
 

 

 ( .لمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.با

 القوائم المالية الموحدة

 2019ديسمبر  31

 















(.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

الموحدة.جزءاً من هذه القوائم المالية  33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6

 مركز الماليلل الموحدةقائمة ال
2019ديسمبر  31

ماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام ب 

 2018 2019 إيضاح

 الموجودات
61,8741,607 أموال سائلة

7507977 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,0512,991 ومؤسسات مالية أخرى بنوك لدىإيداعات 

261,3981,668شراءاتفاقيات إعادة  أوراق مالية مشتراة بموجب

85,8365,661 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةستثمارات إ

916,45214,884 قروض وسلف

111,7671,601 موجودات أخرى

183160 ومعداتممتلكات 
────────────────────

30,06829,549مجموع الموجودات
════════════════════

 المطلوبات
16,66616,425 ودائع العمالء

3,8974,207  البنوكدائع و

39939 يداعإشهادات 

261,0081,271شراءاتفاقيات إعادة ق مالية مباعة بموجب اأور

126343  ضرائب

131,4661,236 مطلوبات أخرى
142,0802,012 إقتراضات

────────────────────

25,57925,233مجموع المطلوبات
────────────────────

15 حقوق الملكية

3.1103,110  رأس المال
(4)(6) أسهم خزانة 

520501 إحتياطي قانوني 

1,051966 أرباح مدورة 

(711)(644)إحتياطيات أخرى 
────────────────────

4,0313,862العائدة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

458454 سيطرةحقوق غير م
────────────────────

4,4894,316 حقوق الملكية مجموع 
────────────────────

30,06829,549 حقوق الملكية و مجموع المطلوبات
════════════════════

م توقيعها نيابة عنهم من قبل رئيس وت 2020 ريفبرا 9تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  للمجموعة. التنفيذي والرئيسونائب رئيس مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة 

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة

 محمد عبدالرضا سليم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي الرئيس
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 لألرباح أو الخسائرالموحدة قائمة ال
2019ديسمبر  31المنتهية في لسنة ا

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 2018 2019 إيضاح

يتشغيلالدخل ال

161,4601.472 ودخل مشابه  دخل الفوائد

(913)(896)17ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
──────────────────

564559 صافي دخل الفوائد

18301258 خري آتشغيل دخل
──────────────────

865817 يتشغيلالدخل مجموع ال

(79)(82)10 مصروفات الخسائر االئتمانية 
──────────────────

783738مصروفات الخسائر االئتمانيةبعد  يتشغيلالدخل الصافي 
──────────────────

يةتشغيلالمصروفات ال

343316 موظفون

4238ومعداتممتلكات 

139120 أخرى
──────────────────

524474يةمصروفات التشغيلالمجموع 
──────────────────

259264 قبل الضرائب الربح

(16)(23)12 ضرائب على العمليات الخارجية
──────────────────

236248 الربح للسنة

(46)(42)عائد إلى الحقوق غير المسيطرةال الربح
──────────────────

194202الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
══════════════════

لسهم فياألساسي والمخفض لنصيب ال

310,060.07(ةمريكياأل اتدوالربالاألرباح )
══════════════════

 الصديق عمر الكبير

رئيس مجلس اإلدارة
 محمد عبدالرضا سليم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
 خالد كعوان

للمجموعة التنفيذي الرئيس
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 دخل الشامل لل الموحدة قائمةال
 2019ديسمبر  31المنتهية في لسنة ا

 يكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األمر   
 

 2018 2019 إيضاح 

    

 248 236  الربح للسنة
  ───────── ───────── 

    خر:الشامل اآلدخل ال

 إعادة تدويره( إلى أو إعادة تصنيفه ) سيتمالدخل الشامل اآلخر الذي 
    في الفترات الالحقة: األرباح أو الخسائر

    
    تحويل عمالت أجنبية:

 (169) (25)  حويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبيةغير محققة من تخسارة 
    

    :مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر دينأدوات 

 (42) 81 15 خالل السنة  القيمة العادلةصافي التغير في 
  ───────── ───────── 

  56 (211) 
  ───────── ───────── 

    
 إعادة تدويره( إلى أو إعادة تصنيفه ) لن يتمل اآلخر الذي الدخل الشام
    في الفترات الالحقة: الخسائرأو  األرباح

    
 3 (2)  صندوق التقاعد صافي التغير في إحتياطي

 - (2) 15 صافي التغير في القيمة العادلة لسندات أسهم حقوق الملكية خالل السنة
  ───────── ───────── 

  (4) 3 
  ───────── ───────── 

 (208) 52  للسنة  (الخسارة الشاملة األخرىالدخل الشامل اآلخر )
  ───────── ───────── 

 40 288  سنةللالدخل الشامل مجموع 
  ═════════ ═════════ 

    العائد إلى:
 57 261  مساهمي الشركة األم
 (17) 27  حقوق غير مسيطرة

  ───────── ───────── 

  288 40 
  ═════════ ═════════ 
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 تدفقات النقدية للالموحدة قائمة ال
 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في لا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 2018 2019 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية   

 248 236  للسنةالربح 
    

    :تعديالت للبنود التالية

 79 82 10 الخسائر االئتمانية  مصروفات

 23 41  وإطفاء إستهالك

 (8) (13) 18 صافي -ربح من إستبعاد إستثمارات ديّن محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
    

    تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (38) 49  أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

 (94) 427  اجرةأوراق مالية محتفظ بها لغرض المت

 47 1,016  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 (375) 205  إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (463) (1,650)  قروض وسلف

 (387) (191)  موجودات أخرى

 581 213  عمالءالودائع 

 1,029 (298)   البنوكودائع 

 (288) (258)  إعادة شراء تاتفاقياأوراق مالية مباعة بموجب 

 198 270  مطلوبات أخرى

 54 (101)  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 606 28  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستثماراألنشطة اإل

 (1,977) (4,234)  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات شراء 
 1,875 4,221  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات استردادوبيع 

 (60) (42)  ومعداتممتلكات شراء 

 4 4  ومعداتممتلكات بيع 

 6 12  صافي -إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 (152) (39)  يةستثماراألنشطة اإلالمستخدم في صافي النقد 
  ─────── ─────── 
    نشطة التمويليةاأل

 12 360  صافي -يداع إشهادات  إصدار
 262 197  إقتراضاتإصدار 
 (384) (123)  إقتراضات  سداد

 (6) (6) 14 إقتراضاتإعادة شراء 
 (93) (93)   لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

 (26) (23)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
 (4) (2) 15 شراء أسهم خزانة 

  ─────── ─────── 
 (239) 310  التمويلية األنشطة (المستخدم فيالناتج من ) صافي النقد

  ─────── ─────── 
    

 215 299  النقد وما في حكمهفي صافي التغير 
    

 (34) 17  على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 
    

 1,160 1,341  السنةفي بداية  النقد وما في حكمه
  ─────── ─────── 

 1,341 1,657 6  سنةفي نهاية ال النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
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 حقوق الملكية تغيرات في للالموحدة قائمة ال
 2019ديسمبر  31سنة المنتهية في ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

  دة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية العائ 

 حقوق
غير 

  مسيطرة
 مجموع

 حقوق الملكية

    إحتياطيات أخرى  

 
 رأس
 المال

 أسهم 
 خزانة 

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل 

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 
   المجموع التقاعد

 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
            

 4,412 482 3,930 (33) (29) (638) 100 939 481 - 3,110 2017ديسمبر  31في 
تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 (36) (8) (28) - 34 - - (62) - - -  9المالية رقم 

 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,376 474 3,902 (33) 5 (638) 100 877 481 - 3,110 2018يناير  1معاد عرضه كما في الالرصيد 
 248 46 202 - - - - 202 - - - الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر  )الخسارة الشاملة األخرى(
 (208) (63) (145) 3 (42) (106) - - - - - للسنة

 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 40 (17) 57 3 (42) (106) - 202 - - - شاملة( للسنةالخسارة الشامل )الدخل مجموع ال
 (93) - (93) - - - - (93) - - -  أرباح أسهم

 (4) - (4) - - - - - - (4) - شراء أسهم خزانة 
 - - - - - - - (20) 20 - -  تحويالت خالل السنة

 (3) (3) - - - - - - - - - تابعةتغيرات أخرى في حقوق شركات 
 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,316 454 3,862 (30) (37) (744) 100 966 501 (4) 3,110 2018ديسمبر  31في 
            

 236 42 194 - - - - 194 - - - الربح للسنة
خر اآلشامل الدخل ال( األخرى شاملةالخسارة ال)

 52 (15) 67 (2) 79 (10) - - - - - للسنة

 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 288 27 261 (2) 79 (10) - 194 - - - مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة 

 (93) - (93) - - - - (93) - - -  أرباح أسهم
 (2) - (2) - - - - - - (2) - شراء أسهم خزانة 

 - - - - - - - (19) 19 - -  تحويالت خالل السنة
 (20) (23) 3 - - - - 3 - - - تابعةحقوق شركات  تغيرات أخرى في

 ────── ────── ───── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── 
 4,489 458 4,031 (32) 42 (754) 100 1,051 520 (6) 3,110 2019ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 

 .مليون دوالر أمريكي( 429 :2018) مليون دوالر أمريكي 479 ن توحيد شركات تابعة بإجمالياتجة مات غير قابلة للتوزيع نإحتياطيالمدورة تتضمن األرباح  *
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 التأسيس واألنشطة 1
 

في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموجب ترخيص  ]"البنك"[العربية المصرفية )ش.م.ب.( المؤسسة  تتأسس
شركة مساهمة بحرينية ذات مسؤولية محدودة ومدرج في البنك عبارة عن مصرفي بالجملة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 
 "(.بالمجموعة"المشار إليهم معاً )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةم بورصة البحرين. يعتبر مصرف  ليبيا المركزي الشركة األ

 

البنك ، المنامة، مملكة البحرين. 5698إن العنوان المسجل للبنك هو برج المؤسسة العربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. 
 ، مملكة البحرين.والسياحةلصادر عن وزارة الصناعة والتجارة ا 10299مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 

ات والمؤسسات المصرفية مع الشركمجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة المتضمنة على األعمال بتقديم المجموعة قوم ت
ودخلت التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية التمويل ووالخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المالية وتمويل المشاريع

" ضمن الخدمات المصرفية إلىمؤخراً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المتوفرة عبر الهاتف المحمول فقط والمسمى "بنك 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة االستهالكية لألفراد. 

 

 أسس األعداد 2
 

 اإللتزامبيان ب 2-1
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة للمجموعة م المالية الموحدة أعدت القوائ مجلس معايير المحاسبة الدولي  عنوفقا

والدليل اإلرشادي  المؤسسات الماليةوقانون الشركات التجارية البحريني ذات الصلة وقانون مصرف البحرين المركزي أحكام و
 .المركزي نمصرف البحري ( وتوجيهات6لمجلد رقم النافذة من احكام واأل 1قم المركزي )المجلد ر نلمصرف البحري

 

 العرف المحاسبي  2-2
ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس القيمة العادلة للمشتقات المالية  وبعض الديّن وأسهم حقوق أعدت القوائم المالية الموحدة وفقا

لموجودات والمطلوبات المثبتة والتي هي بنود تم التحوط اإن ، فما هو موضح بالتفصيل أدناه. باإلضافة إلى ذلك، كالموجودات المالية
بالتكلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة العائدة إلى المخاطر التي يتم مدرجة ال تلكلها تحوطات القيمة العادلة وهي بخالف 

 التحوط لها.
 

إلى وتم تقريب جميع القيم  .للمجموعةالعملة الرئيسية ، والتي تعد أيضاً بالدوالر األمريكيلمجموعة لمالية الموحدة تم عرض القوائم ال
 .أقرب مليون إال إذا ذكر خالف ذلك

 

 أسس التوحيد 2-3
يكون لدى ما تتحقق السيطرة عند. 2019ديسمبر  31كما في  وشركاته التابعة للبنكتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

 :ما يلي البنك
 

األنشطة ذات الصلة للشركة )أي حقوق الملكية القائمة التي تمنحه القدرة الحالية لتوجيه على الشركة المستثمر فيها  السلطة •
 (؛ المستثمر فيها

 ها؛ وعوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الشركة المستثمر فيفي أو حقوق على تعرضات  •

 ها.عوائدركة المستثمر فيها للتأثير على على الشسلطته القدرة على استخدام  •
 

فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع ستثمر حقوق مشابهة للشركة المأغلبية التصويت أو  حقوق أقل فيلمجموعة عندما يكون لدى ا
 بما في ذلك:  السلطة على الشركة المستثمر فيها، االحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديه

 

 للشركة المستثمر فيها؛ الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين  •

 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالحقوق الناتجة  •

 .الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  •
 

ستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت مسيطرة أو غير مسيطرة على الشركة الم
هناك تغيرات على عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على 

ودات ومطلوبات ودخل موجتضمين  يتمالشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. 
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ القوائم المالية الموحدة أو المستبعدة خالل السنة في ومصروفات الشركة التابعة المقتناة 

 المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة.إيقاف لغاية تاريخ 
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 )تتمة( عدادأسس األ 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد 2-3
إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير  اآلخرعنصر من عناصر الدخل الشامل لكل ينسب الربح أو الخسارة 

قوائم التعديالت في  إجراءأينما استلزم األمر، يتم أن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. حتى لو المسيطرة، 
جميع الموجودات والمطلوبات  إستبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشالمالية للشركات التابعة 

 وحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.
 

