127 تصنيعي
1.007 1.265 إنشائي

600 301 قيبتعدينوتن
861 1.083 مواصألت
641 يإستهألكتمويلشخصي /  698
754 1.362 تجاري
398 1.398 وتشجير وصيد زراعة
216 381 اإلعألم ووسائل واتصاألتتكنولوجيا
299 548 حكومي

15.254 15.901
571) ( القروض (572 خسائر مخصصات

14.683 15.329

2016 2017
القروض ( 2 الصناعيحسبمخرصصاتخرسائر القطاع

93 8 ماليةخدمات
28 47 أخرى خدمات
63 33 تصنيعي
44 59 إنشائي
وتنقيب - 23 تعدين

3 مواصألت
21 يإستهألكتمويلشخصي /  23
77 172 تجاري
7 7 وتشجير وصيد زراعة

22 22 ووسائلاإلعألمتكنول واتصاألتوجيا
2 2 حكومي

191 196 جماعي اضمحألل

571 572

السنة خألل القروض خسائر مخصصات في التغيرات يلي فيما
إضمحالل
جماعي

إضمحالل
محدد

2016 2017 2016 2017

183 191 408 380 يناير1
10 5 102 128 للسنة المخصص

23) ( 38)  / إليها الحاجة اتاستردادمخصصاتانتفت
49) ( مشطوبة (88 مبالغ

2) - ( 58) ( أخرىصرفتحويل (6 وتعديألت االجنبية العمألت

191 196 380 376 ديسمبر31
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وسلف8  )تتمة(قروض

خصم قبل فردي بشكل المضمحلة القروض مبالغ فرديإضمحأللمخصصأيبلغإجمالي بشكل دوألر554تقييمه مليون
أمريك632: 2016 دوألر ي(.مليون

المجموعة قبل من بها المحتفظ للضمانات العادلة أمريكي222فرديالمضمحلةالمتعلقةبالقروضوبلغتالقيمة دوألر مليون
أمريكي(.  313: 2016) 312017في دوألر مليون

موعد312017 فات قروض من المعلقة الفوائد دو82استحقاق، بلغت دوألر64: 2016أمريكي )مليون مليون
أمريكي

صافي  – إضمحاللمخرصصات9

المجموعة صافي:   –التاليةضمحأللإلبعملمخصصاتاخأللالسنةقامت
2016 2017

3) ( المتاجرة )إيضاح  (1 غير لغرض بها محتفظ  (7مالية
89) (  (8وسلف )إيضاح  (95

92) ( 96)  

أخرر10 موجودات
2016 2017

236 242 مدينة تجارية ذمم
435 197 المالية )إيضاح للمشتقات الموجبة  (19العادلة

43 112 دين تسوية من مكتسبة موجودات
107 86 مؤجلة ضريبية موجودات

36 37 البنك يملكه الحياة على تأمين
15 29 التداولبالهامشحسا بات
27 25 الموظفين قروض
28 مقدما  20 مدفوعة ومبالغ سلف
18 17 زميلةإستثمار شركات في ات

108 108 أخرى

1.053 873

المالية للمشتقات السالبة العادلة القيمـة االخرىفيالمدرجةبلغت دوألر394: 2016أمريكي ) مليون185المطلوبات مليون
إيضاح (12إيضاح)أمريكي في المالية المشتقات تفاصيل عن اإلفصاح  .19. تم
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االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

الخرارجية11 العمليات على ضرائب

للسنةالرسومالضريبيتحديد للمجموعة التقديرعلىيتضمنة  .والرأيدرجةمن
2016 2017

المالي للمركز الموحدة القائمة
24 27 حالي ضريبي مطلوب
70 31 مؤجل ضريبي مطلوب

94 58

أوالخرسائرالقائمةالموحدة لألرباح
69 73 العم على لياتالخارجيةضريبةحالية
34 ( الخارجية (15 العمليات على مؤجلة ضريبة

103 58

الضريبةالرسومتحليل
البحرين )أل دخل(ضريبةفي

54 62 التيضرائب التابعة الدولاالخرىأرباحالشركات في أنشطتها تمارس
49 ( 4)  ) العملةةالناتجالرسوم )المسترد أسعار تغيرات لتحوط ضريبية معالجة من

103 58 المسجل الدخل ضريبة الموحدةمصروف أوالخسائرفيالقائمة لالرباح

الفعليةمعدألتبلغت االوسطالضريبة الشرق منطقة في التابعة الشركات أرباح : 2016) %31المملكةالمتحدةووشمالأفريقياعلى
من ( مقابل 14%: 2016) 17%( 27% الفعلية  %19( و%42.5  %17.5: 2016) %36  %11الضريبة

التوالي.( 20%: 2016 للبنكالفعليبيمعدلالضريالبلغعلى التابعة البرازيلية معدلال( مقابل %38: 2016) %16للشركة
 (.%45: 2016) %40الضريبي

أعأله موضح هو الضريبيةتضمنتكما وقدرهالرسوم أمريكي ) 4مبلغ مليون49الضريبية : 2016دوألر
المعامألت بعض على العملة أسعار تغيرات لتحوط ضريبية معالجة من ( ناتجة أمريكي الضريبيدوألر المصروف تحديد لغرض

المح الربح تعديل ، تم . بعدللسنة الضريبية لالغراض متوسطاسبي ، بلغ المجموعة مستوى على التعديألت تلك معدلالتنفيذتأثير
  (.%31: 2016) %19الضريبي

تسوية عرض العملي من ليس ، فإنه مختلفة ضريبية وسلطات لقوانين خاضعة المجموعة عمليات ً لكون المحاسبيةنظرا االرباح بين
 . لضريبةاالرباحالخاضعةلو

أخرر12 مطلوبات
2016 2017

394 185 المالية )إيضاح للمشتقات السالبة  (19العادلة
113 130 للموظفين الدفع مستحقة مبالغ

41 46 نقدي متضمناً ضمان الودائع هامش
27 75 التحصيلقيدشيكات
22 32 مؤجل دخل

206 168 ىوذممدائنةأخرالرسومالمستحقة

803 636

الماليةبلغت للمشتقات الموجبة العادلة االخرىفيالمدرجةالقيمة أمريكي ) 197الموجودات دوألر435: 2016دوألر مليون
إيضاح (10 ) (أمريكي في المالية المشتقات تفاصيل عن اإلفصاح .19. تم
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ال الماليةالموحدةإيضاحاتحول قوائم
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين االرقام جميع

أخرر13 إلجل وتمويالت وسندات إلجل أذونات

رأسمالية أسواق عدة من الجل تمويـألت على اإلعتيادية، بالحصول أعمالهم ، ضمن التابعة شركاته وبعض وبمعدألتيقومالبنك
تجارية

فيتزاماأللمجموع 312017القائمة

المجموع
الشركات

التابعة
البنك

اإلم
معدل

الفائدة العملة
اتللسنواتستحقاقإجمالياال

أمريكي 1.24% +  50 - 50 دوالر 2018
أمريكي 1.25% +  50 - 50 دوالر 2018
50 أمريكي 0.90% +  - 50 دوالر 2018
60 يورو %1.10 + يوري - 60 2019

143 143 - 7.875 أمريكي دوالر 2020* 
175 أمريكي 1.20% +  - 175 دوالر 2020
أمريكي 1.80% +  290 - 290 دوالر 2021

أمريكي 2.25% +  1.330 - 1.330 دوالر 2022

2.148 428 1.720

4.269 616 3.653 فياإللتزاممجموع 312016القائمة

ثانويدين
بقيمةإبإعاد 312017فيخأللالسنةقامالبنك الجل قروضه من جزء دوألر199قدرهاةشراء مليون

أمريكي16: 2016 دوألر نتج. (مليون الشراءحيث إعادة عملية أمريكيدوألرمليون1وقدرهبمبلغربحصافيعن
شيء: 2016 في "( أل تضمينه 17إيضاح  .خر"آدخلتشغيليتم

الملكية14 حقوق
20172016

المالأ رأس

به د3.500 –المصرح قدرها إسمية بقيمة سهم أمريكيمليون للسهمواحدوألر
بقيمة3.500: 2016 سهم أمريكيإسميةمليون دوألر 3.5003.500للسهم(واحدقدرها

بالكامل والمدفوع به والمكتتب دوألر3.110 –الصادر قدرها إسمية بقيمة سهم مليون
بقيمة3.110: 2016 )واحدأمريكي سهم أمريكيقدرإسميةمليون دوألر ها

3.1103.110للسهم(واحد

قانونيإحتياطيب
تحويل ، تم البحريني التجارية الشركات وقانون للبنك االساسي النظام القانوني.  حتياطيسنةإلىاإلللربحالمن  %10ً لمتطلبات

مجموعإجراءسيتمإيقاف يبلغ عندما السنوية التحويألت اإل %50حتياطياإلهذه هذا . إن المدفوع المال حتياطيمنرأس
التي الحاألت في للتوزيع، إأل البحرينيغيرقابل مصرف موافقة على الحصول وبعد البحريني التجارية الشركات قانون عليها نص

المركزي

عامإحتياطيج
اإل المساهمينبتعزإعلىالعامحتياطييؤكدتكوين توجدلتزام . أل للبنك القوية الرأسمالية القاعدة هذاهناكيز توزيع على قيود

المركزي. حتياطياإل البحرين مصرف موافقة على الحصول بعد
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الملكية14  )تتمة(حقوق

العادلةةراكمةفيالقيمتغيراتمتد
20172016

 (44) (45) يناير1
أوالخسائرالموحدةقائمةالمحولإلى  (17) (11) ستبعادعنداإللالرباح

السنة خألل العادلة القيمة في التغيرات 2714صافي
العادلة القيمة عجز المعادتصنيفهاالناتجإطفاء المالية االوراق 2 - من

 (45) (29) ديسمبر31

الفوائد15 مشابهدخرل ودخرل
20172016

وسلف 864742قروض
مالية 407380أوراق

أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى 232228إيداعات
88أخرى

1.5111.358

مشابهة16 ومصروفات الفوائد مصروفات
20172016

البنوك 572489ودائع
282205عمألءالودائع

أخرى الجل وتمويألت وسندات الجل 96123أذونات
53أخرىوشهاداتإيداع

955820

آخرر17 تشغيلي دخرل
20172016

والعموألت الرسوم 194192صافي  – دخل
المكتب عمليات من 3743دخل

الماليةالتداولمنخسارة المشتقات  (20) (14) صافي -في
االجنبيةالتداولمنربح 5087صافي -فيالعمألت
ماليةإستبعادمنربح غيرالمتاجرةمحتفظبهاأوراق 1218صافي - لغرض
المتاجرةرة( )خساربح لغرض بها محتفظ مالية أوراق  (3) 15صافي -من

دينثانويربح شراء إعادة  - 1 (13)إيضاحمن
ومعداتمنربح ممتلكات  - 5صافي  –بيع

1310صافي –أخرى

313327

وقدره مبلغ أمريكي13تضمين دوألر ( ضمن13: 2016) مليون أمريكي دوألر عندخلمليون عبارة وهي والعموألت الرسوم
االخرى واالمانة الوكالة بأنشطة تتعلق رسوم دخل
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المجموعة18 معلومات

ال18-1 عن تابعةالشركاتمعلومات
يلي فيفيما المالية سنواتها تنتهي والتي الرئيسية ديسمبر: 31التابعة