على الشركة البنك سيطرته . إذا فقد الملكية أسهم حقوق ةالتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعامليتم احتساب 
فإنه سيقوم بإستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة والحقوق غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق التابعة، 

إثبات أي ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أي إستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان الملكية، بينما يقوم ب
 السيطرة.

 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 3
 

 معايير إلزامية للسنة 3-1
بإستثناء ، ها في السنة السابقةاستخدامالتي تم  لتلك هي مطابقةالقوائم المالية الموحدة هذه في إعداد  المستخدمةن السياسات المحاسبية إ

المطبقة على المجموعة،  ،القائمة الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير التالية التي أدخلت على التفسيرات الجديدة  وأالتعديالت تطبيق 
 :2019يناير  1إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد هي و
 

 16عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إل
المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة تفسيرات  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

فسيرات التقارير المالية المتعلق بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يحتوي على عقد اإليجار وتفسير لجنة ت 4التقارير المالية الدولية رقم 
 27الحوافز وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية السابق رقم  –المتعلق بعقود التأجير التشغيلية  15الدولية السابق رقم 

قياس والعرض المتعلق بتقييم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات وال
 مدرج في الميزانية. موحد عقود اإليجار بموجب نموذج معظمواإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب 

 
عقود إيجاراتها )كمستأجر( كل عقد من تصنيف قامت المجموعة باحتساب و، 16اد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعد تطبيققبل 

 . 17وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  د اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيليفي تاريخ بداية عق
 

لإلثبات والقياس لكافة عقود اإليجار،  موحدقامت المجموعة بتطبيق نهج ، 16عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة بإثبات التي تكون فيها هي المستأجر، بإستثن

. استخدام الموجودات األساسيةفي حق الاستخدام الموجودات التي تمثل في حق الالتزامات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار و
تاريخ بالمعيار عند تطبيق ثر رجعي أب ةباستخدام الطريقة المعدل 16ر المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاري

وبموجب هذه الطريقة، يتم تطبيق المعيار الدولي  يتم إعادة عرض معلومات المقارنة.لن وبالتالي،  2019يناير  1في المبدئي التطبيق 
الوسيلة اختارت المجموعة استخدام المتراكم بتاريخ التطبيق المبدئي.  بأثر رجعي مع إثبات التأثير 16إلعداد التقارير المالية رقم 

معيار المحاسبة الدولي على أنها عقود إيجار تطبق مسبقاً التي تسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها االنتقالية العملية 
ختارت المجموعة استخدام إعفاءات كما ا .التطبيق المبدئيتاريخ في  4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 رقم

شهراً أو أقل وال تحتوي على خيار شراء  12اإلثبات لعقود اإليجار التي في تاريخ التطبيق المبدئي لديها عقود إيجار مدة اإليجار فيها 
 )"موجودات منخفضة القيمة"(.ة منخفضة القيمة )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود إيجار التي تكون فيها الموجودات األساسي

 
الموجودات األخرى ضمن  ةاألساسي الموجوداتاستخدام في حق الالموجودات الذي يمثل استخدام في حق البإثبات المجموعة قامت 

تقوم  اإليجار، عقود التزاماتخرى. عند قياس األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزامات
تم اإلفصاح عن تأثير تطبيق  .2019يناير  1في الخاص بها معدل االقتراض اإلضافي بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام المجموعة 

 حول هذه القوائم المالية الموحدة. 13و 11في اإليضاحين  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 )تتمة( معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 3
 

 )تتمة( معايير إلزامية للسنة 3-1
 

 بعدم التيقن من معالجة ضريبة الدخل المتعلق  23لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

دما تتضمن المعالجات الضريبية على حالة عدم التيقن التي تؤثر على تطبيق معيار يتناول التفسير المحاسبة المتعلقة بضريبة الدخل عن
، وال 12على الضرائب أو الرسوم التي تقع خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم التفسير وال ينطبق  12المحاسبة الدولي رقم 

 تحديدالببطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير يتضمن على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات المرت
الحاالت التي تأخذ فيها المنشأة في االعتبار بشكل منفصل المعالجات الضريبية غير المؤكدة أو تقوم بإجراء افتراضات تتعلق بكيفية 

لتفسير أيضاً كيفية تحديد المنشأة األرباح الخاضعة معالجة السلطات الضريبية لبعض األوضاع الضريبية. باإلضافة إلى ذلك، يتناول ا
للضريبة )الخسارة الضريبية( والوعى الضريبي من بين األوضاع الضريبية الرئيسية األخرى بما في ذلك التغيرات في الحقوق 

 والظروف.
 

المعالجات بشأن التيقن أوجه عدم في تحديد إصدار آراء جوهرية خالل المجموعة من  تلمجموعة، قاملالوجود الدولي وبالنظر إلى 
 المالية الموحدة.قوائمها على أي تأثير الضريبية، بتقييم ما إذا كان لهذا التفسير 

 
تلك وباألخص ضريبية غير مؤكدة، أوضاع أي  افيما إذا كانت لديهتأخذ المجموعة في االعتبار هذا التفسير، عند تطبيق 
على في واليات قضائية مختلفة وشركاته التابعة ليات اإليداعات الضريبية للبنك وتتضمن عمالتحويلي. تسعير الالمتعلقة ب

تم والتحليل الذي تم إعدادها إلى وثائق التسعير التحويلي التي  ، استناداً المجموعة أكدت. بالمعامالت البينيةخصومات مرتبطة 
 .التابعة(بما في ذلك تلك الخاصة بالشركات )لتحويلي التسعير اأوضاع من المحتمل أن تقبل السلطات الضريبية  هأنب، إجراؤه

 .مجموعةالمالية الموحدة للقوائم على الأي تأثير ولم يكن لهذا التفسير 
 

 التعويض السلبي مع : المتعلق بمزايا الدفع المسبق 9التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ادلة من خالل الدخل الشامل بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة الع الديّن، يمكن قياس أداة 9 رقم تقارير الماليةإلعداد الي بموجب المعيار الدول

ويتم  "والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين مدفوعات من المبلغ األصلي "فقط كون التدفقات النقدية التعاقدية أن ت شريطة، اآلخر
لتقارير إلعداد االمعيار الدولي أدخلت على توضح التعديالت التي  .لذلك التصنيف ةالمناسباألعمال ن نموذج األداة ضمباالحتفاظ 
بغض النظر عن  والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين مدفوعات من المبلغ األصلي فقط بأن الموجودات المالية تنقل  9 رقم المالية

عن  معقولالتعويض تحصل على الدفع أو عن أي من األطراف تهاء المبكر للعقد وبغض النظر اإلنأدى إلى الحدث أو الظرف الذي 
 .الموحدة للمجموعةالقوائم المالية أي تأثير على  التعديالتلهذه لم يكن اإلنهاء المبكر للعقد. 

 
 سوية الخطة: المتعلق بتعديل أو تقليص أو ت19معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت التي أدخلت على 

 رةفت خاللللخطة  يةوتسأو تقليص أو حدوث تعديل  دعن لمحاسبةا 19 مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا علیالتي أدخلت  تيالدلتعاتعالج 
نه فإ، إعداد التقارير المالية السنويةتحدد التعديالت أنه عندما يحدث تعديل أو تقليص أو تسوية للخطة خالل فترة المالية.  ريرلتقاا إعداد

استخدام االفتراضات وذلك بخطة، أو تقليص أو تسوية للتعديل إجراء د تكلفة الخدمة الحالية للفترة المتبقية بعد يحدالمنشأة تيتعين على 
المقدمة بموجب الخطة المزايا المحددة التي تعكس )الموجودات( للمزايا االكتوارية المستخدمة إلعادة قياس صافي االلتزامات 

أو تقليص أو تسوية تعديل إجراء بعد للفترة تحديد صافي الفائدة المتبقية يتطلب من المنشأة كما  خطة بعد ذلك الحدث.الموجودات و
الخطة بعد موجودات بموجب الخطة والمقدمة المحددة التي تعكس الفوائد )الموجودات( للمزايا باستخدام صافي االلتزامات وذلك خطة لل

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على . المحددة)الموجودات( للمزايا ستخدم إلعادة قياس صافي التزامات ذلك الحدث، ومعدل الخصم الم
 خطة تم تعديلها أو تقليصها أو تسويتها خالل السنة.المالية الموحدة للمجموعة حيث لم يكن لديها أي القوائم 

 

  2017 – 2015التحسينات السنوية على دورة 
 ات على ما يلي:تتضمن هذه التحسين

 المتعلق بدمج األعمال 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 المتعلق بضريبة الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم  •

 المتعلق بتكاليف االقتراض 23معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 

المالية الموحدة للمجموعة. وعالوة فلم يكن لها أي تأثير على القوائم التعديالت،  ههذوبما أن الممارسة الحالية للمجموعة تتماشى مع 
أي تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث  3المتعلقة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على ذلك، لم يكن للتعديالت 

.لمشتركةفيها على السيطرة امعاملة تم الحصول أي ال توجد 
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
. تنوي الموحدة للمجموعةحتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،صادرة ولكنها غير إلزامية بعدالتفسيرات الومعايير فيما يلي أدناه ال

 عندما تصبح إلزامية: ، حسب مقتضى الحال،المجموعة تطبيق هذه المعايير
 

المعيار الدولي إلعداد و 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على : إصالح سعر الفائدة المرجعي
 7التقارير المالية رقم 

ومعيار المحاسبة  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم على ر الفائدة المرجعي تتضمن التعديالت التي أدخلت على إصالح سع
والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات التحوط ، اً من اإلعفاءاتعددعلى  7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39الدولي رقم 

. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حاالت عدم التيقن بشأن توقيت أو التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح سعر الفائدة المرجعي
 مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط. 

 
أساس قدية القائمة على التدفقات النمقدار بشأن توقيت أو حاالت عدم التيقن ، فقد تكون هناك المرجعي ونتيجة إلصالح سعر الفائدة

الحالي بسعر فائدة بديل يكاد يكون المرجعي الفائدة سعر أو أداة التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال  التحوطلبند المعيار المرجعي 
 ً من المتوقع أن تكون وما إذا كان للغاية إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة التيقن فيما عدم حالة إلى  ذلكمن المخاطر. قد يؤدي  خاليا

 في المستقبل.ذات فعالية عالية عالقة التحوط 
 

م المجموعة حالياً تأثير مع السماح بالتطبيق المبكر. تقيّ ، 2020يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد هذه التعديالت هي إلزامية 
 هذا المعيار وستقوم بتطبيقه بالتاريخ اإللزامي.

 

 : تعريف األعمال التجارية3إلعداد التقارير المالية رقم ار الدولي يالمع تعديالت علىإدخال 
األعمال التجارية في المعيار الدولي إلعداد تعريف على الدولي تعديالت معايير المحاسبة ، أصدر مجلس 2018أكتوبر شهر في 

المكتسبة  والموجوداتد ما إذا كانت مجموعة األنشطة على تحديالمنشآت لمساعدة المتعلق بدمج األعمال وذلك  3التقارير المالية رقم 
السوق قادرين  مشاركيتقييم ما إذا كان  ويلغيأم ال. وهي توضح الحد األدنى من المتطلبات لألعمال التجارية،  أعماالً تجاريةهي 

تقلص و جوهريةية المكتسبة عملية على تقييم ما إذا كانت العملالمنشآت توجيهات لمساعدة وإضافة على استبدال أي عناصر مفقودة، 
 اختياري للتركيز على القيمة العادلة.وإجراء فحص  رجاتخوالماألعمال التجارية  تعاريفنطاق 

 

سوف لن ، 2020يناير  1أو بعد على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث في بأثر مستقبلي التعديالت يتم تطبيق  وحيث أنه
 .التحولعديالت في تاريخ بهذه التالمجموعة تأثر ت
 

 : المتعلق بالتعريف المادي8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم 
 القوائم المتعلق بعرض 1الدولي رقم  ة، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على معيار المحاسب2018أكتوبر شهر في 

 لمحاذاة تعريفالسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء المتعلق ب 8المحاسبة الدولي رقم  ومعيارالمالية 
هذه التعديالت هي إلزامية لفترات إعداد التقارير المالية المبتدئة في أو . التعريفجوانب بعض وتوضيح  ضمن نطاق المعايير" المادي"

إذا تم حذفها أو  هي معلومات ماديةينص التعريف الجديد على أن "المعلومات ح بالتطبيق المبكر. ، مع السما2020يناير  1بعد 
ذات المالية  للقوائم الرئيسيونفمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون  إخفاؤها،أو تحريفها 

 المنشأة المبلغة المعنية".توفر معلومات مالية حول المالية، التي  القوائمألغراض العامة على أساس تلك ا
 

 .الموحدة للمجموعةالمالية  القوائمتأثير على أي  االمادي سيكون لهتعريف التعديالت التي أدخلت على  أنبال يتوقع 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4
 

 أموال سائلة 4-1
أذونات خزانة وأذونات أخرى مؤهلة. تقاس األموال السائلة و بنوك مركزية لدىة مصرفية وأرصدمل األموال السائلة على نقد وأرصدة تتش

 مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 

 نقد وما في حكمهال 4-2
لدى دى بنوك مركزية وودائع غير مقيدة لنقد وأرصدة المشار إليه في القائمة الموحدة للتدفقات النقدية على مل النقد وما في حكمه تيش

 . أقللفترة ثالثة أشهر أو  أصلية استحقاقبتواريخ  وأذونات أخرى مؤهلةمركزية وأذونات خزانة بنوك 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4
 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة   4-3
ً تسجيل األوراق المالية يت محتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة. وبعد القياس المبدئي، يتم تضمين األرباح والخسائر الم مبدئيا

سبة الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين الفوائد المكت
 اح األسهم المستلمة في "دخل الفوائد ودخل مشابه" و"دخل تشغيلي آخر" على التوالي في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. وأرب
 

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى  4-4
بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي قياسها بالقيمة العادلة ويتم الحقاً إعادة اإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى يتم مبدئياً قياس 

مبالغ تم شطبها ومخصص اإلضمحالل. يتم تعديل القيم المدرجة للموجودات التي يتم تحوطها بفعالية ألي تغيرات في القيمة العادلة إلى 
 . أو الخسائر لألرباحالعادلة التي تم تحوطها، مع إثبات التغيرات الناتجة في القائمة الموحدة  ةحد التغيرات في القيم

 

 ات في شركات زميلةإستثمار 4-5
هي القدرة على المشاركة في اتخاذ . إن النفوذ المؤثر التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً مؤثراً  ةالزميلة هي تلـك الشرك ةالشرك
سيطرة المشتركة على تلك الفيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو  تالقرارا

 السياسات. 
 

هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة أو السيطرة المشتركة في تحديد النفوذ المؤثر إجراؤها إن االعتبارات التي يتم 
 .حقوق الملكية أسهم  طريقة بموجبات في الشركات الزميلة ستثمارإليتم احتساب اعلى الشركات التابعة. 

 

 معداتالو الممتلكات 4-6
 والمعدات بالتكلفة بعد حسم اإلستهالك المتراكم ومخصص اإلضمحالل في القيمة، إن وجد. الممتلكات تدرج 

 
والمعدات األخرى على أساس القسط الثابت على الممتلكات  استهالكيتم حساب ال يحسب اإلستهالك على األرض المملوكة ملكاً حراً. 

 اجية المقدرة. مدى أعمارها اإلنت
 

 ودائع 4-7
ً قياس  على تلك تعديل إجراء بالتكلفة المطفأة. يتم بالقيمة العادلة ومن ثم يعاد قياسها جميع ودائع أسواق المال والعمالء يتم مبدئيا

مع العادلة التي يتم تحوطها  إلى القيمةقيمة الودائع لتعديل إلجراء العادلة بفعالية،  ةالودائع، إذا كانت جزءاً من إستراتيجية تحوط القيم
 . لألرباح أو الخسائرقائمة الموحدة الإثبات التغيرات الناتجة في 

 

 عكسيالشراء الوإعادة شراء الاتفاقيات إعادة  4-8
ر  إن الموجودات المباعة مع التعهد المتزامن بإعادة الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء( ال يتم إستبعادها. يتم إظها

قائمة الموحدة الفي  شراءالالطرف اآلخر للمبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات كأوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة  التزامات
إعادة الشراء كمصروفات فوائد باستخدام طريقة العائد الفعلي. ال يتم إثبات ومركز المالي. يتم معالجة الفرق بين سعر البيع لل

المشتراة مع التعهد بإعادة البيع في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء العكسي( في القائمة الموحدة للمركز المالي، حيث الموجودات 
ال تمتلك المجموعة السيطرة على هذه الموجودات. يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل فوائد باستخدام طريقة العائد 

 الفعلي.
 

 التقاعدي والمكافآت األخرى المتعلقة بنهاية خدمة الموظفين المعاش 4-9
رية تستحق تكاليف الموظفين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بصورة عامة وفقاً للتقييمات االكتوا

 على أساس األنظمة السائدة المعمول بها في كل موقع.
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 

 إثبات الدخل والمصروفات 4-10
 
 طريقة معدل الفائدة الفعلي 4-10-1
 

ع بالنسبة لجميمعدل الفائدة الفعلي باستخدام طريقة فوائد اليتم تسجيل دخل ، 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
التي تطبق عليها محاسبة التحوط وتأثير إعادة فائدة و التي تستحق عليهامشتقات أسعار الفائدة بالتكلفة المطفأة و المقاسةاألدوات المالية 

كما يتم تسجيل دخل الفوائد على الموجودات المالية التي تستحق عليها فائدة اإلطفاء/ وإعادة التدوير ذات الصلة بمحاسبة التحوط. 
باستخدام طريقة معدل  9قاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الم

بالنسبة لجميع المطلوبات المالية المحتفظ بها  معدل الفائدة الفعلياحتساب مصروفات الفوائد باستخدام طريقة أن الفائدة الفعلي. كما 
للموجود المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع بدقة خصم يالمعدل الذي طفأة. معدل الفائدة الفعلي هو بالتكلفة الم

 .المالية أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود المالي أو المطلوب، أيهما أنسبأو المطلوب 
 

تكاليف المعامالت وأي خصم أو عالوة االعتبار باألخذ في المالي( للموجود التكلفة المطفأة يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي )وبالتالي، 
بإثبات دخل  المجموعةقوم توكذلك الرسوم والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. من إقتناء الموجود المالي، 

معدل ، فإن حساب ولذلك .ر لمعدل العائد الثابت على مدى العمر المتوقع للقرضباستخدام معدل العائد الذي يمثل أفضل تقديالفوائد 
في مراحل مختلفة من العمر المتوقع قد تفرض التي و الفائدة الفعلي يأخذ في االعتبار أيضا تأثير أسعار الفائدة المختلفة المحتملة

 .والرسوم(الجزائية  المبالغ المدفوعة مقدماً والفوائدالمالي، والخصائص األخرى لدورة حياة المنتج )بما في ذلك للموجود 
 

مخاطر االئتمان، عندها يتم بخالف ألسباب أخرى األسعار الثابتة إذا تم تعديل توقعات التدفقات النقدية للموجودات أو المطلوبات ذات 
يتم  .المدرجةتعديل تبعي على القيمة إجراء صلي مع الفائدة الفعلي األمعدل خصم التغييرات في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ب

المالي في الميزانية مع زيادة أو للقيمة المدرجة للموجود أو المطلوب كتعديل إيجابي أو سلبي  ةالسابقالقيمة المدرجة  منحجز الفرق 
 .باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالفوائد المحتسبة مصروفات  / نقصان مقابل في إيرادات

 

أسعار الفائدة التغيرات في عكس ي تلتابصورة دورية لتدفقات النقدية لفإن إعادة التقدير  العائمة، األسعارالنسبة لألدوات المالية ذات ب
ً معدل السوقية تغير  ً تم يالفائدة الفعلي، ولكن عندما أيضا ، فإن إعادة تقدير يعادل المبلغ األصليبمبلغ إثبات األدوات المالية مبدئيا

 .المستقبلة ال يؤثر بشكل جوهري على القيمة المدرجة للموجود أو المطلوب الماليدفوعات الفائدة م
 
 دخل / مصروفات الفوائد ودخل مشابه/ مصروفات مشابهة  4-10-2
 

 .باستخدام طريقة الفائدة الفعليةالمحتسبة  الفوائدومصروفات  على دخل الفوائد الفوائدمل صافي دخل تيش
 

ً المالية، بخالف تلك التي تعتبر الموجودات الفوائد على  دخلموعة باحتساب تقوم المج ، وذلك بتطبيق معدل الفائدة مضمحلة ائتمانيا
 المالي.المدرجة للموجود الفعلي على إجمالي القيمة 

 

للموجود الفوائد دخل احتساب "(، تقوم المجموعة ب3"المرحلة ولذلك يتم اعتباره ضمن )مضمحل ائتمانياً المالي الموجود عندما يصبح 
ً المالي ولم يعد تحسن الموجود المالي. إذا   .القيمة اإلجماليةالفوائد على أساس احتساب دخل ، تعود المجموعة إلى مضمحل ائتمانيا

 
 دخل الرسوم والعموالت  4-10-3
 

الرسوم دخل تقدمها لعمالئها. يتم إثبات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية التي دخل المجموعة تكتسب 
 .الخدماتتلك تقديم نظير الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه المقابل والعموالت بمبلغ يعكس 

 

عند بدء العقد. عندما تقدم المجموعة خدمة لعمالئها، يتم إصدار  العمالء رضامستوى التزامات األداء، وكذلك توقيت تعيين وتحديد يتم 
أو في نهاية فترة العقد للخدمة المقدمة معين الخدمة المقدمة في وقت بصفة عامة على الفور عند تلبية قابلها وتكون مستحقة فاتورة م

تسيطر على الخدمات عادةً ما في ترتيبات إيراداتها ألنها كرب المال  تعملأنها بصفة عامة بالمجموعة  استنتجتوقد  .مرور الوقتب
 قبل نقلها إلى العميل.
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( إثبات الدخل والمصروفات 4-10
 
 )تتمة(دخل الرسوم والعموالت  4-10-3

 
العميل في يستلم ويستهلك حيث والخدمات األخرى،  الموجوداتإدارة على مرور الوقت بالتزامات األداء التي يتم الوفاء بها تتضمن 
يتضمن دخل الرسوم والعموالت للمجموعة من الخدمات . أثناء قيام المجموعة بمهامهاأداء المجموعة يقدمها التي ذاته المنافع الوقت 

 مرور الوقت ما يلي:"بداء التزامات األالتي يتم فيها الوفاء ب
 

 رسوم إدارة الموجودات 
 

على مدى فترات محددة. وإعادة التوازن، عادة ًتتضمن على تنويع المحفظة التي و، الموجوداتخدمات إدارة لتقديم هذه الرسوم تكتسب 
يتم تقديمها بشكل كبير، والتي  إلى حد  متماثلة يتألف من سلسلة من الخدمات المتميزة التي هي أداء موحد وتمثل هذه الخدمات التزام 

 .متغيرة اتمن رسوم اإلدارة واألداء التي تعتبر ذات اعتبارالموجودات رة خالل فترة العقد. تتكون رسوم إدامستمر 
 

لألموال  الموجوداتأساس نسبة مئوية ثابتة من صافي قيمة  علىيتم تحديدها يتم إصدار فواتير رسوم اإلدارة على أساس ربع سنوي و
هي ، ولربع السنةتعلق على وجه التحديد بالخدمات المقدمة ألنها تربع سنة كل لالرسوم على  تخصيص. يتم ةالسن في نهاية ربعالمدارة 
وال تخضع سنة ربع  الرسوم بشكل عام في نهاية كليتم بلورة . الفترات الربع سنوية األخرىعن الخدمات المقدمة في متميزة 
 .بشكل عام في نهاية كل ربع سنة ةاإليرادات من رسوم اإلدارإثبات وبالتالي، يتم د. الستردا

 
 م ارتباط القرض رسو
 

إذا كان من  كنهذه هي الرسوم السنوية الثابتة التي يدفعها العمالء للحصول على قرض وتسهيالت ائتمانية أخرى لدى المجموعة، ول
سهيل المجموعة بتقديم تتتعهد القرض بالقيمة العادلة. يتم قياس ارتباط  لمأن يتم إبرام ترتيبات إقراض محددة مع العميل وغير المحتمل 

الرسوم على أنها إيرادات إثبات فترة االستحقاق، يتم على مدى  بانتظامالخدمات إلى العميل عندما يتم تحويل منافع قرض لفترة محددة. 
  .على أساس القسط الثابت

 
 صافي دخل المتاجرة 4-10-4

 
المصروفات ذات الصلة  وأالدخل ويمة العادلة عن التغيرات في القالناتجة والخسائر األرباح جميع يتضمن صافي دخل المتاجرة على 

 .المحتفظ بها لغرض المتاجرةالمالية فيما يتعلق بالموجودات  األسهموأرباح 
 

 أسهم الخزانة  4-11
أو  يتم إثبات أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة المعاد إقتناؤها )أسهم الخزانة( بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية. ال يتم إثبات أي ربح

. يتم إثبات أي فرق المجموعةو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة بأخسارة في األرباح 
 بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم إعادة إصداره في عالوة إصدار أسهم.

 

 األدوات المالية  4-12
 
 تاريخ اإلثبات 4-12-1

ً إثبا في تاريخ المتاجرة، وهو ت الموجودات والمطلوبات المالية، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائع العمالء والبنوك يتم مبدئيا
ً في  التاريخ الذي العادية بالطريقة المبيعات  وأالمشتريات التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك على  األحكامأصبحت فيه المجموعة طرفا

. يتم القوانين أو حسب أعراف السوقليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص علية عامةً في التي تتطلب تسللموجودات المالية 
إثبات قروض وسلف العمالء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. تقوم المجموعة بإثبات ودائع العمالء والبنوك عندما يتم تحويل 

 األموال إلى المجموعة.
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 )تتمة(األدوات المالية  4-12

 
 القياس المبدئي  4-12-2

كما هو موضح في ، إلدارة األدوات الماليةعمال ألشروطها التعاقدية ونموذج ايعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلثبات المبدئي على 
 .14-4و 13-4اإليضاحين 

 
ً إليها أو بقيمتها العادلة عند اإلثبات المبدئي، تقيس المجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية  ً منهاناقصمضافا  ة، في حالا

ون تكاليف المعامالت التي تك ،الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تم احتساب تكاليف ، مثل الرسوم والعموالت. وتنسب مباشرةً إلى إقتناء أو إصدار الموجودات المالية أو المطلوبات الماليةإضافية 

اإلثبات بعد المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في األرباح أو الخسائر. والمطلوبات المعاملة للموجودات 
أدوات الّدين المقاسة واالستثمارات في يتم إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ، باشرةً م المبدئي

ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر، مما يؤدي إلى خسارة محاسبية يتم إثباتها في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر عندم
عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عند اإلثبات المبدئي عن سعر المعاملة، تقوم  .الموجود ممنوح حديثاً ن يكو

 المجموعة باحتساب الربح أو الخسارة لليوم األول على النحو الموضح أدناه.
 
 الربح أو الخسارة لليوم األول  4-12-3

 داة عن القيمة العادلة عند المنح، يتم معاملة الفرق كالتالي:عندما يختلف سعر معاملة األ
 
( أو بناًء على 1في السوق النشطة لموجود أو مطلوب مماثل )أي مدخالت المستوى  معلنعندما تثبت القيمة العادلة بسعر  )أ(

 ليوم األول.في اات الفرق كربح أو خسارة نه يتم إثبن األسواق التي يمكن مالحظتها، فإتقنيات التقييم التي تستخدم البيانات فقط م
 

فهي . على حدةليوم األول في افي جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد توقيت إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة  )ب(
دخالت يمكن مالحظتها تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام مإلى أن يصبح من الممكن على مدى عمر األداة أو تؤجل إما تطفأ 

 في السوق أو عندما يتم استبعاد األداة.
 

 الموجودات المالية 4-13
 
 التصنيف والقياس الالحق - أدوات الديّن 4-13-1

 فيما يلي أدناه متطلبات تصنيف الموجودات المالية.
 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الّدين على ما يلي:
 

 دارة الموجودات؛ ونموذج أعمال المجموعة إل (1)
 

 ائدة على المبلغ األصلي القائم.الفو للّدينخصائص التدفقات النقدية للموجودات أي فقط المدفوعات على المبلغ األصلي  (2)
 

 بناًء على تلك العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الّدين الخاصة بها إلى إحدى فئات القياس الثالث التالية: 
 
فقط التدفقات النقدية تلك تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل من أجل الموجودات المحتفظ بها م قياس يتالتكلفة المطفأة:  -

األرباح أو والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل ائدة على المبلغ األصلي القائم، الفو للّدينالمدفوعات على المبلغ األصلي 
أي مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المثبتة خالل ن القيمة المدرجة لتلك الموجودات م تم تعديليبالتكلفة المطفأة.  الخسائر
ودخل مشابه" باستخدام طريقة معدل الفائدة  دخل الفوائديتم تضمين دخل الفوائد الناتج من تلك الموجودات المالية في ". والمقاسة
 الفعلي.
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 ()تتمة التصنيف والقياس الالحق - أدوات الديّن 4-13-1
 

قدية ل التدفقات النقدية التعاالموجودات المالية المحتفظ بها من أجل تحصييتم قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  -
ائدة على المبلغ الفللموجودات فقط المدفوعات على المبلغ األصلي للّدين والتدفقات النقدية من أجل بيع الموجودات، حيث تمثل أو 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وتقاس  األرباح أو الخسائروالتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األصلي القائم، 
الخسائر االئتمانية المتوقعة م ترحيل التغيرات في القيمة المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إلثبات اآلخر. يت
وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. عندما يتم إستبعاد الموجودات المالية،  انتفت الحاجة إليه ومخصص

ً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة ال متراكمة المثبتة مسبقا
ن استبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة". يتم ع ةناتجأو خسارة اآلخر" "كربح  يويتم إثباتها في "الدخل التشغيل
 ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. الفوائد دخلن تلك الموجودات المالية في "عتضمين دخل الفوائد الناتج 

 

مدرجة بالتكلفة المطفأة أو مدرجة المعايير في اللموجودات المالية التي ال تيتم قياس االقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:  -
الل األرباح أو الخسائر. كما يجوز للمجموعة خأو مدرجة بالقيمة العادلة من  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يخفض بشكل ذلك يلغي أو القيام بإذا كان تصنيف الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
ين التي يتم قياسها ن أدوات الدّ عفي القياس أو اإلثبات. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة  التطابق المحاسبيجوهري من عدم 

ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ويتم عرضها في القائمة الموحدة  الحقا
التي نتجت  السنةن أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة" في علألرباح أو الخسائر ضمن "دخل تشغيلي آخر" "كربح ناتج 

ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة  دخل الفوائدتضمين دخل الفوائد الناتج عن تلك الموجودات المالية في " يتم. فيها
 الفعلي.

 

 نموذج األعمال  4-13-2
ق هدف يالمالية لتحقمجموعة من الموجودات إدارتها أفضل كيفية نحو تحدد المجموعة نموذج أعمالها على المستوى الذي يعكس على 

ما إذا كان هدف المجموعة تقييم  ي،التدفقات النقدية. أتحقيق المجموعة الموجودات من أجل األعمال كيفية إدارة عمالها. يعكس نموذج أ
الناتجة التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية تحقيق كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل هو فقط 

يتم نه فإ(، الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة)على سبيل المثال، للتطبيق  منهما قابل. إذا لم يكن أي الموجودات بيعمن 
األرباح أو بالقيمة العادلة من خالل  ا" ويتم قياسهلغرض المتاجرة اجزء من نموذج األعمال "المحتفظ بهكتصنيف الموجودات المالية 

اإلجمالي لمحفظة األعمال وبناًء على مستوى العلى وإنما  ل على أساس كل أداة على حدةاعماألإجراء تقييم نموذج  . ال يتمالخسائر
 مثل:التي يمكن مالحظتها عوامل ال
 

السياسات واألهداف المحددة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة  -
اإليرادات من الفوائد التعاقدية والمحافظة على بيان محدد لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق الموجودات تحقيق لى تركز ع

 التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛ تحقيقالمالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو 
 

الموجودات ونموذج األعمال وتقديم تقرير بشأنهما إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين ولجنة الكيفية التي يتم فيها تقييم أداء  -
 ؛الموجودات والمطلوبات التابعة للمجموعة

 

 ي يتم فيها تقييم وإدارة المخاطر؛ والكيفية الت -
 

توقعاتها بشأن أنشطة  وتوقيتها في الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات، باإلضافة إلى وحجمهامعدل تكرار المبيعات  -
عن  بشكل منفصلاالعتبار  فيالمبيعات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المعلومات الخاصة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها 

 الموجوداتدارة إل الهدف المعلن للمجموعةلكيفية تحقيق المجموعة العامة باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم 
 إلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية.المالية با

 

"أسواء حالة " أو "حالة سيناريوهات المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبار سيناريوهات اليستند تقييم نموذج األعمال على 
 الضغط". 

 

القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس 
سواء من أجل  حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها على حد  األرباح أو الخسائر 

 تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.
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 والفائدة على المبلغ األصلي القائم للديّنمدفوعات على المبلغ األصلي فحص فقط  4-13-3
وعات على المبلغ األصلي للّدين تقوم المجموعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحديد ما إذا كانت تستوفي فحص فقط المدف

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

وقد تتغير على  ثبات المبدئيعلى أساس القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلين دّ لل، يتم تحديد المبلغ األصلي الفحصألغراض هذا 
 أو إطفاء عالوة / خصم(.ين دّ للالمبلغ األصلي  )على سبيل المثال، إذا كانت هي مدفوعات على. مدى عمر الموجود المالي

 

مع  يتوافقالذي  هامش الربحومخاطر اإلقراض األساسية األخرى أو مقابل القيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية  الفائدةتمثل 
 ترتيبات اإلقراض األساسية.

 

والفائدة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ ين دّ للت المبلغ األصلي مدفوعافقط عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 
. يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتوي على شروط المالية االعتبار الشروط التعاقدية لألدواتفي المجموعة 

لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة استيفاؤها  تعاقدية التي قد تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم
 االعتبار ما يلي: في
 

 التي يتم فيها تحديد سعر الفائدة؛  والمدةالعملة التي يتم فيها عرض الموجودات المالية  -

 وتوقيت التدفقات النقدية؛ مقدارتغيير  من شأنها أن األحداث المحتملة التي  -
 ي؛خصائص الرفع المال -
 و الدفع المسبق وشروط التمديد؛ -
يبات الموجودات دون للتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )على سبيل المثال: ترت المجموعةمطالبات من الشروط التي تحد  -

 .(على الضامن حق الرجوع
 

نه يتم تصنيف وقياس إف، ةساسياإلقراض األ اتترتيبمع  تتوافقالشروط التعاقدية للمخاطر أو التقلبات التي ال تتعرض حيثما 
 من خالل األرباح أو الخسائر.  العادلةالموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة 

 

يتم أخذ الموجودات المالية ذات المشتقات الضمنية بمجملها في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية هي فقط مدفوعات 
 ى المبلغ األصلي القائم.والفائدة علين دّ للالمبلغ األصلي 

 

 إعادة التصنيف  4-13-4
بداية من التصنيف ويتم إعادة . الموجوداتتلك إلدارة  اعمالهأعندما يتغير نموذج تقوم المجموعة بإعادة تصنيف إستثمارات الّدين فقط 

 . السنةخالل أي منها تحدث  لموالحدوث التغيرات نادره أن تكون تلك ومن المتوقع  بعد التغيير.إعداد التقرير المالي األولي فتره 
 

 التصنيف والقياس الالحق  –أدوات أسهم حقوق الملكية  4-13-5
؛ أي األدوات التي ال ةالمصدرالجهة حقوق الملكية من وجهة نظر أسهم تستوفي تعريف التي دوات األحقوق الملكية هي أسهم أدوات 

 ة.المصدرموجودات الجهة فائدة متبقية في صافي ت وجود والتي تثب، دفعبال ةتعاقدي اتالتزامتتضمن على 
 

أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات إال رجعه فيه بعض عند اإلثبات المبدئي، اختارت المجموعة تصنيف 
استخدام هذا االختيار، يتم إثبات  عندو .الدخل الشامل اآلخر التي يتم االحتفاظ بها ألغراض أخرى بخالف المحتفظ بها لغرض المتاجرة

ً إعادة تصنيفها القيمة العادلة في أرباح أو خسائر  ، بما في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرإلى الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقا
يتم . اإلضمحالللتقييم شامل اآلخر إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من الدخل الال تخضع . عند اإلستبعادذلك 
فيه عند اإلثبات أو  اتقم المجموعة باختيارها ليتم تصنيفها بصورة ال رجعهاألخرى التي لم حقوق الملكية أسهم ستثمارات إجميع إثبات 

 ائر.التحول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس
 

في  األرباح أو الخسائريتم تضمين األرباح أو الخسائر الناتجة من إستثمارات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر.كدخل من دفتر المتاجرة" "دخل تشغيلي آخر" "

 

اح أو الخسائر "كدخل تشغيلي آخر" عندما يوجد حق لدى المجموعة إلستالم يتم إثبات أرباح األسهم في القائمة الموحدة لألرب
 المدفوعات.
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 القروض الوقت تعديل أو منح  4-13-6

، مقترضالتي يواجهها الللصعوبات المالية  ستجابةً اتنازالت أو تعديالت على الشروط األصلية للقروض بتقديم ا المجموعة أحيانً تقوم 
 كتل ميدقتيتم  مادعنممنوح للوقت  رضلقا عةولمجماتعتبر . الضمانات أو فرض ضمانات إضافية أخرىعلى الحصول بدالً من 

 يتمتع رضلمقتا نکاإذا ما كانت المجموعة لتوافق عليها و رضللمقت قعةولمتأو ا لحاليةا لماليةا تباوللصع نتيجة تيالدلتعأو ا تالزلتناا
 :مؤشرات الصعوبات المالية ما يليتتضمن . مالية بسالمة

 
أن يكون التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع فقط ، ما إذا كان التعديل يخفض يواجه صعوبات ماليةإذا كان المقترض  -

 .اقادراً على دفعهلمقترض ا

جوهري على والتي تؤثر بشكل  ى األسهمالعائد القائم عل حصة الربح/عائد ، مثل ةجوهري ةي شروط جديدقد تم إدخال أما إذا  -
 القرض.بيان مخاطر 

 تمديد فترة القرض بشكل جوهري عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية. -

 تغير جوهري في سعر الفائدة. -

 لة التي يتم فيها عرض القرض.تغير العم -

إدخال الضمانات أو األوراق المالية األخرى أو التحسينات االئتمانية التي تؤثر بشكل جوهري على المخاطر االئتمانية المرتبطة  -
 بالقرض.