العربية المؤسسة مساهمة نسبة
.م.بالمصرفية  (.)ش

.م.ب  )ش

بلــد
التأسيس

االنشطة
الرئيسية

2016 2017

100.0 100.0 المتحدة المملكة مصرفي ا إلسيبنكالمؤسسة بي الدولي المصرفية لعربية
100.0 100.0 البحرين مصرفي اإلسألمي المصرفية العربية المؤسسة .م.ب.م( بنك  )ش
87.0 87.0 االردن (  مصرفي سي بي المصرفية )إيه العربية االردن -المؤسسة
61.0 60.7 البرازيل مصرفي .إيه إس برازيل سي بي إيه بانكو
87.7 87.7 رالجزائ مصرفي المصرفية العربية الجزائر –المؤسسة
99.8 99.8 مصر مصرفي المصرفية العربية .إيه.إي[ -المؤسسة مصر ]إس

100.0 100.0 تونس مصرفي المصرفية العربية تونس –المؤسسة
54.7 55,9 البحرين األئتمانخدمات بطاقة ش. الماليةشركةالخدمات  )مقفلة(ب. م.العربية

جوهرية18-2 قيود
قدرتهاليس على جوهرية قيود المجموعة عداستخدامأوإلىللوصوللدى فيما مطلوباتها الناتجةاموجوداتهاوتسوية أطرعنتلك

التابعةالمصرفيةالضمنالرقابيالعمل فيهاشركات تعمل أط. التي المصرفالرقابيالعملرتتطلب التابعة الشركات اإلحتفاظمن ية
منبم معينة السائلةستويات والموجودات التنظيمي منتعرضهمورأسالمال االخرىالحد نسببالاإللتزامولمجموعةلإلىاالجزاء

توزيعاإلالدولاالخرىيبعضفاالخرى المسبقة.فياتحتياطي، يخضع الرقابية الموافقة على الحصول

التابعة18-3 يبشكلجزئالمملوكةالجوهريةالشركات
جوهرية:أدناهيليفيما مسيطرة غير حقوق تمتلك التي التابعة للشركة المالية المعلومات

.إيه إس برازيل سي بي إيه بانكو
20172016

المسيطرة غير الحقوق قبل من بها المحتفظ الملكية حصة 39.339.0  )%( نسبة
المسيطرة غير للحقوق مدفوعة أسهم 2423أرباح

المالية المعلومات مخلص أدناه اإللتلكفيمايلي قبل المبالغ ً على بناء هي المعلومات هذه . إن البينية.ستبعادالشركةالتابعة ات

20172016
أوالخرسائرقائمةملخرص    :اإلرباح

مشابه ودخل الفوائد 820733دخل
مشابهة ومصروفات الفوائد  (518) (594) مصروفات

142154غيليآخردخلتش
 (78) (78) صافي – إضمحأللمخصصات

تشغيلية  (113) (132) مصروفات

الضرائب قبل 158178الربح
الضريبي  (67) (25) الدخل

للسنة 133111الربح

ال إلى غيرالمسيطرةالربحالعائد 5243حقوق

الشامل الدخرل 112151مجموع

الشامل الدخرل غيرالمسيطرةإلىالالعائدمجموع 4459حقوق
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المجموعة18 تتمة() معلومات

التابعة18-3 جزئيالمملوكةالجوهريةالشركات  )تتمة( بشكل

إس.إيه برازيل سي بي إيه  )تتمة( بانكو
20172016

المالي:ملخرص المركز قائمة
الموجودات 8.1617.793مجموع
المطلوبات 7.1326.875مجموع

الملكيةمجموع 1.029918حقوق

المسيطرة غير الحقوق إلى العائدة الملكية 404358حقوق

السنة:ملخرص لنهاية النقدية التدفقات معلومات
التشغيلية 221 (55) االنشطة

 (215) 265يةستثماراالنشطةاإل
التمويلية  (17) (207) االنشطة

حكمه  (النقصزيادة )الصافي في وما النقد  (11) 3في

وتحوطات19 مالية مشتقات

المشتقة المالية االدوات فيها تستخدم متنوعة معامألت في األعتيادية أعمالها ضمن المجموعة تدخل

. إن المشتقة المالية لالدوات والسالبة الموجبة العادلة القيم أدناه الجدول بالمشتقيوضح الخاص الموجود قيمة هي اإلعتبارية القيمة
التغير لقياس االساس وتمثل االساسي المؤشر أو المرجعي السعر حجماتالماليأو على اإلعتبارية القيم . تدل المالية المشتقات قيمة في

األ أو السوق مؤشراً لمخاطر تعطي وأل السنة نهاية في القائمة  . ئتمانرصيدالمعامألت

2016 2017

القيمة
اإلعتبارية

القيمة
العادلة
السالبة

القيمة
العادلة

الموجبة
القيمة

األعتبارية

القيمة
العادلة

السالبة

القيمة
العادلة

الموجبة

المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات
3.389 42 47 4.956 45 60 الفائدة أسعار مقايضات

623 27 21 583 13 4 العمألت مقايضات
4.200 33 79 4.127 7 11 أجنب آجلةيعقودصرف
5.842 256 279 3.576 113 118 الخيارات عقود
2.491 11 9 4.086 2 3 مستقبلية عقود

اآلجلة  - - -  - - 50 الفائدة أسعار اتفاقيات

16.595 369 435 17.328 180 196

كتحوطات بها محتفظ مالية مشتقات
الفائدة  - - 2.120  - - 1.678 أسعار مقايضات

878 25 -  612 5 1 آجلة أجنبي صرف عقود

2.556 25 -  2.732 5 1

19.151 394 435 20.060 185 197

1.774 1.738
بالمخاطر )مخاطر الموزون المعادل

السوق( ئتماناأل ومخاطر

بالقيمةالعادلتدرج بناءً  استخدامةبالمشتقاتالمالية التقييم مألحظتهاتقنيات يمكن مدخألت السوقعلى  .  في
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وتحوطات19 مالية  )تتمة( مشتقات

المحت المالية المشتقات كتحوطاتتتضمن بها  :مايليعلىفظ
والسلفةتحوطاتالقيمأ للقروض الفائدة أسعار تقلبات عن الناتجة العادلة القيمة في التغيرات ً لتحوط أساسا تستخدم التي العادلة

للبيع المتاحة الدين وسندات والودائع تابعةوقرضواإليداعات لشركة   .ثانوي

في صافيتالمجموعة 312017المنتهية أمريكي ) 18وقدرهبمبلغربحبإثبات : 2016دوألر
وقدرهربحصافي أمريكي( 54بمبلغ دوألر البنودةناتجلاالخسارةاليإجمبلغ . أدواتالتحوطعلىمليون تحوطات من

التحوط أمريكي ) 18بمخاطر وقدرهخسارة: 2016دوألر أمريكي(.مل54بمبلغ دوألر يون

ودائعب احتسابهاكتحوطاتتستخدمالمجموعة بإجماليكان .الخارجيةفيالعملياتستثماراإلصافييتم ودائع المجموعة لدى
أمريكي649 دوألر ك588: 2016) 312017فيمليون تصنيفها تم ( والتي أمريكي دوألر صافيمليون

 .ستثمارتحوطاتاإل

المشتقاتالماليةأنو منتجات اع
عن عبارة والمستقبلية محدداتفاقياتالعـقوداآلجلة وتاريخ محدد بسعر مالية أداة أو سلعة أو محددة عملة لبيع أو لشراء إما تعاقدية

الفائدة وأسعار االجنبية العمألت . عقود الفوري السوق في بها للتعامل معدة اآلجلة . العقود بهاقبليةالمستفيالمستقبل التعامل يتم
اليومي النقدي الهامش لمتطلبات وتخضع المنظمة البورصات في أسعاراتفاقياتبمبالغمحددة عقود بمثابة هي اآلجلة الفائدة أسعار

محددمستقبليةفائدة بتاريخ تبدأ عليها متفق زمنية ولفترة اعتبارية لقروض آجلة فائدة أسعار فيها تحدد خاص بشكل فيمصممة
المستقبل

هي عقـوداتفاقياتعقـودالمقايضات . ففي محددة اعتبارية قيم أساس على أجنبية عمألت أو فائدة أسعار لتبادل طرفين بين تتم تعاقدية
لعم المحددة األعتبارية القيمة أساس على وعائمة ثابتة فائدة أسعار ذات مدفوعات عادة االطراف يتبـادل الفائدة أسعار لةمقايضات

للعمألت الفائدة أسعار مقايضات عقود في . أما مختلفة بعمألت اعتبارية مبالغ تبادل يتم المختلفة العمألت مقايضات عقود . وفي واحدة
مختلفة بعمألت وعائمة ثابتة فائدة أسعار ذات ومدفوعات اعتبارية مبالغ تبادل يتم فإنه المختلفة

هي تعطاتفاقياتعقودالخيارات وليستعاقدية ثابتاإللتزاميالحق بسعر مالية أداة أو ما سلعة من محدد مقدار بيع أو لشراء إما
محددة زمنية فترة ضمن وقت أي في أو المستقبل في محدد بتاريخ ذلك كان سواء

الماليةئتمانمخراطراال بالمشتقات المتعلقة
المشتقةئتمانمخاطراأل المالية بمنتنشأالمتعلقةباالدوات اآلخر الطرف علىاإللتزاماحتمالإخألل تقتصر التعاقديـة، وهي ات

أخرى مالية مؤسسات مع المجموعة مشتقات عقود أغلبية إبرام . يتم المجموعة صالح في هي التي لالدوات الموجبة العادلة القيمة
األ لمخاطر جوهري تركز الموجبةئتمانوأليوجد العادلة القيمة بعقود يتعلق المالي.  فيما المركز قائمة تاريخ في طرف أي مع

المتاجرة إلغراض صادرة أو بها محتفظ مالية مشتقات
واتخاذ بالبيع للمجموعة المالية المشتقات في المتاجرة أنشطة عرضالتتعلقمعظم على المبيعات أنشطة . تحتوي والموازنة مراكز

مخا مراكز بإدارة التمركز . يتعلق للعمألء االسعارالمنتجات في اإليجابية التغيرات من المتوقعة األستفادة وكذلك طرالسوق
على الموازنة أنشطة . تحتوي المؤشرات منالوالمعدألتأو . كمافيالفروقتحديدواألستفادة المنتجات أو االسواق بين االسعار

مالي مشتقات أي التصنيف ً لمعيارةيتضمنهذا وفقا التحوط متطلبات تستوفي رقمأل  .39الدولي



.م.ب المصرفية )ش العربية  (.المؤسسة

41

الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

 )تتمة( وتحوطاتمشتقاتمالية19

التحوط إلغراض صادرة أو بها محتفظ مالية مشتقات
. وكجز المخاطر وإدارة ً لقياس ً متكامأل نظاما المجموعة المخاطر، اتبعت إدارة عملية من إدارةء المجموعةمتضمنة تعرض مخاطر

خألل من الفائدة ( وأسعار العملة االجنبية )مخاطر العمألت صرف أسعار سياسةأنشطةلتقلبات من . إن والمطلوبات الموجودات إدارة
من محددة مقبولة مستويات إلى الفائدة وأسعار العملة لمخاطر التعرض تقليل اإلدارة. المجموعة مجلس اإلدارةوقدقبل مجلس أقر