 
 عادةوإالقيمة العادلة "جديد" بوإثبات موجود صلي ألاتقوم المجموعة بإستبعاد الموجود المالي ، بشكل جوهري ةإذا كانت الشروط مختلف

احتساب ألغراض اإلثبات المبدئي عاده التفاوض هو تاريخ إلتالي يعتبر تاريخ وبا. احتساب معدل فائدة فعلي جديد للموجود
ومع ذلك، تقوم المجموعة أيضاً المخاطر االئتمانية. جوهرية في ، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة اإلضمحالل

إعادة كان فيها في الظروف التي المثبت يعتبر مضمحالً ائتمانياً عند اإلثبات المبدئي، وباألخص  الجديدالموجود المالي  ما إذا كانم بتقيي
يتم إثبات الفروق في القيمة المدرجة في األرباح أو . ا في األصلالمتفق عليهالمدفوعات سداد غير قادر على عميل التفاوض يتعلق ب

 ن اإلستبعاد.عناتجة خسارة ح أو الخسائر كرب
 

 المعايير التالية: يفي جميعمن أجل إعادة تصنيف القرض من فئة منح الوقت، يجب على العميل أن 
 

 جميع التسهيالت الخاصة به منتجة؛اعتبار يجب  -
 

غ األصلي القائم خالل معظم دفعات منتظمة ألكثر من المبلغ غير الجوهري للمبلغ األصلي للّدين أو الفائدة على المبل تسديدتم  -
 الفترة عندما تم تصنيف الموجود على أنه ممنوح للوقت؛ و

 

 يوماً. 30ال يوجد لدى العميل أي عقد متأخر عن السداد ألكثر من  -

 
ادة وتقوم المجموعة بإع، لن ينتج عنه استبعاد للموجودعاده التفاوض أو التعديل إن إ، فبشكل جوهري ةوإذا لم تكن الشروط مختلف

تقوم بإثبات ربح أو خسارة معدلة في القائمة والمعدلة للموجود المالي التدفقات النقدية احتساب إجمالي القيمة المدرجة على أساس 
بمعدل الفائدة التدفقات النقدية المعدلة احتساب إجمالي القيمة المدرجة الجديدة عن طريق خصم . ويعاد الموحدة لألرباح أو الخسائر

 (.للموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الممنوحةمعدل الفائدة الفعلي المعدل لالئتمان )أو صلي الفعلي األ
 

قبل تعديل تم احتسابه الفائدة الفعلي األصلي كما معدل ستخدام إبيتم قياس أي إضمحالل ، بشأن الشروطعاده التفاوض إوبمجرد 
حدوث احتماالت ضمان استمرار  ىلمساعدة علمن أجل ا وقتة للالممنوحالقروض اقبة المجموعة في مرالشروط. وتتمثل سياسة 
 ةحد على ةأساس كل حال ىعل 3والمرحلة  2المرحلة والتصنيف بين باإلستبعاد القرارات المتعلقة يتم تحديد المدفوعات في المستقبل. 

يتم  نهإبالقرض، ففيما يتعلق جراءات خسارة ذا حددت هذه اإل. وإالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانيةمعايير على أساس أو 
إعادة شطبها أو حتى يتم تحصليها أو  3ضمن المرحلة ممنوحة للوقت مدرجة موجودات مضمحلة باعتبارها اإلفصاح عنها وإدارتها 
 . 2تحويلها إلى المرحلة 
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  بخالف التعديلاالستبعاد  4-13-7

سواًء عندما يتم نقلها وأو  د الماليلموجومن التدفقات النقدية انقضاء الحقوق التعاقدية لعند ، يتم استبعاد الموجودات المالية أو جزء منها
نقل أو إبقاء جميع تقم المجموعة بمخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم )أ( قامت المجموعة بنقل جميع ال
 .دالموجو علىلم تحتفظ بالسيطرة ولكنها للموجود المخاطر والمكافآت الجوهرية 

 
االلتزامات تتعهد بدفع  اولكنه ،الموجوداتالتدفقات النقدية من الستالم بالحقوق التعاقدية حيث تحتفظ في معامالت تدخل المجموعة 
ويتم احتساب تلك المعامالت على . الجوهرية والمكافآتوبنقل جميع المخاطر المنشآت األخرى تلك التدفقات النقدية إلى التعاقدية على 

 :المجموعة كانتإذا تنتج من االستبعاد  يأنها تحويالت "ترتيبات سداد" الت
 
 ا قامت بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات؛غير ملزمة بسداد المدفوعات إال إذ (1)
 

 ؛الموجوداتمحظورة من بيع أو رهن  (2)
 

 .جوهريتأخير أي دون مبالغ نقدية قامت بتحصيلها من الموجودات بتحويل أي ملزمة  (3)
 
األوراق المالية  إقراضشراء القياسية والات إعادة يسندات( المقدمة من المجموعة بموجب اتفاقالسهم واألم يتم استبعاد الضمانات )ل
، وبالتالي مسبقاً على أساس سعر إعادة الشراء المحددة الجوهرية مخاطر والمكافآت بكافة المعامالت االقتراض ألن المجموعة تحتفظ و

 .استيفاؤهالم يتم فإن معايير االستبعاد 
 

 المطلوبات المالية 4-14
 
 التصنيف والقياس الالحق 4-14-1
ً وتم قياسها ية ف المطلوبات الماليتصنتم   :ما يلي ، باستثناءبالتكلفة المطفأة الحقا
 
: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل المدرجة المطلوبات المالية  -

بالقيمة العادلة من خالل المصنفة  . يتم عرض األرباح أو الخسائر على المطلوبات الماليةغرض المتاجرةالمالية المحتفظ بها ل
إلى التغيرات الذي ينسب بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلوب المالي  األرباح أو الخسائر

السوق التي إلى التغيرات في ظروف  ينسب الالمبلغ الذي على أنه ، والتي يتم تحديدها طلوبالم ذلكل يةئتمانالمخاطر االفي 
هذا ما لم و(. للمطلوبر في القيمة العادلة لتغيل)المبلغ المتبقي بشكل جزئي في األرباح أو الخسائر تؤدي إلى مخاطر السوق( و

الخسائر التي  وأاألرباح عرض أيضاً في هذه الحالة يتم ف، يالمحاسبالتطابق عدم أن يخلق أو يوسع هذا العرض من شأن يكن 
 القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر؛في للمطلوب ت في المخاطر االئتمانية إلى التغيراتنسب 

 

المطلوبات المالية إثبات بموجبها ، حيث يتم الستبعادلمؤهلة لم تكن التي عن تحويل الموجودات المالية الناتجة المطلوبات المالية  -
 و ؛متكبدة على المطلوبات الماليةمصروفات بات أي ، تقوم المجموعة بإثتلم للتحويل. في الفترات الالحقةللمقابل المس

 

 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض. -
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 االستبعاد 4-14-2

 .(أو إلغائه أو انتهاء مدتهوفائه قد تم المحدد في العقد االلتزام عند إطفاؤها )أي عندما يكون  ةالمالي اتيتم إستبعاد المطلوب
 

تعديالت إجراء عن  ، فضالً بشكل جوهري مختلفةوط ربشألدوات الّدين التبادل بين المجموعة ومقرضيها األصليين يتم احتساب 
. وتختلف الشروط للمطلوبات المالية األصلية وإثبات مطلوبات مالية جديدة كإطفاء، قائمةلتزامات المالية الاالشروط على جوهرية 

محسوماً ي رسوم مدفوعة أشروط الجديدة، بما في ذلك الللتدفقات النقدية بموجب المخصومة إذا كانت القيمة الحالية بشكل جوهري 
القيمة الحالية عن على األقل  %10ختلف بنسبة ، وهي تاألصليمعدل الفائدة الفعلي باستخدام مخصومة ومستلمة ي رسوم منها أ

العوامل النوعية األخرى، مثل يتم األخذ في االعتبار إلى ذلك،  باإلضافة. للمطلوبات المالية األصليةلتدفقات النقدية المتبقية المخصومة ل
. مواثيق القرضفي  اتالتغيركذلك و ةالمرتبطة باألداوخصائص التحويل الجديدة  والتغيرات في نوع سعر الفائدة عرض األداةعملة 

كجزء من الربح أو متكبدة ي تكاليف أو رسوم فإنه يتم إثبات أ، إطفاءبمثابة أو تعديل الشروط أدوات الّدين تبادل إذا تم احتساب 
القيمة تعدل متكبدة  ي تكاليف أو رسومأن إ، فأنه إطفاء ىالتعديل عليتم احتساب التبادل أو . وإذا لم الناتجة عن اإلطفاءالخسارة 

 .للمطلوبات المعدلةالفترة المتبقية المدرجة للمطلوبات ويتم إطفاؤها على مدى 
 

 اإلضمحالل 4-15

 جةدرلماالمالية الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات دينها ، على أساس النظرة المستقبلية متقييبإجراء  عةولمجما ومتق
مقابل التعرضات الناتجة عن ارتباطات القرض وعقود وخالل الدخل الشامل اآلخر  نم لةدلعاا لقيمةاجة بالمدرو ةفأطلما بالتکلفة

داد كل تقرير مالي. يعكس قياس الضمانات المالية. تقوم المجموعة بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمثل تلك الخسائر في تاريخ إع
 المتوقعة ما يلي: االئتمانيةسائر الخ
 

 ؛قييم مجموعة من النتائج المحتملةتمبلغ احتمالية مرجحة الذي تم تحديده عن طريق وعادل بلغ م -
 
 ؛ والقيمة الزمنية للنقود -
 
والظروف السابقة عن األحداث إعداد التقرير المالي في تاريخ  مامتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهداعمة معلومات معقولة و -

 القتصادية المستقبلية.ظروف اللالحالية والتنبؤات 

 
مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على األداة المالية على مدى عمرها المتوقع.  المجموعةقدر الخسارة االئتمانية المتوقعة، ست الحتساب

قي المتوقع للموجود العجز النقدي على مدى العمر المتب لجميع حاالتيتم تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس القيمة الحالية 
، استالمهاالتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة المالي، أي الفرق بين: التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد، و

 .أو معدل تقريبي للقرضالفعلي الفائدة مخصومة بمعدل 

 
 ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا

 ويتم قياسها وفقاً لما يلي: ،االئتمانية للخسائر تقدير االحتمالية المرجحة هي قعةالمتو االئتمانية الخسائر
 

ً الموجودات المالية التي  - لعجز ا لجميع حاالتالقيمة الحالية أي : المالي في تاريخ إعداد التقريرهي غير مضمحلة ائتمانيا
ً الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة أي )النقدي   ؛ (استالمهالعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة ل وفقا

 

ً الموجودات المالية التي  - : أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة المالي في تاريخ إعداد التقريرهي مضمحلة ائتمانيا
 المقدرة؛  لتدفقات النقدية المستقبليةلالحالية 

 

ت الجزء المتوقع الرتباطات القرض الذي سيتم سحبه على مدى العمر المتوقع ارتباطات القروض غير المسحوبة: تقديرا -
حسب القيمة الحالية للعجز النقدي بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة إذا قام حامل تالرتباطات القرض؛ و

الجزء ذلك نشأة استالمها إذا تم سحب ارتباطات القرض بسحب الجزء المتوقع من القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع الم
 و المتوقع من القرض؛
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 )تتمة(ية المتوقعة الئتمانقياس الخسائر ا
 

ائر االئتمانية المتوقعة على أساس القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة لتعويض تقديرات الخس :بالنسبة لعقود الضمانات المالية -
حاملها عن الخسارة االئتمانية التي تم تكبدها محسوم منها أي مبالغ يتوقع الضامن استالمها من حاملها أو المدين أو أي طرف 

توقعة لعقود الضمانات المالية سيكون هو نفس تقدير تقدير الخسائر االئتمانية المن إ، فآخر. إذا كان القرض مضمون بالكامل
 .الخاضع للضمانللقرض العجز النقدي المقدر 

 

ألغراض احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، قامت المجموعة بتصنيف سندات دينها والقروض والسلف وارتباطات القروض وعقود 
، على أساس منهجية 3والمرحلة  2والمرحلة  1المرحلة خل الشامل اآلخر إلى الضمانات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الد

 :على النحو الموضح أدناهاإلضمحالل المطبقة، 
 

، تثبت المجموعة مخصص على أساس الخسائر ألول مرة الموجودات الماليةعندما يتم إثبات  –المنتجة  – 1المرحلة  •
 شهراً. 12االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية،  الموجودات الماليةالزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية: عندما تظهر  – 2لة المرح •
 تسجل المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.

 

 . الموجودات الماليةى العمر لتلك المضمحلة: تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد - 3المرحلة  •
 

ما إذا مالي تقرير إعداد ، وضعت المجموعة سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة المذكورة أعالهألغراض التصنيف في المراحل 
لتعثر في السداد ا من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطربشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي قد زادت  يةمخاطر االئتمانالكانت 
 ألداة المالية.تحدث على مدى العمر المتبقي لالتي 

 

على ما إذا كانت  بناءً سندات الّدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، على ستقوم المجموعة بتسجيل إضمحالل 
لك، لن تخفض الخسائر االئتمانية المتوقعة القيمة ومع ذ أعاله.كما هو موضح ، 3مرحلة  أو 2مرحلة أو  1مرحلة على أنها مصنفة 

سيتم إثبات مبلغ يعادل المخصص من ذلك،  بدالً و بالقيمة العادلة.التي ستظل المركز المالي، المدرجة لتلك الموجودات المالية في قائمة 
في  مماثلمحالل متراكم مع احتساب مبلغ الذي قد ينشأ في حالة قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ إض

 األرباح أو الخسائر 
 

 أسهم حقوق الملكية. أدواتلم يتم تسجيل إضمحالل على 
 

 1المرحلة 
، يتم تصنيف جميع 1شهراً لعمالء المرحلة  12يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ 

إعداد كل تقرير مالي، تصنف المجموعة ما يلي وبعد ذلك في  عند تاريخ اإلثبات المبدئي. 1أنها المرحلة  الموجودات المالية على
 : 1باعتبارها المرحلة 

 

 و إعداد التقرير المالي؛أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ بالتي تم تحديد نوع موجودات الديّن  -
 

 االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي؛ الموجودات المالية التي لم تزد مخاطرها -
 

 ""مخاطر ائتمانية منخفضةبأن لديها تعتبر المجموعة األنواع التالية من الديون 
 

 جميع التعرضات الحكومية بالعملة المحلية ممولة بالعملة المحلية -
 

 يجميع التعرضات بالعملة المحلية لحكومة مملكة البحرين أو مصرف البحرين المركز -
 

 أو أعلى. -Aجميع التعرضات ذات تصنيف خارجي  -



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

25 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة(اإلضمحالل  4-15
 

 2المرحلة 
عندما تزيد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري  2 تصنيف الموجودات المالية في المرحلة 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تطلب ي

خسائرها االئتمانية المتوقعة على مدى على أساس بالنسبة لتلك الموجودات المالية، يتطلب إثبات مخصص الخسارة . منذ إثباتها المبدئي
 العمر. 

 
حدى الموجودات من خالل مقارنة ترحيل التصنيف إل يةمخاطر االئتمانالجوهرية في زيادة تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت هناك 

هذه . في كل حالة من فترة إعداد كل تقرير ماليفي نهاية عند اإلثبات المبدئي للموجود مقابل مخاطر التعثر في السداد التي تحدث للموجود 
من أجل إثبات احتمالية السيناريوهات االقتصادية،  من عدداً يستند هذا التقييم على تقييم النظرة المستقبلية التي تأخذ في االعتبار الحاالت، 

حدوث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية إذا إلى ذلك، يفترض باإلضافة  كثر سلبية.األارتفاع الخسائر المرتبطة بالتوقعات االقتصادية 
إعادة مقترض أو الوقت للمنح تالمجموعة تتوقع أن كانت ، أو إذا يوماً في سداد مدفوعاته التعاقدية 30تأخر المقترض عن السداد ألكثر من 

تسهيل لديه سيخضع أي كما عالوة على ذلك، و. هيكلة التسهيل ألسباب تتعلق باالئتمان أو يتم وضع التسهيل ضمن قائمة المراقبة للمجموعة
 .2لة لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المرح 8بدرجة مخاطر ائتمان داخلي تصنيف ل

 

 تقييم معلومات النظرة المستقبلية المعقولة والداعمة اإلضافية المتاحة، باعتبارها عوامل إضافية أخرى:في سياسة المجموعة تتمثل 

 
 بالنسبة للتسهيالت المتجددة مثل بطاقات االئتمان والسحوبات على المكشوف، تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل تحديد

دة لفترة التي يتوقع بأن تتعرض فيها لمخاطر االئتمان، باألخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتوقع اتخاذها بمجرد زياا
 تخفيف الخسائر. ىالمخاطر االئتمانية والتي تعمل عل

 
 3المرحلة 

 تقريركل على أن القرض مضمحل ائتمانياً. في تاريخ إعداد  عندما يكون هناك دليل موضوعي 3يتم تضمين الموجودات المالية في المرحلة 
من القيمة العادلة وموجودات الدين المالية المدرجة ببالتكلفة المطفأة المدرجة ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية مالي
ً الدخل الشامل اآلخر، خالل  حل ائتمانياً" عند قوع حدث أو أكثر من األحداث ويكون لها يعد الموجود المالي "مضم. هي مضمحلة ائتمانيا

 المالي.ذلك الموجود بالنسبة لالمقدرة على التدفقات النقدية المستقبلية تأثير ضار 

 
 :بأن الموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتهااألدلة التي تثبت تتضمن 

 

 ؛المصدرةجهة الية الكبيرة التي تواجه المقترض أو الصعوبات المال -
 

 ؛موعد االستحقاقأو تجاوز في السداد العقد مثل التعثر  خرق -
 

 ؛خالف ذلكالمجموعة تنظر  أالبشرط إعادة هيكلة القروض أو السلف من قبل المجموعة  -
 

 ؛ أوآخر في إعادة تنظيم ماليأن المقترض سيعلن إفالسه أو قد أصبح من المحتمل ب -
 

 نتيجة وجود صعوبات مالية.السوق النشطة لتلك األوراق المالية  اختفاء -

 
ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر بأنه مضمحل ائتمانياً المقترض وضع تدهور بشأنه نتيجة لعادة ما يعتبر القرض الذي تم إعادة التفاوض 

. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر لإلضمحاللمؤشرات أخرى أية هناك وجد تال وجوهري كل التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشاستالم عدم 
ً  90لمدة عن السداد القرض المتأخر   .بأنه مضمحلأو أكثر  يوما

 
 :عند إجراء تقييم حول ما إذا كان االستثمار في الديون الحكومية، هي مضمحلة ائتمانياً، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية

 

 السندات.على النحو المبين في عوائد ية الئتمانلجدارة التقييم السوق  -
 

 ية.الئتمانللجدارة ا ةيالئتمانوكاالت التصنيف ا اتتقييم -
 

 س المال إلصدار ديون جديده.أوصول إلى أسواق رعلى القدره البلد  -
 

 لديون.لزامي اإللعفاء الطوعي أو إلخسائر من خالل احاملها هيكله الديون، مما يؤدي إلى تكبد  إعادة يةاحتمال -
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 )تتمة( 3المرحلة 
 

لحكومات فضالً عن نية البلد، ولذلك ا" خير لإلقراضالمالذ األ" باعتبارهاالدعم الالزم  لتقديمليات الدعم الدولية القائمة آ -
ليات، وبغض النظر اآلتقييم لعمق تلك إجراء . ويشمل ذلك التي تنعكس في البيانات العامة لياتاآل ستخدام تلكالوالوكاالت 

 المعايير المطلوبة.ى الوفاء بعن القصد السياسي، ما إذا كانت هناك قدرة عل
 

ً بخالف القروض  المضمحلة ائتمانياً إذا لم تعد تستوفي معايير  3المرحلة خارج سيتم تحويل القروض من ، الممنوحة المضمحلة ائتمانيا
 .شهراً  12مدتها مراقبة بعد فتره 

 
 معلومات النظرة المستقبلية 

 .الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس النظرة المستقبلية في المجموعة بإدراج معلومات ستقوم 
 

ج المحلي اإلجمالي نمو النات على سبيل المثال،لعوامل االقتصادية الكلية )مثل امات النظرة المستقبلية تأخذ المجموعة في االعتبار معلو
عتزم تتقيم مجموعة من النتائج المحتملة، وولالبطالة( والتنبؤات االقتصادية. معدالت ومؤشرات األسهم في البلد و وأسعار النفط
النتيجة  األساسيةويمثل سيناريو الحالة  .وسيناريو تصاعدي وسيناريو نزولياسية سحالة األالسيناريوهات:  وضع ثالثالمجموعة 

سوف تستمد المجموعة ، سيناريوهاتمن الالنسبة لكل سيناريو بمن النماذج االقتصادية الكلية التي تتبناها وكالة موديز. األكثر احتماالً 
 ضمحالل.إلامخصص لتحديد حة نهج االحتمالية المرجويطبق الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
المعلومات الخارجية المنشورة باإلضافة إلى داخليين، القتصاديين االخبراء السوف تستخدم المجموعة المعلومات الداخلية الواردة من 

قبل لية لعملية إدارة حوكمة داخالنظرة المستقبلية افتراضات تخضع . القطاع الخاصمن خدمات التنبؤات االقتصادية الحكومية و
  تطبيقها على سيناريوهات مختلفة.

 
 قائمة المركز المالي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في عرض 

 على النحو التالي:في قائمة المركز المالي للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةيتم عرض مخصصات الخسار
 

 قيمة المدرجة للموجودات؛الكخصم من إجمالي بالتكلفة المطفأة: المقاسة الموجودات المالية  -
 

 ؛ األخرىكمخصص ضمن المطلوبات القروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، ارتباطات  -
 

لموحدة قائمة االلها في  ةالخسارإثبات مخصص الدخل الشامل األخر: ال يتم من خالل لقيمة العادلة المقاسة بان أدوات الديّ  -
 ةالعادلة. ومع ذلك، تم اإلفصاح عن مخصص الخسارهي قيمها الموجودات تلك جة للمركز المالي نظراً ألن القيمة المدرل

 القيمة العادلة.التغيرات المتراكمة في في احتياطي وتم إثباته 
 

 قيود تقنيات التقدير
بنفس  معايرتهادة إعاال يمكن في فترة زمنية محددة حيث جميع خصائص السوق دائماً المجموعة المطبقة من قبل النماذج وقد ال تشمل 

تحديث النماذج األساسية. على الرغم من أن إجراء تعديالت مؤقتة إلى أن يتم من المتوقع والتغيرات في ظروف السوق. سرعة 
حديثة بيانات تستند إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة المستخدمة لحساب النماذج إال أن ، قدر المستطاعتستخدم بيانات حديثة المجموعة 

 .التي سيتم تحديث بياناتها بمجرد توفرهااالقتصادية الكلية عوامل بعض الستثناء بإ
 

 تعديل الخبرة االئتمانية 
قع خبراتها االئتمانية اتتطلب منهجية مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمجموعة من المجموعة استخدام اجتهاداتها من و

 المدرجة في نتائج نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في جميع فترات إعداد التقارير المالية. إلدراج التأثير المقدر للعوامل غير
 

 مخصصات 4-16
ن يتطلب وجود أ، ومن المحتمل ناتج عن حدث سابقأي التزام حالي )قانوني أو متوقع(  المجموعةيتم إثبات المخصصات إذا كان على 

يتم عرض  ات.اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامتصادية لتسوية هذه تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االق
 .تسوياتالمصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر بعد حسم أي 
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 تمة()تملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض 4-17

 تصدر المجموعة الضمانات المالية واالعتمادات المستندية وارتباطات القرض.
 

 يتم قياسي، يتم مبدئياً إثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، والتي تعد العالوة المستلمة. بعد اإلثبات المبدئ
للمبلغ المثبت مبدئياً بعد حسم اإلطفاء المتراكم المثبت في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان 

 .أيهما أعلى مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة،و
 

على أساس القسط الثابت على مدى عمر  "دخل تشغيلي آخر"يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر في 
 الضمان.

 

يتطلب من ، رتباطات التي بموجبها وعلى مدى فترة االرتباطاالهي واالعتمادات المستندية القرض غير المسحوب  ارتباطات
ً  العميلإلى ن تقدم قرضاً أالمجموعة   . بشروط محدده مسبقا

 

المالية واالعتمادات المستندية وارتباطات القرض غير المسحوب عندما يتم االتفاق ال يتم تسجيل القيمة االسمية التعاقدية للضمانات 
 .على تقديم القرض على أساس شروط السوق في القائمة الموحدة للمركز المالي

 
على النحو الموضح في لتلك األدوات بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بأدوات الديّن المالية تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم احتساب و

 .15-4إيضاح 
 

 المشتقات المالية وأنشطة التحوط 4-18
 

 الخصائص الثالث التالية:لديه هو أداة مالية أو عقد آخر المالي شتق الم
أو مؤشر األسعار أو سلعة أو سعر الصرف األجنبي أو سعر للتغير في سعر فائدة محدد أو سعر أداة مالية  تتغير قيمته استجابةً  -

، الماليةغير  اتمتغيرال، في حالة يكون أال، شريطة ىخرأ اتمتغيرأي أو  يمؤشر االئتماناليف االئتماني أو أو التصنمعدالت ال
 األساسي"(.العقد لطرف في العقد )أي " اً محدد

 

المتوقعة د األخرى الذي يكون أقل مما هو مطلوب ألنواع العقوالمبدئي أو صافي االستثمار المبدئي االستثمار صافي ال يتطلب  -
 أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.