المراكز مراقبة . تتم العملة مراكز لتعرضات حدود بوضع وذلك العملة إستراتجياتبصورةمستمرةمستوياتلمخاطر وتستخدم
وذلك الفائدة أسعار لمخاطر مستويات اإلدارة مجلس أقر . كما الموضوعة الحدود ضمن المراكز بقاء من للتأكد حدودالتحوط بوضع

الفائدة أسعار فجوات مراجعة . تتم محددة لفترات الفائدة أسعار مستمرةلفجوات فجواتبصورة لتقليل التحوط استراتيجيات وتستخدم
 . اإلدارةمجلسضعهاالتيوالحدودفيأسعارالفائدة

المالية المشتقات المجموعة ، تستخدم والمطلوبات الموجودات إدارة عملية من الحدمنالغراضالتحوطوكجزء أجل من وذلك
الفائدة وأسعار العملة ومعامألتمتوقعذلكيتحققوتعرضهالمخاطر محددة مالية أدوات تحوط التحوطوكذلكةمنخألل

الموجودمقابلاألستراتيجي فترات مراقبة عند تظهر فإنها الفائدة أسعار لمخاطر . بالنسبة ككل المالي المركز قائمة اتتعرضات
وااستخداموالمطلوباتب الفائدة أسعار مقايضات عقود في وبالدخول الفائدة أسعار مخاطر مستوى لتقدير مماثلة المستقبليةتجارب لعقود

من التحوطاتتعرضلتحوطجزء لمحاسبة مؤهل غير األستراتيجي التحوط أن . بما الفائدة أسعار المشتقاتالمحددةمخاطر ، فإن اعت
يتم . المتعلقة كأدواتللمتاجرة بارها اآلجلة

االجنبي الصرف عقود المجموعة تستخدم . وخياراتالعمألت معروفةومحددة عمألت مخاطر ضد للتحوط عمألت ومقايضات الفائدة
أسعار مقايضات عقود المجموعة ذلك، تستخدم إلى باإلضافة الفائدةالناتجةمقابلالمستقبليةللتحوطوالعقود أسعار مخاطر والمن

وهدفالتحوط، الالمعروفةوماليةالوراقاالقروض عألقة الحاألت، فإن هذه جميع ثابتة. وفي فائدة أسعار ذات محددة فيذلك بما ً ويتم
رسميا التحوط، توثق وأداة المحوط البند تفاصيل هذهالمعامألت . احتساب 20كتحوطات

يةوإلتزاماتمحتملةائتمانارتباطات األرتباطات

بتقديمتسهيألتاإللتزاميةوئتماناأل إرتباطات تشمل المحتملة وخطاباتقبولمستنديهواعتماداتيةائتمانات معززة لتلبية
نظمت ضمان المتنوعةللعمألء.  األحتياجاتوخطابات ب

المالي، فإنموحدةللقائمةالالتاريخ بالمخاطرهوكالتاليمركز الموزون والمعادل القائم 2016 :المبلغ
2017 2.

843 3. 437 التصفية وذاتية االجل قصيرة والمعامألت المتاجرة من محتملة .3التزامات
581 3. 979 ائتمانبدائل وخطاباتضمان .2مباشرة
166 2. 179 رتباطاتا غيرمسحوبة .8أخرىوارتباطاتقروض

590 9. 595 2.

890 3. 282 بالمخاطر الموزون المعادل حسب

التعاقدية الترتيبات إنتهاء تاريخ أدناه الجدول المحتملةللمجموعة: اإللتزامواألرتباطاتاستحقاقيوضح ات 2016

2017 999

1. 635 الطلب عند 2.
844 2. 818 .2أشهر6 – 1
481 1. 784 .2شهر12 – 6
151 3. 285 115سنوات5 – 1

73 من .8سنوات5

590 9. 595
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 )تتمة( ةيةوإلتزاماتمحتملائتمانارتباطات20

ج بأن المجموعة تتوقع أواإللتزامميعأل إنتهاءاألرتباطاتاتالمحتملة قبل  .األرتباطاتسيتمسحبها

قبلالدولاالخرىمختلفدعاوىمعالمجموعةلدى ومن المجموعة ضد المرفوعة المطالبات على القضائية الدعوى . تتضمن
األعتيادية االعمال ضمن تنتج مإنالمجموعةوالتي ، بعد البنك إدارة المطالباتاأعضاءمجلس شركاتراجعة ضد لمعلقة

وبناء ذالمستشارينأفادهعلىالمجموعة تأثيرمقتنعةالصلةويالقانونيينالمهنيين لها يكون لن سوف المطالبات هذه نتائج بأن
للمجموعة المالي المركز على سلبي جوهري

اإلجنبية21 للعمالت الهامة التعرضات صافي

التعرض صافي يلي تابعة :فيما شركات في إستثمارات من أساسية بصورة والناتجة االجنبية للعمألت اتالهامة

2016 2017
المعادل

بالدوألر
االمريكي العملة

المعادل
بالدوالر

اإلمريكي (  العملة فائض )عجز

558 1.816 616 2.039 برازيلي لاير
7) ( 6)  ( 7) ( إسترليني (5 جنيه

94 1.718 99 1.763 مصري جنيه
224 159 261 185 أردني دينار
129 14.224 129 14.810 جزائري دينار

1 2 2 6 تونسيدينار
2 2 6 5 يورو
1) ( 1)  18 7 بحريني دينار

المالية22 لألدوات العادلة القيمة

لليبين الهرمي التسلسل قياس التالي للمجموعة.للموجوداقيمةالعادلةالجدول المالية والمطلوبات ت

22-1312017

لقياس فيلتسلسلالهرميالاألفصاحاتالكمية كما للموجودات  :312017العادلة

العادلة:الموجودات بالقيمة المقاسة المالية
المجموع 2 1

1.051 - 1.051 ل بها محتفظ مالية المتاجرةأوراق غرض
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية للبيع  –أوراق المتاحة

4.921 - 4.921 مدرجةسنداتدين
436 غير  - 436 مدرجةسنداتدين

4 - 4 الملكية المدرجةأسهمحقوق
المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات

60 الفائدة  - 60 أسعار مقايضات
4 العمألتمق - 4 ايضات

11 آجلة  - 11 أجنبي صرف عقود
118 64 54 الخيارات عقود

3 - 3 مستقبلية عقود
كتحوطات بها محتفظ مالية مشتقات

الفائدة أسعار مقايضات
1 آجلة  - 1 أجنبي صرف عقود
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بمأل الدوألراتاالمريكيةجميعاالرقام يين
المالية22 لألدوات العادلة  )تتمة(القيمة

 )تتمة( 22-1312017

لقياس  )تتمة( :312017فيللمطلوباتلقيمةالعادلةللتسلسلالهرميااألفصاحاتالكمية

العادلةالمطلوبات بالقيمة المقاسة  :المالية
المجموع 2 1الم

المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات
45 الفائدة  - 45 أسعار مقايضات
13 عمألتالمقايضات  - 13
7 آجلة  - 7 أجنبي صرف عقود

113 66 47 ال خياراتعقود
2 - 2 مستقبلية عقود

ك بها محتفظ اتتحوطمشتقاتمالية
الفائدة أسعار مقايضات

5 آجلة  - 5 أجنبي صرف عقود

العادلة بالقيمة المدرجة غير المالية لألدوات العادلة القيم
قيمهاالمدرجةإ عن جوهري بشكل تختلف أل العادلة بالقيمة المدرجة غير المالية لالدوات العادلة  .مايليبإستثناءنالقيمة

العادلة القيمة 2 1 المدرجة القيمة
المالية الموجودات

249 48 201 223 المتاجرة غير لغرض بها محتفظ أخرى مالية أوراق

المالية المطلوبات
2.159 2.005 154 2.148 الجلأخرىوذوناتالجلأ وتمويألت سندات

22-2312016

لقياس العادلةلللتسلسلالهرميالاألفصاحاتالكمية فيلقيمة  :312016كما

العادلة:الموجودات بالقيمة المقاسة المالية
المجموع 2 1

711 3 708 المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية أوراق
المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية للبيع  –أوراق المتاحة

4.142 - 4.142 مدرجة دين سندات
485 مدرجة  - 485 غير دين سندات

4 - 4 المدرجة الملكية حقوق أسهم
المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات

47 الفائدة  - 47 أسعار مقايضات
21 العمألت  - 21 مقايضات
79 آجلة  - 79 أجنبي صرف عقود

279 51 228 الخيارات عقود
9 - 9 مستقبلية عقود

مالية كتحوطاتمشتقات بها محتفظ
الفائدة أسعار مقايضات

آجلة أجنبي صرف عقود
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المالية22 لألدوات العادلة  )تتمة(القيمة

 )تتمة( 22-2312016

ا  )تتمة( :312016فيللمطلوباتلقيمةالعادلةللتسلسلالهرميالكميةلقياساألفصاحات

العادلةالمطلوبات بالقيمة المقاسة  :المالية
المجموع 2 1

المتاجرة لغرض بها محتفظ مالية مشتقات
42 الفائدة  - 42 أسعار مقايضات
27 العمألت  - 27 مقايضات
33 آجلة  - 33 أجنبي صرف عقود

256 52 204 الخيارات عقود
11 - 11 مستقبلية عقود

كتحوطات بها محتفظ مالية مشتقات
الفائدة أسعار مقايضات

25 آجلة  - 25 أجنبي صرف عقود
الخيارات عقود

العادل بالقيمة المدرجة غير المالية لألدوات العادلة ةالقيم
المدرجة قيمها عن جوهري بشكل تختلف أل العادلة بالقيمة المدرجة غير المالية لالدوات العادلة  .مايليبإستثناءإنالقيمة

العادلة القيمة 2 1 المدرجة القيمة
المالية الموجودات

1.012 - 1.012 989 المت غير لغرض بها محتفظ أخرى مالية اجرةأوراق

المالية المطلوبات
4.280 3.573 707 4.269 الجلأخرىوذوناتالجلأ وتمويألت سندات

المستو في 1المالية
فيت المتداولة المالية لالدوات العادلة السوقنشطبتاريخالميزانيةمدرجةالأسعارالسوقإلىنشطةالسواقاالستندالقيمة إذااً . يعتبر

أوالتاجمتاحةومدرجةالكانتاالسعار الصرافة شركة من منتظمة خدماةمجموعأورأوالسمسارمتوفرةبصورة تصناعيةأو
أ الرقابية، وتمثلالتسعير الجهات السوقأسعارتلكو أسعار . إن تفضيلية شروط دون بانتظام تحدث والتي الفعلية السوق معامألت
للموجمدرجةال فيالمستخدمة االدوات هذه تضمين . يتم الحالية العروض أسعار هي المجموعة قبل من بها المحتفظ المالية ودات
المستوى1 في المتضمنة المالية االدوات داكس1. تتضمن مؤشر على أساسية 100فتسي ( DAX)بصورة

FTSE جونز )( 100 محت( DowJonesداو مالية كأوراق للبيع.المصنفة متاحة أو المتاجرة لغرض بها فظ

المستو في 2المالية
النشط )عل السوق في تداولها يتم أل التي المالية لالدوات العادلة القيمة الموازنةلليتمتحديد ، السوق المثال سبيل المالية( ى مشتقات

مناستخدامب هذه التقييم تقنيات . تزيد قدرمعاستخدامتقنياتالتقييم أقل وتعتمد متوفرة كانت حيثما مألحظتها يمكن التي السوق لومات
الخاصة التقديرات العادللالداةبالمنشأةممكنعلى للتقييم المطلوبة الجوهرية المدخألت جميع كانت ، فإ . إذا مألحظتها يتميمكن نه

المستوى ضمن  .2االداة

المستو 12بين
في2و1تبينتحويألهناكيكنلم المنتهية شيء(.312016) 312017السنة  : أل
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االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23 إدارة

المقدمة
الم أنشطة في كامنة عمليةويتمجموعةإنالمخاطر خألل المخاطرالمستمرةالقياسوالمراقبةوالتحديدإدارتهامن حدود مراعاة الو، مع

متمثلةفيالمجموعةخرى. تتعرضاالضوابط مخاطر ومخاطرالسيولةئتمانمخاطراأللعدة االالوومخاطرالسوقوالمخاطرالتشغيلية
وكذلكاالشكال واإلستراتيجية القانونية فيعملياتهاالماليةمخاطر الكامنة المخاطر من الماضية . خرى

القليلة السنوات مدى على المجموعة . ويشملذلكتطويرفيبشكلكبيراستثمرت المخاطر إلدارة وشاملة قوية تحتية بنية األ
المخاطر تحديد تصنيفإدارةالمومخاطرالسوقيةئتمانعملية وأنظمة ونماذج التشغيلية والمخاطر عمليةمراقبةوكذلكخاطر المخاطر

هذه أعمال لسير قوية وسيطرة هيكل

إدارةالمخراطر هي
التنفيذية اإلدارة إستراتيجيةمخاطرالمجموعةعنولةؤالمسإن تنفيذ قبولالمخاطر وضعهامن /مدى تم التي التوجيهية والسياسات لجنة

فيذل  (BRC)دارةمجلساألالتابعةلمخاطرالقبل التيتتعرضكبما الجوهرية المخاطر كافة وتقييم خأللالمجموعةلهاأنشطةتحديد
من ذلك . ويتم منها للحد مناسبة داخلية ضوابط وتنفيذ وتصميم مستمرة ولجاناإلدارةلجانبصفة التالية المجلس وكذلكمن العليا األ

مجموعة الرئيسيللمجموعة.  ئتمانخألل المقر في اوالمخاطر

ضمن لجانمجلس البنك، تقوم إلدارة الواسعة االساسية التحتية لبنية أفضلممارساتاستخداماالساسيةوهيوليةؤالمساإلدارةبأداء لجنة
المستوى، تقوم هذا . وعلى المخاطر على واإلشراف التابعةلمجلسالاإلدارة علىتحديد   (BRC)اإلدارةمخاطر باإلشراف عملهقبول

ومعايير معلجانوليةؤمسلجنةلتتحملاكما  ،االمخاطر التنسيق الرقابيةفيبمتطلباتاإللتزاماالخرىلمتابعةالمجلس السلطات مختلف
فيهاالمجموعةالبلدان تزاول لجنة .أنشطتهاالتي

فعاللمراقبةولةؤمسالهيلمجموعةلتدقيقالإن بنظام تحتفظ المجموعة بأن التأكد عن اإلدارة مجلس أمام المخاطرالمالية ال
السلطات بمتطلبات المجموعة إلتزام ومراقبة المخاطر وإدارة فيهاالمجموعةرقابيةوالمحاسبية تعمل التي البلدان مختلف األ . في

لجنة الرئيسيهيللمجموعةئتمانإن المقر فيالمستوياتالعليايةئتمانعنالقراراتاألولةؤالمسفي فيمحفظة والمجموعةقروض
اإلقراضللبلدان سقوف تحدد أنها المضمحلةوالمسائلالعامةسقوفال، كما الموجودات مع اللجنة وتتعامل االخرى ب

والمطلوبات .ئتمانلألالعامةسياساتالالمتعلقة

الموجودات لجنة إن الطويلةاالجلواالساليبمسؤوهيالللمجموعة اإلستراتيجية الخطط تحديد عن أساسية بصورة الالمرحليةلة
تخصيصالموجودات لتوجيه االجل المجموعةاإلستراتيجية. ةوالمطلوباتبحكمقصيرة أهداف تحقيق أجل من تقوملجنة والمطلوبات

الموجودات فيسياقللمجموعة المجموعة تواجهها التي المخاطر وبيان السوق ومخاطر المجموعة سيولة بمراقبة ال
وتقلبات األقتصادية رأسالمالسوقالتطورات إلدارة الفرعية اللجان قبل من للمجموعة والمطلوبات الموجودات لجنة مساعدة المهيكلة. يتم

االجنبية والعمألت واإلستثمارات والسيولة لجنة

إن المخاطرالتشغيليةإدارة الطويلةاالجلواالسالللمجموعة اإلستراتيجية الخطط تحديد عن أساسية بصورة المسؤولة الالمرحليةيبهي
قصيرةاالجل والمخاطرغير التشغيلية للمخاطر المجموعة تعرض وقياس ومراقبة الحكيمة واإلدارة المناسب الوقت لتحديد . تضع

والناشئة الفعلية المالية وتشرفعلىللمجموعةالمخاطرالتشغيليةإدارةلجنة المخاطرالتشغيلية.  وظيفةالسياسات المتخصصةلجان
المخاطر مراقبة ، مثللجنة لجنةاستمراريةاألعمالللللمجموعةواالمتثال المخاطر لمجموعةولجنة .للمجموعةتقنيةالمعلومات المالية

المخاطرغير من معينة لفئات السليمة اإلدارة عن المسؤولة هي اإل هيكل

إن ب أعأله، مدعومة المذكور دارة قرف تحتيةمتماسكةللقيامنيةتقوكذلكأنظمةائتمانمخاطرومحللي بنية لتوفير المعلومات األ مخاطر
ئتمانبمهام االخرىبطريقةسهل المخاطر هيالمس . ةومهام

للمجموعة تابعة شركة كل ؤإن تابعةلمجلساإلدارة المخاطر إلدارة لجنة ولديها بها الخاصة التشغيل مخاطر إدارة عن ولة اإلدارة مسولجان
ولياتلجانالمجموعة. ؤتمماثلةلمسولياؤوالتيلديها
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التقارير وأنظمة المخراطر قياس

المخراطر تقليل
المخاطر إلدارة الشامل برنامجها من تستخدمالمجموعة ، كجزء للمخاطرالناتجة التعرض إلدارة االخرى واالدوات المالية المشتقات أسعار

في التغيرات والعمألتاالجنبيةومن الفوائد الناتجةعناتالتعرضوئتمانالملكيةومخاطراألحقوقأسهممخاطر مخاطر ال
متنبأبها.المعامألت ، و

التحوط معامألت في الدخول قبل المخاطر بيان تقييم المناسبمناالهيالمصريتم المستوى على بها المجموعة. تتمح داخل قدمية مراقبة
علىأساسشهريفعالية التحوط عألقات جميع قبلالمجموعة من عألقاتتحوط في المجموعة فعاليتها، تدخل عدم حاألت مستمرة. في

بصورة المخاطر من للتقليل جديدة لتقل

الضمانات بنشاط المجموعة منالتفاصيللية )ئتمانيلمخاطرهااألتستخدم لمزيد زيادةأدناه(.  أنظر

تركزالمخراطر متشابه
تجارية أنشطة في المتعاملة االطراف تدخل عندما التركزات تكونلهاةتظهر عندما أو الجغرافي اإلقليم نفس في أنشطة في أو لل

مقدرتها على متشابه بشكل تؤثر مما اإلقتصادية السمات نفس سياسيةأو أو إقتصادية تغيرات بروز حالة في التعاقدية بالتزاماتها وفاء التركزات
أخرى. تشير تغيرات أي أوموقعتأثرالإلى صناعي قطاع على تطرأ قد التي التطورات تجاه المجموعة أداء في النسبي معين

جغرافي وإجراءات

سياسات المخاطر، تتضمن تركز في الزيادة تجنب أجل من حدودالبلد على للتركيز معينة توجيهات محافظحدودوالمجموعة
على والمحافظة اآلخر المحددةلمخاطراألعلىسيطرةالتمتيةمتنوعة. إستثمارالطرف التركزات وفقاً لذلك.  ئتمانوإدارة اال

األئتمانمخراطر
وفاءعمئتمانمخاطر عدم بسبب لخسارة المجموعة تعرض احتمال مخاطر هي االخرىبالتزاماتهموزبائنهاوألئها االطراف األ

مخاطر ومراقبة بإدارة المجموعة استعدادلقبولهائتمانالتعاقدية. وتقوم على هي التي المخاطر حجم على حدود وضع طريق عن ولالفراد
والتركزاتالجغرافية االخرى مراقبةالتعرضاتبالنسبةالصناعيةوعنطواالطراف تلكاريق األإلحدود. إلى

ضدمخاطر للحماية االول المستوى حدوداألئتمانن في يتمثل المألئمة لكلبلدئتمانغير وحدودالمخاطريعاصنقطاعوالمحددة   ،االخرى
إلىحدود العمألءأوائتمانباإلضافة مجموعةعمألء اإلدارةولجنة لمجلس التابعة المخاطر لجنة قبل من وضعها تم التي نئتمااأل
وشركاتهالتابعة البنك بين تخصيصها الرئيسي، وتم المقر في السيطرةعلىالمصرفية يتم ثم . ومن للئتماناألمخاطرلتعرضال

مجموعةمن أو االفراد السلطاتبناءً عمألءمالعمألء تفويض تسلسل خألل ن نظامتصنيف بموجب العمألء مخاطر تصنيف على ئتماناأل
للمجموعة. وفي الداخلي التسهيألتاأل فيها تتخطى التي المجموعةتتطلبئتمانالحاألت سياسات فإن الحدود المضمونة غير ية األ

مخاطر لتقليل العميلأوئتمانضمانات موجودات على قانونية رهانات أو مالية أرواق أو نقدية ضمانات هيئة على هي والتي ضمانات
المجموعةباعتماداالخرى. االطراف تقوم المالالمعدلمقياسكما رأس عوائد /العوائدفيللمخاطر المخاطر لتقييم كإجراء المعاملة

على الموافقة مرحلة
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لمخراطر للتعرض أئتماناالالحداإلقصى األعتبار في أخررائتمانضماناتوتعزيزاتيدوناإلخرذ ية
الصناعي. ت القطاع وحسب الجغرافي اإلقليم حسب المجموعة تركز مخاطر إدارة للتعرضتم االقصى الحد أدناه الجدول يوضح

الحداجمالييوضح. محتملةالتااإللتزاميةوئتماناألاألرتباطاتبنودعلىمتضمنة  ،قائمةالمركزالماليلبنودئتمانلمخاطراأل
خأللالمخاطراتلتعرضاالقصى من المخاطر تقليل تأثير الرئيسية. اتفاقياتاستخدام، قبل والضمانات المقاصة

الحد إجمالي
للتعرض اإلقصى

20172016

سائلة 1.3551.794أموال
لغرضالمتاجرةسنداتدين بها 1.051708محتفظ

لدى أخرىإيداعات مالية ومؤسسات 3.1704.130بنوك
شراء إعادة اتفاقيات بموجب مشتراة مالية 1.5211.556أوراق