 

 .يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي -
 

مع مختلف األطراف األخرى. وتتضمن هذه على مقايضات أسعار الفائدة والعقود المستقبلية والمقايضات دخل المجموعة في معامالت ت
أسعار الفائدة والعمالت المتعلقة بخيارات الت مطابقة العملة وعقود الصرف األجنبي اآلجلة واالئتمانية المتعثرة في السداد ومقايضا

ً األاألجنبية و  سهم. يتم مبدئياً إثبات المشتقات المالية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشتقات المالية ويعاد قياسها الحقا
 تقات المالية كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.بالقيمة العادلة. تدرج جميع المش

 

، وطيتم قياس جميع المشتقات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستثناء المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة كأداة تح
المجموعة بعض المشتقات صنف . تتحوطه تحدد طريقة إثبات الربح أو الخسارة الناتجةة البند الذي يتم طبيعفإن ، وإذا كان األمر كذلك

 :على أنها
 

 ؛)تحوطات القيمة العادلة(االرتباطات المؤكدة أو للموجودات أو المطلوبات المثبتة تحوطات القيمة العادلة  )أ(
 )تحوطات التدفقات النقدية(؛المثبتة مطلوبات الموجودات أو جداً التي تنسب إلى الالمحتملة تحوطات التدفقات النقدية المستقبلية  )ب(

 أو
 االستثمار(.صافي صافي االستثمار في العمليات األجنبية )تحوطات حوطات ت )ج(
 

خاطر إلجراء وإستراتيجية إدارة الموكذلك أهداف ، ة بين بنود التحوط وأدوات التحوطالعالق ،عند بدء التحوط ،توثق المجموعة
ما إذا كانت لتحديد ، مستمرالتحوط وعلى أساس في بداية سواء ، على حد بتوثيق تقييمهاتقوم المجموعة كما معامالت التحوط المختلفة. 
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود هي ذات فاعلية عالية في موازنة التحوط معامالت المشتقات المستخدمة في 

 .المحوطة
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 )تتمة(المشتقات المالية وأنشطة التحوط  4-18
 

 تحوط القيمة العادلة  )أ(
في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر، مع  للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات القيمة العادلةيتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة 

 التغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المحوطة والتي تنسب إلى المخاطر المحوطة.
 

ة نه يتم إطفاء التعديل على القيمة المدرجة للبند المحوط والذي يستخدم له طريقيستوفي معايير محاسبة التحوط، فإ إذا لم يعد التحوط
 معدل الفائدة الفعلي إلى األرباح أو الخسائر على مدى فترة االستحقاق ويسجل كصافي دخل الفوائد. 

 

 تحوط التدفقات النقدية  (ب)
لدخل في ايتم إثبات الجزء الفعّال للتغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية التي تم تصنيفها وتأهيلها كتحوطات التدفقات النقدية 

 .رباح أو الخسائرأو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعّال في القائمة الموحدة لألربح . يتم إثبات الاآلخر الشامل
 

في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر تم إعادة تدوير المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى 
المرتبطة بالبند  اتفوأو المصراإلفصاح عن اإليرادات التي يتم فيها  اتفوسجيلها في بنود الدخل أو المصرم تيتوالربح أو الخسارة. 
 .المحوط ذات الصلة

 

موجودة في أو خسارة متراكمة ربح فإن أي ، محاسبة التحوطتستوفي معايير لم تعد عندما أو تم بيعها إذا أداة التحوط أو مدة عند انتهاء 
حقوق الملكية ويتم إثباتها في الفترات التي يؤثر البند المحوط على الربح أو الخسارة. عندما ال تبقى في في ذلك الوقت حقوق الملكية 
موجودات المحوطة المثبتة(، فإنه يتم مباشرةً إعادة تصنيف الربح أو ال)على سبيل المثال: استبعاد المعاملة المتنبأ بها يتوقع حدوث 

 الموحدة لألرباح أو الخسائرقائمة الإلى مسجلة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر الالخسارة المتراكمة 
 

 تحوط صافي االستثمار  (ج)
أي ربح أو خسارة يتم إثبات العمليات األجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. في  اإلستثماراتصافي  اتيتم إحتساب تحوط

أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعّال لربح يتم إثبات ا اآلخر؛ لدخل الشاملمباشرةً في افعّال الجزء العلى أداة التحوط المتعلقة ب
 لألرباحيتم تضمين األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق الملكية في القائمة الموحدة  .لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة مباشرةً 

 األجنبية كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. أو الخسائر عندما يتم استبعاد العمليات
 

 عادلةال ةقيمقياس ال 4-19
 قائمة مركز مالي موحدة.تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل 

 

 السوق في مشاركيبين  ةة منظممعامللتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 
 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 

 

 ، أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي  •

 .غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود •
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 )تتمة( عادلةال ةقيمقياس ال 4-19
 مطلوبالتم قياس القيمة العادلة للموجود أو يلمجموعة. متاح التعامل فيه لن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أ

السوق  مشاركيأن بافتراض على و، لموجود أو المطلوبفي السوق عند تسعير ان والمشاركدمها سيستخاالفتراضات التي  استخدامب
 االقتصادية.مصالحهم وجه لتحقيق أفضل على يعملون 

 
 استخدامعن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي

أعلى وأفضل في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهاستخدامأعلى وأفضل ودات بالموج
 . ااتهاستخدام

 
والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، معلومات كافية بشأنها تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  المجموعةتستخدم 

 .التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت  استخداممن يحد مالحظتها والتي يمكن المدخالت ذات الصلة  ستخداماالقصى ال
 

ن التسلسل ضمالموحدة في القوائم المالية أو يتم اإلفصاح عنها تقاس قيمها العادلة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 وهي موضحة كالتالي: ،تها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككلبناًء على أدنى مستوى لمدخال، الهرمي للقيمة العادلة

 

 للتقييم: يمكن مالحظته مباشرة من عروض أسعار األداة المالية نفسها.  1المستوى  •

 .للتقييم: يمكن مالحظته مباشرةً من وكالء لنفس األداة المتوفرة بتاريخ التقييم 2المستوى  •
 . لمشتقة من الوكالء )االستيفاء من وكالء( لألدوات المماثلة التي لم يتم مالحظتهاللتقييم: ا 3المستوى  •
 

حدثت تحويالت ما إذا كانت قد المجموعة حدد تعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على إلى  )استناداً  تصنيفهايم بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقيفيما 

 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة ككل العادلةقياس قيمتها 
 

 الخارجيةضرائب على العمليات  4-20
القوانين المالية المعمول  على أساس الخارجيةالضرائب على العمليات يتم فرض  ال توجد ضريبة على دخل البنك في مملكة البحرين.

ات الشركات التابعة. تتطلب األنظمة إحتياطيبها في كل موقع على حدة. ال يتم عمل مخصص ألي مطلوب قد ينتج في حال توزيع 
 لتلبية المتطلبات القانونية المحلية. اتحتياطياالالمحلية االحتفاظ بالجزء األكبر من هذه 

 

 جنبيةاألعمالت ال 4-21
 

 ت واألرصدة المعامال
 المعاملة.إجراء السائدة بتاريخ الفورية صرف التسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار مبدئياً يتم 
 

صرف السائدة بتاريخ الأسعار  استخدامإلى العملة الرئيسية للمجموعة بتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم 
 .لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  إلىأو الخسائر األرباح ترحيل يتم . الماليلمركز لموحدة لقائمة اال
 
لمعامالت. ل بالتواريخ المبدئيةأسعار الصرف السائدة  استخدامبالبنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية تحويل يتم 
أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم فيه تحديد  استخدامبإلى العمالت األجنبية العادلة البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة  تحويليتم 

 القيمة العادلة.
 

 شركات المجموعة 
بأسعار الصرف  للبنكإلى العملة الرئيسية  خارجيةاليتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية، 

يتم . للسنةمركز المالي. كما يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف الموحدة للقائمة لاالسائدة بتاريخ 
ن تحويل عخسارة غير محققة ناتجة أو ربح ن التحويل في القائمة الموحدة للدخل الشامل ضمن عتسجيل فروق الصرف الناتجة 

الوحدة بتلك المتعلق بند الدخل الشامل اآلخر عند إستبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات ية. األجنبلشركات التابعة في االعمالت األجنبية 
 . ألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ل فياألجنبية 
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 والسداد المحاسبة في تاريخ المتاجرة  4-22
المجموعة بشراء ه جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم في

 ، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائع العمالء والبنوكأو بيع الموجود
 

 موجودات األمانة 4-23
فإنها ال تدرج ضمن القائمة  ،فة األمانة أو الوكالة على أنها موجودات تابعة للمجموعة، وعليهال تعامل الموجودات المحتفظ بها بص

 للمركز المالي . الموحدة
 

 المقاصة 4-24
مركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل موحدة للقائمة الالتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في 

طلوب في الوقت لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجود وسداد الم للتنفيذ
المقاصة الرئيسية ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كإجمالي في  اتفاقياتعلى عامة بصفة الحالة  هذهتنطبق ذاته. ال 

 .لماليالقائمة الموحدة للمركز ا
 

 اإلقتراضات 4-25
التزام ترتيب التعاقدي ينتج عن جوهر ال"، حيث اإلقتراضاتضمن "كمطلوبات يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة )أو عناصرها(، 

 نقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها. بتسليم الالمجموعة إما على 
 

ً إليبالقيمة العادلة االقتراضات يتم مبدئيا قياس  ً قياس  تكاليف المعاملة.ها مضافا بالتكلفة  اإلقتراضاتبعد القياس المبدئي، يتم الحقا
األخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من اإلصدار ب التكلفة المطفأة احتسابطريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم  استخدامالمطفأة ب

 والتكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
 

 شطب  4-26
ن. ومع ذلك، يجب أن تخضع يهناك احتمال واقعي السترداد الدّ يتم شطب القروض وسندات الّدين )إما جزئياً أو كلياً( عندما ال يكون 

إذا  استرداد المبالغ المستحقة.بالمتعلقة  جموعةجراءات المإل االمتثالالموجودات المالية التي يتم شطبها لإلجراءات التنفيذية من أجل 
على بعد ذلك يطبق  ذيإضافة إلى المخصص الأوالً كالفرق ، يعامل ةه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمكان المبلغ المطلوب شطب

 ."دخلي تشغيلي آخر"الحقة إلى استردادات أية وتقيد . مدرجةإجمالي القيمة ال
 

 تقييم الضمان  4-27
حيثما أمكن ذلك. تكون ، ةضافيإلإلى استخدام الضمانات اجموعة سعى المتمالية، على الموجودات ال يةاالئتمان هاللتخفيف من مخاطر

والعقارات والذمم المدينة والمخزون المالية ، مثل النقدية واألوراق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات ةلفشكال مختأالضمانات ب
الموحدة قائمة الفي  ةضافيإلل الضمانات اي. وال يتم تسجات المقاصةوالموجودات غير المالية األخرى والتحسينات االئتمانية مثل اتفاقي

حساب الخسائر االئتمانية  علىن القيمة العادلة للضمانات تؤثر إف ذلك،، ما لم تكن الضمانات مستردة. ومع جموعةمركز المالي للملل
، ةمانات اإلضافي، يتم تقييم بعض الضة دورية. ومع ذلكقييمها بصور، في البداية ويعاد تدنيأيتم تقييمها بشكل عام، كحد المتوقعة. و

 على أساس يومي. ت الهامش، النقدية أو األوراق المالية السوقية المتعلقة بمتطلباسبيل المثال على
 

دات المالية يتم تقييم الموجوبيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات.  ، قدر اإلمكان،جموعةستخدم المت
يتم تقييم الضمانات . تقنيات التقييم الداخلية، حسب مقتضى الحالاألخرى التي ليست لديها قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستخدام 

، أو بناًء على مؤشرات أسعار مثل وسطاء الرهن العقاريأخرى المقدمة من أطراف  على البياناتبناًء  العقارات،غير المالية، مثل 
 مساكن.ال
 

 الضمانات المستردة  4-28
المالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع  اتمحتفظ بها لغرض البيع بقيمها العادلة )في حالة الموجوديتم احتساب أية موجودات مستردة 

 .المجموعةلسياسة وفقاً للموجودات غير المالية في تاريخ االسترداد 
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضاتوالتقديرات اآلراء  4-29
تؤثر على المبالغ المدرجة افتراضات التي وتقديرات وإصدار آراء إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة يتطلب 

يمكن أن اإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة. كذلك وواإلفصاحات المرفقة وجودات والمطلوبات المالية لإليرادات والمصروفات والم
تعديل جوهري للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات إجراء والتقديرات إلى نتائج تتطلب االفتراضات عدم التيقن بشأن هذه يؤدي 

 التاليةواالفتراضات  اآلراءاإلدارة ت ، اتخذتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعةة عمليفي أثناء التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 
، والتي لديها مخاطر هامة إعداد كل تقرير ماليبتاريخ غير المؤكدة والمصادر األساسية األخرى للتقديرات بشأن المصادر المستقبلية 

 ً قد تتغير الظروف و. وبات خالل السنة المالية القادمةات والمطللقيم المدرجة للموجودعلى اتعديل جوهري إلجراء لتكون سببا
عند إذا حدثت وفي االفتراضات تنعكس هي و ظروف خارجة عن سيطرة المجموعةبسبب التطورات المستقبلية بشأن االفتراضات و

و/أو تقديرات اإلدارة الهامة آراء ولية الموحدة البنود التي لديها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المافيما يلي أدناه حدوثها. 
 المعنية. التقديرات /آلراء فيما يتعلق با

 

 مبدأ االستمرارية 
تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر بإجراء قامت إدارة البنك 

مؤكدة التي من جوهرية قبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير لالستمرار في أعمالها في المست
الممكن أن تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية 

 على أساس مبدأ االستمرارية.الموحدة 
 

 سائر االئتمانية المتوقعةقياس مخصص الخ
المقاسة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هو للموجودات المالية  ةاالئتمانية المتوقع رئقياس الخسا

سبيل  على) يئتماناالية والسلوك الظروف االقتصادية المستقبل بشأنالجوهرية فتراضات االو معقدةالنماذج مجال يتطلب استخدام ال
. ضماناتقيم الو يةوتوقيت التدفقات النقدية المستقبلمقدار ، وتقدير (عن ذلك والخسائر الناتجةتعثر العمالء في السداد ، احتمال المثال

 .المخصصاتمن  ةمستويات مختلفإلى تغييرات حيث يمكن أن تؤدي العدد من العوامل على وتستند هذه التقديرات 
 

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة نتائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة تمثل عملية 
المحاسبية لقياس  السياساتالجوهرية عند تطبيق اآلراء عدد من  إصداربينها. كما يتطلب المتبادل باختيار المدخالت المتغيرة والترابط 

 ية المتوقعة، مثل:الخسائر االئتمان
 

 نموذج التصنيف االئتماني الداخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛ -

 زيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛التحديد معايير  -

 المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ تاختيار النماذج واالفتراضا -

الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط ناريوهات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات تحديد الترابط بين سي -
لتعثر عند االبطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض ومؤشرات األسهم ومستويات 

 ؛في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
 النظرة المستقبلية الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ لسيناريوهات االختيار والترجيحات النسبية  -

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ و -

تسهيالت المتجددة والتسهيالت التي تخضع إلعادة الهيكلة في قت إعداد التقارير تحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بال -
 المالية.