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ دين 5.5745.610سندات
وسلف 15.32914.683قروض

أخرىائتمانتعرضات 1.3011.465ية

29.30129.946

محتملة )إيضاحائتمانتارتباطا 9.5958.590 (20والتزامات

38.89638.536المجموع

العادلةفتسجلاالمادنع بالقيمة توضحتعرضإدواتالمالية أعأله المبينة الحديةئتمانمخاطراألالاتنالمبالغ ليس ولكن الحالية
الممكن من الذي القيم. االقصى في لتغيرات نتيجة المستقبل في ينتج إن

االقصىلتعرضل الحد عن التفاصيل ، ينبغييةئتمانمخاطراألالاتلمزيدمن المالية االدوات فئات من فئة الرجوعبالنسبةلكل
الضماناتإمحددة. يضاحاتإل لتخفيفالمخاطرنتأثير االخرى أدناه. ةموضحهيوالتقنيات

اإلقصىلطتركزالمخرا يةئتمانالمخراطراالاتتعرضرللحد
أي األعتبار في االخذ المجموعة )قبل موجودات تعزيزاتةيمكنتحليل أو بها ( والمطلوباتوائتمانضماناتمحتفظ أخرى حقوقية

التالية: تااإللتزامورتباطاتألواالملكية الجغرافية االقاليم حسب

الملكيةاتوحقوقمطلوبموجودات
والتزاماتائتمانارتباطات ية

محتملة

201720162017201620172016

الغربية 3.1634.0432.1579871.5501.220أوروبا
العربي 11.61411.76318.77821.2523.8033.373العالم

2.1891.144359550281463آسيا
الشمالية 3.0583.234977927540580أمريكا
الألتينية 8.1258.0496.6015.8423.3802.923أمريكا

1.1521.7134293884131أخرى

29.30129.94629.30129.9469.5958.590المجموع
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

لمخراطراتركزالمخرا للتعرض اإلقصى   )تتمة( ئتمانالطرللحد
للمجم المالية للموجودات الصناعي التعزيزاتاألتحليلالقطاع أو بها المحتفظ الضمانات األعتبار في االخذ وبعد يةئتمانوعة، قبل

كالتالي االخرى، هي
للتعرض اإلقصى الحد للتعرضإجمالي اإلقصى الحد صافي

2017201620172016

9.58011.5418.0489.572ماليةخدمات
أخرى 5,3875,1365,3595,108خدمات

2.2033.6992.1623.663يعيتصن
1.2561.1361.1661.037إنشائي

وتنقيب 307643307643تعدين
1,1369261.136926مواصألت

شخصي / إستهألكي 573635572634تمويل
1.2428791.236870تجاري

وتشجير وصيد 1.4264081.426408زراعة
وات اإلعألم ووسائل 539357539356صاألتتكنولوجيا

5.6524.5865.4824.544حكومي

29.30129.94627.43327.761المجموع

األ لألرتباطات الصناعي االخذفياإللتزاميةوئتمانتحليلالقطاع وبعد ، قبل للمجموعة المحتملة أوات بها المحتفظ الضمانات األعتبار
كالتالي:ئتمانالتعزيزاتاأل االخرى، هي ية

للتعرض اإلقصى الحد للتعرضإجمالي اإلقصى الحد صافي
2017201620172016

3.2143.2403.0492.933ماليةخدمات
أخرى 2,1981,7222,1931,717خدمات

1.0651.4621.0561.455تصنيعي
663590660588إنشائي

وتنقيب 203462203462تعدين
332268332268مواصألت

567545564543تجاري
وتشجير وصيد 1812418124زراعة

واتصاألت اإلعألم ووسائل 128225127225تكنولوجيا
1.044521.03750حكومي

9.5958.5909.4028.265المجموع
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

الماليةئتماننوعيةاال الموجودات فئة حسب
نوعيةت منقبلالموائتمانتمإدارة المالية نوعيةئتمانألالتصنيفاتااستخدامالمجموعةبجودات أدناه الجدول . يوضح الداخلية ية

المئتماناأل الموجود التصنيفاتاحسبفئة نظام أساس للمجموعة. ئتمانألالي، على ية

312017
موعد هااستحقاقلميحن

مضمحلة وغير

درجة
عالية

درجة
المعيار

سياإلسا

موعد فات
هااستحقاق

غير لكنها
مضمحلة

موعد فات
هااستحقاق

مضمحلةو
فردي المجموعبشكل

سائلة 1.355 - - - 1.355أموال
دين المتاجرةسندات لغرض بها 1.051 - - 229822محتفظ

أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى 3.170 - - 1.8721,298إيداعات
مشترا إعادةشراءأوراقمالية اتفاقيات بموجب 1.521 - - 1001.421ة

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ دين 25.574 - 4.0521,520سندات
وسلف 4.42310.6567217815.329قروض

أخرىائتمانتعرضات 1.301 - - 1,036265ية

13.06715.9827218029.301

312016
استحقاقها موعد يحن لم

مضمحلة وغير

درجة
عالية

درجة
المعيار

االساسي

موعد فات
استحقاقها
غير لكنها
مضمحلة

موعد فات
استحقاقها

مضمحلةو
فردي المجموعبشكل

سائلة 1.794 - - - 1.794أموال
دين المتاجرةسندات لغرض بها 708 - - 708 - محتفظ

أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى 4.130 - - 3.1211.009إيداعات
شراء إعادة اتفاقيات بموجب مشتراة مالية 1.556 - - 1481.408أوراق

المتاجرة غير لغرض بها محتفظ دين 35.610 - 4.0621.545سندات
وسلف 5.2689.0907325214.683قروض

أخرىائتمانتعرضات 1.465 - - 1.240225ية

15.63313.9857325529.946

المجمو مخاطراألومنسياسات تصنيفات وتطابق دقة على األئتمانعةالمحافظة المخاطر.  ئتمانعبرمحفظة تصنيف نظام خألل من
مخاطراألو تعرضات ومقارنة للتطبيق القابلة المخاطر على اإلدارة تركيز من واالقاليمئتمانسهلهذا االعمال خطوط كافة عبر

والمنتجات تدعمهالجغرافية التصنيف نظام أجل . إن من المقدمة السوق معلومات إلى المالية، باإلضافة التحليألت من متنوعة مجموعة
مخاطر لقياس الرئيسية مصممائتمانتوفيرالمدخألت الداخلية المخاطر تصنيفات . جميع الفئاتةاالطرافاالخرى ً لمختلف خصيصا

وفقا الومستمدة وتحديثتصنيفاتمجموعةلسياسةتصنيف تقييم لديها  . ويتم المخاطر فئات من فئة . كل منتظمة بصورة المخاطر
وفيتش وبورز وستاندرز موديز تعادل تصنيف وكاألت من درجات

تم التي المالية الموجودات فئة حسب السنةتالقيمةالمدرجة نهاية في كما شروطها تفاوض إعادة

20172016

وسلف 239294قروض
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الماليةالموحدةإيض القوائم حول احات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين االرقام جميع
المخراطر23  )تتمة(إدارة

أخررائتمانضماناتوتعزيزات ية
األ المخاطر تقييم على يعتمد المطلوبة الضمانات ونوعية الضماناتالرئيسئتمانإنمقدار أنواع . تتضمن اآلخر للطرف تمية التي ية

منال وضمانات نقد على عليها بنوك. حصول

ً لأل وفقا إضافية ضمانات للضمانات، وتطلب السوقية القيمة تمتفاقيةتراقباإلدارة التي للضمانات السوقية القيمة االساسية، وتراقب
اإل خسائر مخصص كفاية لمدى مراجعتها خألل من المجموعةضمحأللالحصولعليها تقوم المقاصةاتفاقياتاستخدامب. كما

االخرى االطراف مع الرئيسية

التسوية مخراطر
للخسارة التعرض مخاطر هي التسوية لفشلمخاطر أونتيجة مالية أوراق أو النقد بتسليم بالتزاماته الوفاء في اآلخر الطرف

المعامألت، تقو من معينة . والنواع العقد في عليه متفق هو ما حسب أخرى خأللموجودات من المخاطر هذه بتقليل مالمجموعة
ع فقط المعاملة تسوية من للتأكد بالوفاءبوكيلتسوية الطرفين كأل جزءاً  لتزاماتهإندمايقوم التسوية موافقات . وتشكل بالتسوية الخاصة

األ حدوداألئتمانمنالموافقات مراقبة  .ئتمانيةوإجراءات

السوق مخراطر
ب مخاطر هي السوق أسعارمخاطر لتغيرات نتيجة تتأثر اإلستراتيجية، سوف أعمالها لدعم قدرتها أو المجموعة رأسمال أو أرباح أن

أو االسهم أسعار أو الفائدة بأسعار المتعلقة االسعار السلع. كلفةتأسعارالسوقأو وأسعار االجنبية العمألت صرف وأسعار القروض

الموض والسياسات الحدود المجموعة قياستستخدم . يتم السوق مخاطر ومراقبة متابعة خأللها من يتم التي المجموعة قبل من وعة
وحدة . إن والمطلوبات الموجودات لجنة قبل من إستراتيجي إشراف مع المخاطر إدارة قسم قبل من المخاطر هذه الخزانةومراقبة

هيالسوقومخاطر المخاطر إدارة لقسم وضعومسؤوالماليةالتابعة عن /متابعةلة لقياس منهجية ووضع السوق مخاطر سياسة تنفيذ
لجنةمسؤوالمخاطروكذلك قبل من اعتمادها قبل المنتجات مخاطر وسقوف الجديدة التجارية المنتجات جميع مراجعة عن لة

ال . وتتمثل وتقديمتقريرمسؤوالموجوداتوالمطلوبات السوق مخاطر قياس في السوق مخاطر إلدارة االساسية السوقلية مخاطر عن
المجموعة قبل من المعتمدة السقوف مقابل

الفائدة سعر مخراطر
من الفائدة سعر الماليـة.  احتمالتنتجمخاطر لالدوات العادلة القيم أو المستقبلية الربحية على تؤثر التي الفائدة أسعار في التغيرات

تفاوتا لوجود نتيجة الفائدة أسعار لمخاطر المجموعة مخاطرتتعرض عوامل أهم . إن والمطلوبات الموجودات فوائد تسعير إعادة في ت
هذ تقليل يتم . ولكن الفائدة أسعار هي للمجموعة بالنسبة موجوداتههالسوق فياومطلوباتهاالمخاطرالن هي الفائدة بأسعار المتأثرة

المج عام، تستخدم . وبشكل أقل المخاطر فترة حيث عائمة معدألت ذات االدواتمعظمها وتحويل المتوافقة بالعمألت التمويل موعة
الموجودات.المعدألتالاتالماليةذ سجألت في أفضل بشكل الفترة إدارة أجل من عائمة معدألت إلى ثابتة

، ل ثابتة االخرى المخاطر بجميع اإلحتفاظ الفائدة، مع معدألت في الممكنة المحتملة التغيرات حساسية التالي قائمةليوضحالجدول
أوالخسائرالموحدة للمجموعة. لالرباح

الموحدة القائمة أوالخسائرإنحساسية سنةهيلألرباح لمدة الفوائد دخل صافي على الفائدة أسعار في المفترضة التغيرات في التأثير
في بها المحتفظ المالية والمطلوبات المالية الموجودات أساس ت31، على إحتسابديسمبر، متضمنة . يتم التحوط أدوات أثير

تحوط أي تأثير للبيع، متضمنة المتاحة المالية للموجودات الثابت المعدل تقييم إعادة طريق عن الحقوق مرتبطةحساسية ومقايضات
م. به هي المجموعة قبل من المتاجرة غير لغرض بها والمحتفظ للبيع المتاحة المالية االوراق جميع ، فإن جوهرية وجوداتبصورة

. وبالتالي جوهرية. إ، فبمعدألتعائمة غير تعتبر الفائدة معدل في لتغيرات نتيجة الحقوق حساسية في التغيرات ن



.م.ب المصرفية )ش العربية  (.المؤسسة

51

الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

 ()تتمةالفائدةسعرمخراطر
2017

في الزيادة
النقاط

اإلساسية

قائمة حساسية
أو اإلرباح

الخرسائر

في النقص
النقاط

اإلساسية

قائمة حساسية
أو اإلرباح

الخرسائر

أمريكي  - 25 - 25دوالر
 (2) 25225يورو

 - 25 - 25إسترلينيهجني
برازيلي  - 25 - 25لاير

 (1) 25125أخرر

2016
في الزيادة

النقاط
االساسية

قائمة حساسية
أو االرباح

الخسائر

في النقص
النقاط

االساسية

قائمة حساسية
أو االرباح

الخسائر

أمريكي 252 (2) 25دوألر
 (1) 25125يورو

 - 25 - 25إسترلينيهجني
برازيلي  (3) 25325لاير

 (4) 25425أخرى

ـرالعملةمخراط
االجنبية العمألت صرف أسعار في لتغيرات نتيجة المالية االداة قيمة تغير مخاطر هي العملة إنمخاطر

كان التي العمألت إلى أدناه المتنبأالمجموعةلدىيشيرالجدول النقدية وتدفقاتها النقدية ومطلوباتها موجوداتها على جوهرية تعرضات
في الدوألر  .312017312016كما مقابل العملة أسعار في الممكنة المحتملة التغيرات تأثير التحليل يحسب

الموحدة القائمة في ثابتة االخرى المتغيرات بجميع اإلحتفاظ مع الخسائراالمريكي أو لحساسيةلالرباح العادلةعملة )نتيجة القيمة
به المحتفظ النقدية المتاجرة( وللموجوداتوالمطلوبات غير لغرض بها والمحتفظ المتاجرة لغرض لتغيراتفيحقوقالملكيةا  )نتيجة

العادلة المستمقايضاتالعمأللالقيمة آجلة أجنبي صرف النقدية(وعقود للتدفقات كتحوطات االجنبيةتخدمة العمألت تغيرات وتأثير
الس القيمة . تعكس التابعة شركاته في البنك مراكز هيكلة الموحدةعلى القائمة في محتمل انخفاض صافي الجدول في أوالبة لالرباح

القيمةالموجبةحقوقالملكيةأوالخسائر تعكس 2017محتملة. الصافيالزيادة  ، وبينما
العملة2016

في

تغير العملة
سعر على

التأمير قبل
الربح الضريبة
على

التأمير حقوق
الملكية
في

تغير العملة
سعر على

التأثير قبل
الربح الضريبة
على

التأثير الملكية
حقوق برازيلي

هجني28-+/ - %5-+/  %31-+/ - %5-+/ لاير
هجين - - %5-+/  - - %5-+/ إسترليني
أردني4-+/  1-+/ %5-+/  %4-+/ - %5-+/ مصري

جزائري9-+/  2-+/ %5-+/  %9-+/ %4-+/ %5-+/ دينار
تونسي6-+/ - %5-+/  %6-+/ - %5-+/ دينار

-+/ يورو - - %5-+/  - - %5-+/ دينار
بحريني - - 5%-+/  - - 5%

 - - %5-+/  - %1-+/ %5-+/ دينار
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام

المخراطر23  )تتمة(إدارة

رأسعاراإلسهممخراط
القيم انخفاض مخاطر هي االسهم أسعار االسهمالعادلةمخاطر مؤشرات مستويات في لتغييرات كنتيجة الملكية حقوق السهم

. ينتجو الفردية االسهم محفظةلتعرضالمؤشراتقيمة من المتاجرة غير لغرض بها المحتفظ االسهم  . سنداتالمجموعةمخاطرأسعار

على التأثير الملكيةإن أسهمحقوق وأدوات المتاجرة لغرض بها المحتفظ الملكية حقوق أسهم الدوات العادلة القيمة في لتغير )كنتيجة
محتملةممكحقوقالملكية لتغيرات ( نتيجة للبيع كمتاحة صافيقيمالمحتفظبها أو االسهم مؤشرات في بجميعنة اإلحتفاظ مع الموجود

ثابتة، هي االخرى كالتالي:  المتغيرات
20172016

في التغير
أسعار

اإلسهم

التأمير
قائمة على
أو اإلرباح

حقوق /الخرسائر
الملكية

التغير
أسعار في

االسهم

التأثير
قائمة على
أو االرباح

حقوق /الخسائر
الملكية

ال الملكية حقوق المتاجرةأسهم لغرض بها  - %5-+/  - %5-+/ محتفظ

للبيع المتاحة الملكية حقوق 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ أسهم

التشغيلية المخراطر
طارئة أحداث من أو االنظمة أو الداخلية العمليات فشل أو كفاية عدم من الناتجة الخسارة مخاطر بأنها التشغيلية المخاطر تعريف يمكن

كا تبقى التشغيل مخاطر بأن اإلشارة من بد . وأل بصورةخارجية إزالتها االحوال من حال بأي يمكن وأل االعمال أنشطة جميع منةفي
ضد التأمين الحاألت بعض وفي التقليل أو اإلدارة طريق عن تعزيزها أو عليها المحافظة يمكن للمساهمين العائدة القيمة أن تامة؛ إأل

المخاط إدارة وحدة قامت الهدف هذا تحقيق أجل . ومن التشغيلية متضمناً المخاطر التشغيلية المخاطر عمل إطار بتطوير التشغيلية ر
وعناصر والمراقبة المجموعةسيطرةالتحديد، القياس، اإلدارة عبر المعنية العمليات من متنوعة مجموعة تطوير . تم المخاطر /تقليل

العاملة، وبعضمؤعلىمتضمنة الوحدات قبل من بها والتحكم للمخاطر الذاتي التقييم وإدارةوسائل التشغيلية المخاطر قياس شرات
اإل والخطط المعامألت إقرار وآليات الجديدة المنتجات الطارئة.حتياطياالحداثومراجعة الظروف إزاء ة

بتقديم تسمح آليات بتطوير الغرض لهذا تقوم وحداتها، وهي جميع في التشغيلية المخاطر على التامة الشفافية تطبيق المجموعة وتنوي
إلدارةاالتقار الصلة ذات التشغيلية المخاطر معلومات إلدارة العليا، وكذلكليرمنتظمة واإلدارات يةمخاطرالتشغيلالجنةإدارةعمال

نفسه اإلدارة مجلس عن فضأل اإلدارة لمجلس التابعة المخاطر ولجنة

الم ومراقبة وتسجيل بقيد المتعلقة التشغيل مهام أن على المجموعة سياسة عنتنص مستقلون موظفون بها يقوم أن يجب عامألت
العمليات إدارة ذلك في بما المجموعة في االعمال قطاعات من قطاع كل على فإن . وبالتالي المعامألت تجهيز يتولون الذين الموظفين

المعلومات البشريةوتكنولوجيا ووالموارد القانونية الماليةاإللتزاموإدارةالشؤون تأخوالرقابة التحكمأن وبرامج باإلجراءات منها ذكل
سياسات في عليها المنصوص والمبادئ التوجيهات ضمن منها، وذلك بكل المتعلقة التشغيلية المخاطر إدارة بهدف أعأله عنها المنوه

المجموعة لها تتعرض التي التشغيلية للمخاطر سليمة إدارة ضمان أجل . ومن المفعول السارية واإلجراءات خلقالمجموعة تم فقد
مناسب هو التشغيلية، كما المخاطر / تقليل وسيطرة ومراقبة وإدارة وقياس تحديد على بالمساعدة المكلفة الدعم وظائف بعض
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

السي ولةمخراطر
مقدرة عدم في تكمن التي المخاطر هي بمطلوباتهالمجموعةمخاطرالسيولة موعداعلىالوفاء اإلعتياديةاستحقاقعندمايحين الظروف اإلدا. والمضغوطةهاضمن ، قامت المخاطر هذه من بتنويعوللحد رة

باإلضاف التمويل الودائعمصادر قاعدة أاالساسيةةإلى مع اإلعتبارووإدارةالموجودات في المستقبليةوخذالسيولة النقدية التدفقات أساسمراقبة النقدية  .يوميالسيولةعلى للتدفقات تقييم إجراء هذا ويتضمن
يمكن التي الدرجة عالية ضمانات توافر االمر. هاللحصولاستخدامالمتوقعةومدى لزم إذا إضافي تمويل على

التزاماتها، بمطلوبةللوفاءسرعةالالفرالنقدبالكلضمانتووذالحيطةتوياتعندالمسسائلةبالموجوداتالتحتفظالمجموعة فيجميع المجموعةالظروفالمعاكسةظلحتى منعامةبصفة. وتتمتع بفائض
الرئيسيةوتتمثلالسيولة فيمابينللسيولةفيالمصادر واإلقتراضات عملياتها من المستمدة والسيولة ودائعها السيولةاليوميةالحداالدنىتوجيهاتاستخدامالبنوك. يتمقاعدة ومراقبة إلدارة مثلت .للسيولة

للسيولةتوجيهات االدنى التيالحد االيام لعدد التدفقاتلمجموعةيمكنللالحداالدنى جمع بموجبوالودائعجميعفيها التعاقدية منالسحوبات المستمدة السوقية  .لقابلةللتحويلاالسيناريوهاتالقيمة

ذلك إلى /بياناأليتمتكوينباإلضافة الفعستحقاقالسيولةالداخلية السيولة فجوات بناءً لتلخيص المعدلة الفجوات مقابل الداخلية. لية الفرضيات على

بيان أدناه للمجموعةاستحقاقيلخصالجدول المالية الجدولتااإللتزامعلىأساس312017كماالمطلوبات المخصومة. راجع غير المطلوبات.  اتستحقاقلألالتاليالتعاقديةللسداد لهذه المتوقعة
الفور على يعطى اإلشعار أن لو كما إلشعار تخضع التي المدفوعات معاملة يطتتم لن العمألء من العديد بأن المجموعة ، تتوقع أقربتاريخبلبوااومعذلك في وألمطالبةالملممكنالسداد بالسداد جموعة

ال النقدية التدفقات لدىمتوقعةيعكسالجدول بالودائع األحتفاظ تاريخ  .لمجموعةاالمبينةفي

المجموع
10-20

ةسن
5-10

سنوات
1-5

سنوات
6 -12

شهر
3-6

شهور
1-3

شهور
شهر خرالل

واحد
312017

المالية المطلوبات
17.398 20 295 4.552 3.624 1.306 2.447 5.154 العمألء ودائع
3.504 - - 288 595 503 426 1.692 البنوك ودائع
1.637 - 17 27 3 - 121 1.469 بموجب مباعة شراءاتفاقياتأوراقمالية إعادة

28 - - 12 6 6 3 1 إيداع شهادات
1.062 - 9 92 91 61 31 778 ومطلوباتأخرىمستحقةالدفعفوائد
2.309 - - 2.136 و - - - 173 الجل أخرىأذونات الجل وتمويألت سندات

25.938 20 321 7.107 4.492 1.876 3.028 9.094
مخرصومة وغير المالية بالمشتقات المصطحبة غير المطلوبات مجموع

ال المركز قائمة ماليفي

المالي المركز قائمة في مدرجة غير بنود

5.338 - 25 202 1.325 850 1.036 1.900 تم التي االجنبية بالعمألت المالية تسويتهاتإجماليالمشتقات
3.707 - - - - - - 3.707 ضمانات
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

السيولة  )تتمة(مخراطر

المجموع
10-20
ةسن

5-10
سنوات

1-5
سنوات

6 -12
شهر

3-6
شهور

1-3
شهور

شهر خألل
واحد

312016

المالية المطلوبات
14.675 81 48 3.930 1.573 1.074 2.231 5.738 العمألء ودائع

5.997 1 192 276 1.253 1.033 639 2.603 البنوك ودائع
169 - - 2 - 12 - 155 بموجب مباعة مالية شراءأوراق إعادة اتفاقيات

37 - - 12 10 5 1 9 إيداع شهادات
1.172 - 3 86 67 42 45 929 أخرى ومطلوبات الدفع مستحقة فوائد
4.842 - 1.554 1.114 955 1.155 أخرى  - 64 الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات

26.892 82 1.797 5.420 3.858 3.321 2.980 9.434
مخصومة وغير المالية بالمشتقات المصطحبة غير المطلوبات مجموع

المالي المركز قائمة في

المالي المركز قائمة في مدرجة غير بنود

5.822 - 44 551 326 654 868 3.379 تم التي االجنبية بالعمألت المالية تسويتهاتإجماليالمشتقات
3.333 - - - - - - 3.333 ضمانات
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

السيولة  )تتمة( مخراطر
تحليل والمطلوباتاستحقاقفيمايلي تواريخالموجودات أساس على تحليلها تسويتهاالمتوقعةاستردادالتيتم أو تحقيقهاها يمكن عندما    .أو

المجموع

المجموع
مرمنإلك

شهر12
غير

مؤرخرة
من أكمر

سنة20
10 -20

سنة
5-10

سنوات
1 - 5

سنوات

المجموع
12

شهر
6 -12

شهر
3-6

شهور
1-3

شهور
خرالل

واحدشهر
312017

الموجودات
1.388 130 - - - - 130 1.258 30 68 60 1.100 سائلة أموال
1.051 334 - - - - 334 717 المتاجرة - 24 - 693 لغرض بها محتفظ مالية أوراق
3.170 - - - - - - 3.170 93 176 541 2.360 بنوك لدى أخرىإيداعات مالية ومؤسسات
1.521 - - - - - - 1.521 - - 100 1.421 شراء إعادة اتفاقيات بموجب مباعة مالية أوراق
5.599 4.369 25 56 170 1.076 3.042 1.230 675 227 287 41 المتاجرة غير لغرض بها محتفظ مالية أوراق

15.329 6.178 1 51 228 888 5.010 9.151 2.686 2.081 2.141 2.243 وسلف قروض
1.441 1.268 1.102 - 2 15 149 173 127 10 25 11 أخرى

29.499 12.279 1.128 107 400 1,979 8.665 17.220 4.304 2.562 3.178 7.176 الموجودات مجموع

وحقوق المساهمينالمطلوبات
مسيطرة غير وحقوق

16. 755 6.807 - - 10 240 6.557 9.948 3.650 1.112 1.635 3,551 عمألءالودائع
3.408 310 - - - - 310 3.098 629 441 418 1.610 البنوك ودائع

27 11 - - - - 11 16 6 6 3 1 إيداع شهادات
1.628 42 - - - 17 25 1.586 3 - 117 1.466 بموجبأورا مباعة شراءاتفاقياتقمالية إعادة
2.148 1.998 - - - - 1.998 150 أخرى  - - - 150 الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات
1.121 908 807 - - 9 92 213 91 61 31 30 أخرى
4.412 4.412 مسيطرة  - - - - - - - - - 4.412 غير وحقوق المساهمين حقوق

29. 499 14. 488 5.219 - 10 266 8.993 15. 011 4.529 1.620 2.204 6.658
المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع

مسيطرة غير وحقوق

2.209) ( 4.091) 107 390 1.713 ( 328) 2.209 ( 225) 942 974 518 السيولة فجوة صافي

4.091 3.984 3.594 1.881 2.209 2.434 1.492 518 المتراكمة السيولة فجوة صافي

يم سائلة مالية أوراق رئيسية بصورة هي واحد شهر بموجبخألل أخرىجديدإعادةاتفاقياتكنبيعها بودائع الودائع استبدال خطوطاألشراء. يستمر أساس ، على مختلفة أخرى أطراف أو االطراف نفس من تجدد المتاحة. ئتمانةأو
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
المخراطر23  )تتمة(إدارة

السيولة  )تتمة(مخراطر

المجموع

المجموع
من الكثر

شهر12
غير

مؤرخة
من أكثر

سنة20
10 -20
سنة

5-10
سنوات

1 - 5
سنوات

المجموع
12

شهر
6 -12

شهر
3-6

شهور
1-3

شهور
خألل

واحدشهر
312016

الموجودات
1.831 135 - - - - 135 1.696 55 111 50 1.480 سائلة أموال

711 664 3 - 2 16 643 47 6 30 المتاجرة - 11 لغرض بها محتفظ مالية أوراق
4.130 - - - - - - 4.130 30 61 229 3.810 أخرى مالية ومؤسسات بنوك لدى إيداعات
1.556 - - - - - - 1.556 - 49 - 1.507 شراء إعادة اتفاقيات بموجب مباعة مالية أوراق
5.635 1.200 25 - 2 158 1.015 4.435 542 975 409 2.509 غيرالمتاجرةأور لغرض بها محتفظ مالية اق

14.683 6.746 - 13 264 1.228 5.241 7.937 1.983 1.903 1.863 2.188 وسلف قروض
1.595 1.486 1.272 - 1 16 197 109 24 17 10 58 أخرى

30.141 10.231 1.300 13 269 1.418 7.231 19.910 2.640 3.146 2.572 11.552 الموجودات مجموع

المساهمين وحقوق المطلوبات
غير مسيطرةوحقوق

14. 270 7.397 - - 38 38 7.321 6.873 1.230 585 1.387 3.671 عمألءالودائع
5.870 487 - - 1 153 333 5.383 1.164 989 507 2.723 البنوك ودائع

37 12 - - - - 12 25 10 5 1 9 إيداع شهادات
169 2 - - - - 2 167 - 12 - 155 إعا اتفاقيات بموجب مباعة دةشراءأوراقمالية

4.269
2691. 621

2.166 - - - 1.330 836 2.103 925 1.125 أخرى  - 53 الجل وتمويألت وسندات الجل أذونات
1.266 1.061 972 - - 3 86 205 67 42 45 51 أخرى
4.260 4.260 مسيطرة  - - - - - - - - - 4.260 غير وحقوق المساهمين حقوق

30. 141 15. 385 5.232 - 39 1.524 8.590 14. 756 3.396 2.758 1.993 6.609
المساهمين وحقوق المطلوبات مجموع

مسيطرة غير وحقوق

5.154) ( 3.932) 13 230 ( 106) ( 1.359) 5.154 ( 756) 388 579 4.943 السيولة فجوة صافي

3.932 3.919 3.689 3.795 5.154 5.910 5.522 4.943 المتراكمة السيولة فجوة صافي
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

االمريكية الدوألرات بمأليين االرقام جميع
التشغيلية24 القطاعات

إداري أنشطةالغراض توزيع تم أعمالخمسإلىالمجموعةة تمقطاعات ً لذلك . وفقا وأنشطتها االعمال وحدات أساس على تبنى والتي تشغيلية
التالي المختلفة االقسام تحت أنشطتها لوضع  : ةهيكلةالمجموعة

إفريقيالشرقاإلوسطلمنطقةاالشركاتالتابعة وأنشطوشمال والشركات التجزئة أنشطة شرقتغطي ودول أفريقيا شمال في التابعة للشركات الخزانة ة
 ؛المتوسط

بالجملة الدولية وهيكلةالتمويألالخردماتالمصرفية المشاريع المشتركة؛ تتغطيتمويل والقروض اإلسألمية المصرفية والخدمات التجاري والتمويل
فيالبالمجموعةخرزانة الرئيسي المكتب في الخزانة أنشطة على ولندن؛ تشتمل ونيويورك حرين

البرازيل .سي برازيليةيعكسبصورةإيه.بي تابعة لشركة التجارية المصرفية االنشطة علىهيأساسية التركيز أس.أيه، مع البرازيل .سي .بي إيه بانكو
البرازيل؛ و في المتوسطة السوق وقطاعات الشركات

أنشطةأخرر على ش.مشركةتشتمل العربية المالية . )مقفلة(.الخدمات  .ب
2017

التابعة الشركات
ا لشرقلمنطقة

وشمالاإلوسط
إفريقيا

الخردمات
المصرفية

بالجملة الدولية
خرزانة

المجموعة
.سي .بي إيه

المجموعأخررالبرازيل

الفوائد دخرل 1241602022626556صافي
آخرر تشغيلي 41653114333313دخرل

التشغيلي الدخرل 1652255136959869مجموع

األ مخرصصات 751372723733509ضمحاللالربحقبل
 (96) - (78) - (17) (1) صافي - إضمحاللمخرصصات

التشغيلية والمصروفات الضرائب قبل الربح
المخرصصة 741202715933413غير

الخرارجية العمليات على  (58) - (32) - (3) (23) ضرائب
المخرصصة غير التشغيلية  (102)      المصروفات

للسنة 253الربح

التشغيلية 3.3979.9127.9288.1847829.499الموجودات

15.1946.9831125.087 - 2.899التشغيليةمطلوباتال

2016
التابعة الشركات

االوسطللشرق
إفريقيا وشمال

الخدمات
المصرفية

بالجملة الدولية
خزانة

المجموعة
.سي .بي إيه

المجموعأخرىالبرازيل

الفوائد دخل 1391433021511538صافي
آخر تشغيلي 38841515634327دخل

التشغيلي الدخل 1772274537145865مجموع

اإلضمحألل مخصصات قبل 791413025818526الربح
 (92) - (78) - (11) (3) صافي -إضمحأللمخصصات

التشغيلية والمصروفات الضرائب قبل الربح
المخصصة 761303018018434غير

الخارجية العمليات على  (103) - (73) (1) (7) (22) ضرائب
المخصصة غير التشغيلية  (97)      المصروفات

للسنة 234────── الربح

التشغيلية 3.1469.9249.1787.8157830.141الموجودات

التشغيلية 16.5916.597525.881 - 2.688المطلوبات
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الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات
312017

الدوأل بمأليين راتاالمريكيةجميعاالرقام
التشغيليةال24  )تتمة(قطاعات

جغرافيةالمعلوماتال
أسواق ستة في االوسط: هيجغرافيةتعملالمجموعة أفريقياالشرق الألتينيةوشمال وأمريكا الشمالية وأمريكا وآسيا الغربية وأوروبا

أخرى إجماليودول التالي الجدول الخارجي . يوضح ، بناءً لوحدلالدخلالتشغيلي المجموعة ضمن الرئيسية المحليات البلد على
 :3120172016تينالمنتهيللسنتينللمنشأة

المجموعأخرىالبرازيلأوروباالبحرين
2017

التشغيلي الدخرل 218100369182869مجموع

2016

التشغيلي الدخل 197103371194865مجموع

أي هناك بلغتةلمتوجد واحد خارجي عميل مع معامألت من المجموعة %10مستمدة إيرادات من أكثر أل : 2016) أو
 .(شيء

وإعادةاتفاقيات25 بيعإعادةشراء

المتحصلة المبالغ بيعبلغت السنةإعادةاتفاقياتموجوداتبموجبمن نهاية أمريكي ) 1.628في 169: 2016دوألر
أمريكي دوألر المالية .مليون لالوراق المدرجة القيمة نهايةالسنةإعادةاتفاقياتالمباعةبموجببلغت في دوألر1.628شراء مليون

أمريكي(. 169: 2016 دوألر مليون

ت لموجودات المدفوعة المبالغ بموجببلغت السنةإعادةاتفاقياتمشراؤها نهايـة أمريكي ) 1.521في  :2016دوألر
أمريكي(  1.556 الماليةومليوندوألر لالوراق السوقية القيمة . بلغت الخزانة وأنشطة العمألء بموجبةالمشتراتتعلقبمنتجات
فينهاإعادةاتفاقيات أمريكي ) 1.523السنةبيع أمريكي(.   1.569: 2016دوألر دوألر مليون

عالقة26 ذات أطراف مع معامالت

االماالطرافتمثل الشركة العألقة اإلدارةاالساسيةذات وموظفي اإلدارة مجلس وأعضاء الزميلة والشركات الرئيسين والمساهمين
للمجموعة هذهاالطرافالسيطرةالطرةأوسيللخاضعةوشركاتالرئيسيين قبل من جوهري بشكل المتأثرة أو الموافقة . مشتركة يتم

المجموعة إدارة قبل من المعامألت بهذه المتعلقة الدفع وشروط التسعير سياسات على

العألقة ذات باالطراف المتعلقة السنة نهاية أرصدة الموحدة: والمتضمنةوفيمايلي المالية القوائم في

2016 2017
أعضاء

األدارة مجلس
مساهم
رئيسي

الشركة
اإلساسيةاإلم

3.229 3.782 6 695 3.081 العمألء ودائع
2.175 1.505 - - 1.505 الجلأخرىوذوناتالجلأ وتمويألت   *سندات

377 331 - - 331
قصيرةإ والمعامألت المتاجرة من محتملة لتزامات

التصفي ةاالجلوذاتية

من القرض تجديد إعادة يونيوقبل * تم شهر في تستحق سنتين لمدة كوديعة اإلستحقاق بتاريخ  .2019رئيسي
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االمريكية الدوألرات بمأليين جميعاالرقام
عالقة26 ذات أطراف مع  )تتمة( معامالت

العألقةوالدخلفيمايلي ذات باالطراف الموحدة:والمصروفاتالمتعلقة المالية القوائم في المتضمنة
2016 2017

13 7 عمولة دخل
77 107 الفوائد مصروفات

الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات يلي فيما
2016 2017

17 19 االجل القصيرة الموظفين مكافآت
3 5 نهايةالخدمةمكافآت

20 24

اإلمانة27 موجودات

السنة نهاية في المدارة أمريكي ) 15.917االموال (. يتم14.715: 2016دوألر أمريكي بهذهاألحتفاظمليوندوألر
في تضمينها يتم أل وعليه االمانة الماليالالموجوداتبصفة للمركز الموحدة  .قائمة

إسالميةموجوداتوودائع28

والبنوك العمألء أخرىوتتضمنودائع الجل وتمويألت وسندات الجل بإجماليعلىأذونات أمريكي772إسألمية دوألر مليون
أمريكي(. مليون388: 2016 ودوألر والسلف بهاالماليةالوراقاالتتضمنالقروض المتاجرةمحتفظ غير علىواإليداعاتلغرض

أمريكيمليون1.657بإجماليموجودات أمريكي(  1.473: 2016)دوألر أمريكي599دوألر دوألر مليون
أمريكي( 697: 2016 دوألر أمريكي ) 286مليون أمريكي( 149: 2016دوألر دوألر  .مليون

كضمان29 مرهونة موجودات

إيضاحركزالماليوحدةللمقائمةالماليخبتار في المذكورة البنود إلى تمرهن  25، باإلضافة مليوندوألر499بإجماليموجودات 2016 :
مصرفيةأخرى. 642 وعمليات إقتراضات مقابل أمريكي( كضمان دوألر مليون 30

فياإلرباح للسهم والمخرفض اإلساسي النصيب أسهمموصى وأرباح بتوزيعهاوتحويالت 30-

فياإلرباح1 للسهم والمخرفض اإلساسي النصيب اليحتسـب
يتمعرضلنصيباالساسي السنة. لم خألل القائمة االسهم لعدد المرجح المتوسط على السنة ربح بقسمة االرباح في لسهم أي

البنك إصدار لعدم للسهم المخفض لهاتأثيرةالربح يكون قد رأسمالية عندتنفيذها. أدوات االرباح في السهم نصيب على للسنة

المجموعة أرباح يلي موصىبتوزيعها ( فيما أسهم أرباح 2016 : )قبل
2017 183

193 العائد الربح الشركةاالمإلى مساهمي 3.
110 3. 110 ) السنة )بالمأليين خألل القائمة االسهم لعدد المرجح المتوسط 0.

06 0. 06 اال االرباح )دوألرأمريكي(نصيب في للسهم والمخفض الساسي 30-

بتوزيعهاوتحويالت2 موصى أسهم أرباح 2016
2017 93

93 بتوزيعها
موصى نقدية أسهم أرباح أمريكيللسهم0,03 0.03: 2016) دوألر للسهمدوألر

النقدية ( أمريكي

االسهم أرباح توزيع .حصولعلىالمولليخضع العموميةالسنوي الجمعية اجتماع وموافقة التنظيمية افقات
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االمريكية الدوألرات بمأليين االرقام جميع

المال31 رأس كفاية

ال بالمتطلبات تلتزم المجموعة بأن التأكد هو المجموعة رأسمال إلدارة الرئيسي الهدف وبأنإن المال لرأس المفروضة خارجية
بدرجات ونسبةيةائتمانالمجموعةتحتفظ أعمالهقوية دعم أجل من االعلىلرأسمالعالية الحد المساهمين.عندقيمةلاوزيادة

هيكل بإدارة المجموعة فيتقوم التغيرات ضوء على تعديألت أنشطتها.  اإلقتصاديةظروفالرأسمالهاوعمل منوخصائصمخاطر
هيكلالحافظأجل تعديل أو سنداتعلى إصدار أو للمساهمين المدفوعة االسهم أرباح مبالغ تعديل للمجموعة ، يمكن المال رأس

فياالهدافرأسمال تغييرات عمل يتم عنالسو . لم السابقة.   نواتالسياساتوالعمليات

الموجوداتاحتسابيتم مخاطر المنتهيةنسبة أساس2017دي31كماللسنة اتفاقيةوفقاً لتوجيهاتموحدةقياسمنهجيةعلى
المركزي.  3 البحرين مصرف عن الصادرة

20172016

المال رأس قاعدة

فئة العادية االسهم 14.1964.101المال
المال 15553اإلضافيرأس

الم رأس قاعدة 14.2514.154المجموع

المال 2253384رأس

المال رأس قاعدة 4.5044.538 [                        أ]                                                            مجموع

20172016للمخراطرالمرجحةالتعرضات

الميزانيةئتمانبمخاطراألمرجحةموجودات في مدرجة غير 20.84920.757وبنود
الميزانيةمرجحةموجودات في مدرجة غير وبنود السوق 1.6241.412بمخاطر
التشغيلمرجحةموجودات 1.5721.568بمخاطر

24.04523.737 ]ب[                               بالمخاطرالمرجحةإجماليالموجودات

المخاطرة الموجودات  %19.1 %18.7 [100]أ/ب*       نسبة

المطلوب االدنى  %12.5 %12.5الحد

بصورةأالمالرأسقاعدةتشتمل على:للمجموعة ساسية
فئة  (أ يتضمن : 1المال مسيطرةمدورةوأرباحوإحتياطياتمالالرأسأسهمعلىوالذي غير للسنةوحقوق والربح

اةالتغيراتالمتراكمو القيمة لعادلةفي
فئة  (ب ثانوي  :2المال دين على يتضمن جماعية.إضمحأللومخصصاتمؤهلوالذي

ب متطلباتاإللتزامقامتالمجموعة المالبكافة رأس المركزي.كفاية البحرين مصرف قبل من الموضوعة
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الدوألرات بمأليين االرقام االمريكيةجميع

التمويلية32 اإلنشطة من الناتجة المطلوبات في التغيرات

ديسمبر31
أخرر * 2017

صرف تغيرات
العمالت
اإلجنبية

نقدية تدفقات
صافي

يناير1
2017

27 - ( 2) ( 8) 37 إيداع شهادات
2,148 ( 670) 11 ( 1,462) 4,269 جلأخرىسنداتوتمويألتالوذوناتالجلأ

2,175 ( 670) 9 ( 1.470) 4,306 التمويلية اإلنشطة من المطلوبات مجموع

ديسمبر31
2016 أخرى

صرف تغيرات
العمألت
االجنبية

نقدية تدفقات
صافي

يناير1
2016

37 - ( 1) ( 3) 41 إيداع شهادات
4,269 - ( 5) 331 3,943 الجلأخرىوذوناتالجلأ وتمويألت سندات

4,306 - ( 6) 328 3,984 التمويلية االنشطة من المطلوبات مجموع

الذ رئيسي مساهم قبل من بقرض أخرى يونيو * تتعلق شهر في تستحق سنتين لمدة كوديعة اإلستحقاق بتاريخ تجديده إعادة تم ي
إيضاح2019  .26. راجع

المقارنة33 أرقام

عرض بتعديل المجموعة الع" الماليللمركزقائمتهاالموحدةقامت البنوك" و"ودائع الودائع.لودائع لفئة أفضل " لعرض ولذلك، تممألء
ال ودائع تصنيف القائمةإعادة " في االخرى المالية والمؤسسات البنوك سابقا ً "كودائع المعروضة المصرفية غير المالية مؤسسات "، حيث

العمألء إلى "ودائع المالي للمركز الموحدة تعتقد صلةذلكيعدذوبأناإلدارة عرضأرقامالمقارنةولذلك،  .أكثر إعادة تم ل في
السابقةكما 31 وقدرهعادةتصنيفبإ2016 مليوندوألرأمريكي1.036 االخرىالبنوكوالمؤسساتودائع "من المالية

في "ودائعالعمألء". إلى ً إعادةتصنيفمبلغوقدره  12016 أيضا 729 مليون ودائعمندوألرأمريكي الماليةاالخرىالبنوك
".ودائع " إلى "والمؤسسات العمألء