 

 تصنيف الموجودات المالية
للّدين والفائدة على  وفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي األعماليعتمد تصنيف الموجودات المالية في الفئة المناسبة على نموذج 

المتحققة من الموجودات المالية تستوفي فحص المناسب وتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية ألعمال نموذج ا يدتحد. المبلغ األصلي القائم
 جوهرية من قبل اإلدارة.إصدار آراء تطلب يمعقد و أمر والفائدة على المبلغ األصلي القائمللّدين  فقط المدفوعات على المبلغ األصلي

 

للّدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم وتأخذ في  ناء إجراء فحص فقط المدفوعات على المبلغ األصليأثاآلراء تقوم المجموعة بتطبيق 
 فيها تحديد سعر الفائدة.تم االعتبار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتم فيها عرض الموجودات المالية والفترة التي 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
في القائمة الموحدة للمركز المالي من األسواق النشطة المسجلة القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية اشتقاق حيثما ال يمكن 

هذه النماذج مأخوذة من معلومات لمدخالت ال. إن التقييمنماذج  استخدامالتي تتضمن على تقنيات تقييم مجموعة متنوعة من  استخدامب
لتحديد إصدار رأياً نه يتطلب إأمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر معلومات يمكن مالحظتها في السوق، ف كلما يمكن مالحظتها في السوق

 .23للحصول على المزيد من التفاصيل راجع إيضاح  القيم العادلة
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 

 تصنيف األدوات المالية  5
 

 ديسمبر، تم تصنيف األدوات المالية كالتالي: 31كما في 

 2019ديسمبر  31في 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
 الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

 مدرجة
التكلفة ب 

 المجموع ةالمطفأ
     

     الموجودات
 1,874 1,874 - - ة أموال سائل

 507 - - 507 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 2,051 2,051 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1,398 1,398 - - شراءإعادة  اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب
 5,836 909 4,927 - محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات

 16,452 16,249 192 11 قروض وسلف
 1,745 1,230 - 515 موجودات أخرى 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 1,033 5,119 23,711 29,863 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 

خالل األرباح أو 
 الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من 
خالل الدخل 

 ل اآلخرالشام

 مدرجة
التكلفة ب 

 المجموع ةالمطفأ
     

     المطلوبات

 16,666 16,666 - - ودائع العمالء
 3,897 3,897 - - ودائع البنوك 
 399 399 - - شهادات إيداع 

 1,008 1,008 - - إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 1,529 1,066 - 463 ضرائب ومطلوبات أخرى
 2,080 2,080 - - راضات إقت
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 463 - 25,116 25,579 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة( تصنيف األدوات المالية 5

 2018ديسمبر  31في 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 مدرجة

 المجموع ةالتكلفة المطفأب 
     

     الموجودات
 1,607 1,607 - - أموال سائلة 

 977 - - 977 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 2,991 2,991 - - ى بنوك ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لد

 1,668 1,668 - - أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
 5,661 1,120 4,541 - محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات

 14,884 14,649 216 19 قروض وسلف
 1,584 1,134 - 450 موجودات أخرى 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,446 4,757 23,169 29,372 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

 اآلخر
 مدرجة

 المجموع ةالتكلفة المطفأب 
     المطلوبات

 16,425 16,425 - - ودائع العمالء
 4,207 4,207 - - ودائع البنوك 
 39 39 - - شهادات إيداع 

 1,271 1,271 - - أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
 1,279 866 - 413 ضرائب ومطلوبات أخرى

 2,012 2,012 - - إقتراضات 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 413 - 24,820 25,233 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 أموال سائلة  6

2018 2019  
   
 نقد في الصندوق  31 32
 أرصدة مستحقة من بنوك  311 272
 ودائع لدى بنوك مركزية 1,238 987
 أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل  77 50

──────── ────────  
 النقد وما في حكمه  1,657 1,341

 أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  217 266   
──────── ────────  

1,607 1,874  
   
 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة  - -

──────── ────────  
1,607 1,874  

════════ ════════  

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  7
2018 2019  

   
 أدوات ديّن  491 960
 أدوات أسهم حقوق الملكية   16 17

──────── ────────  
977 507  

════════ ════════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 8
  2019 2018 

    
    سندات ديّن

 1,124 912  مدرجة بالتكلفة المطفأة

 4,649 5,005  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ────── ────── 
  5,917 5,773 
    

 (121) (91)  مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ────── ────── 
  5,826 5,652 

    صافي -سندات الدين 
    

    سندات أسهم حقوق الملكية

 9 10  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ────── ────── 

 9 10  سندات أسهم حقوق الملكية 
  ────── ────── 
  5,836 5,661 
  ══════ ══════ 

 المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة:إلستثمارات لالخارجية التصنيفات ناه توزيع فيما يلي أد
2018 2019  

   

 إيه إيه إيه  ن بفئةسندات ديّ  444 1,274

 إيه  ىن بفئة إيه إيه إلسندات ديّ  2,132 1,931

 ذات فئات إستثمارية أخرى ن سندات ديّ  1,733 1,356

 ت غير إستثمارية ذات فئا أخرى نسندات ديّ  1,542 927

 ن غير مصنفة  سندات ديّ  66 285

 سندات أسهم حقوق الملكية  10 9
─────── ───────  

5,782 5,927  
   
 مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة (91) (121)

─────── ───────  
5,661 5,836  

═══════ ═══════  

 
 :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31كما في  فيما يلي هو تقسيم سندات الديّن حسب المرحلة

 

 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 5,917 74 55 5,788 سندات ديّن، إجمالي

 (91) (74) (4) (13) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ─────── ─────── ────── ────── 

 5,775 51 - 5,826 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة( محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات 8
 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 5,773 102 137 5,534 سندات ديّن، إجمالي

 (121) (102) (6) (13) صات الخسائر االئتمانية المتوقعةمخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,521 131 - 5,652 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في  الخسائر االئتمانية المتوقعة اتفيما يلي تحليل التغيرات في مخصص
 

 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 121 102 6 13 يناير 1كما في 

 - - - - 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - 3تحويالت إلى المرحلة 

     
 - - - - صافي التحويالت بين المراحل 

     
     

 - - - - إضافات 
 (2) - (2) - / مخصصات انتفت الحاجة إليها  تاستردادا

     
 (2) - (2) - صافي  - للسنةمخصص انتفت الحاجة إليه 

 (28) (28) - - مبالغ مشطوبة 
 - - - - تعديالت الصرف وتغيرات أخرى 

 ─────── ─────── ────── ────── 
 91 74 4 13 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 121 103 4 14 يناير 1كما في 

 - - (1) 1 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 3تحويالت إلى المرحلة 

     
 - - (1) 1 صافي التحويالت بين المراحل 

     
     

 1 - 1 - إضافات 
 - - - - / مخصصات انتفت الحاجة إليها   تسترداداا

     
 1 - 1 - صافي  – للسنةالمخصص 

 (1) (1) 2 (2) تعديالت الصرف وتغيرات أخرى 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 121 102 6 13 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 (.ال شيء: 2018)دوالر أمريكي مليون ال شيء  3المصنفة ضمن المرحلة  المضمحلة اإلستثماراتعلى نة بلغ دخل الفوائد المستلم خالل الس
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

  قروض وسلف 9
 

 :حسب تصنيف القياس فيما يلي أدناه تصنيف القروض والسلف
 2019 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     أو الخسائر  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 11 - - 11 الجملة  -

     مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 192 - - 192 الجملة  -

     مدرجة بالتكلفة المطفأة 
 16,162 601 803 14,758 الجملة  -
 704 34 56 614 لتجزئة ا -

 ─────── ─────── ────── ────── 
 15,575 859 635 17,069 

 (617) (492) (67) (58) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ─────── ─────── ────── ────── 
 15,517 792 143 16,452 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 2018 
 المجموع 3مرحلة ال 2المرحلة  1المرحلة  

     مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 19 - - 19 الجملة  -

     مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 216 - - 216 الجملة  -

     مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 14,559 586 905 13,068 الجملة  -

 654 31 33 590 التجزئة  -
 ─────── ─────── ────── ────── 
 13,893 938 617 15,448 

 (564) (429) (88) (47) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ─────── ─────── ────── ────── 
 13,846 850 188 14,884 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 فيما يلي أدناه تصنيف القروض والسلف حسب القطاع الصناعي:

  القروض صافي

 مخصصات الخسائر
 إجمالي القروض   االئتمانية المتوقعة

 

 

2018 2019  2018 2019  2018 2019   
          

 ماليةخدمات   3,308 3,299  22 20  3,286 3,279
 طاقة   1,165 696  9 7  1,156 689
 مرافق عامة   756 621  4 11  752 610
 توزيع   609 251  4 4  605 247
 تجار التجزئة   278 367  2 1  276 366

 تصنيعي  2,734 2,464  65 67  2,669 2,397
 إنشائي  1,242 1,096  140 112  1,102 984
 تعدين وتنقيب  413 337  9 2  404 335
 مواصالت  768 888  12 18  756 870
 إستهالكيتمويل شخصي /   657 560  37 26  620 534
 تمويل العقارات التجارية   601 507  8 1  593 506
 رهن العقار السكني   102 188  1 1  101 187

 تجاري  1,306 1,241  161 165  1,145 1,076
 وتشجير الغاباتزراعة وصيد   1,332 1,207  30 29  1,302 1,178
 واتصاالت تكنولوجيا ووسائل اإلعالم  334 267  30 33  304 234
 حكومي  183 184  2 3  181 181

 خدمات أخرى   1,281 1,275  81 64  1,200 1,211
───── ─────  ───── ────  ───── ─────   
14,884 16,452  564 617  15,448 17,069   
═════ ═════  ═════ ════  ═════ ═════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  الرات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدو

 )تتمة(قروض وسلف  9
 

 :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31خالل السنتين المنتهتين في  فيما يلي تحليل التغيرات في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 564 429 88 47 يناير 1كما في 
     

 - - (1) 1 1ى المرحلة تحويالت إل
 - - 1 (1) 2تحويالت إلى المرحلة 
 - 21 (21) - 3تحويالت إلى المرحلة 

     
 - 21 (21) - صافي التحويالت بين المراحل 

 93 81 1 11 إضافات 
     

 (14) (14) - - مخصصات انتفت الحاجة إليها  /إستردادات 
     

 79 67 1 11 صافي  – للسنةمخصص 

 (50) (50) - - بالع مشطوبة م
 24 25 (1) - الصرف وتغيرات أخرى سعر تعديالت 

 ─────── ─────── ────── ────── 
 617 492 67 58 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 590 376 172 42 يناير 1كما في 
     

 - (4) (9) 13 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - 2 (2) 2تحويالت إلى المرحلة 

 - 51 (51) - 3تحويالت إلى المرحلة 
     

 - 47 (58) 11 صافي التحويالت بين المراحل 

 133 133 - - إضافات 
     

 (48) (20) (26) (2) إستردادات / مخصص انتفت الحاجة إليه 
     

 85 113 (26) (2) صافي  – للسنةمخصص /  ت الحاجة إليه()مخصص انتف

 (82) (82) - - مبالع مشطوبة 

 (29) (25) - (4) تعديالت سعر الصرف وتغيرات أخرى 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 564 429 88 47 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

مبلغ وقدره  3والمصنفة ضمن المرحلة  المتعلقة بالقروض المضمحلة بشكل فرديوت المحتفظ بها من قبل المجموعة بلغت القيمة العادلة للضمانا
 مليون دوالر أمريكي(.  232: 2018) 2019ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  114

 

مليون دوالر أمريكي  101مبلغ وقدره  3من المرحلة المدرجة ض، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات موعد استحقاقها 2019ديسمبر  31في 
 مليون دوالر أمريكي(. 86: 2018)
 

 مصروفات الخسائر االئتمانية  10
 2019 2018 
   

 1 (2) (8محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح إستثمارات 

 85 79 (9قروض وسلف )إيضاح 

 (6) 6 (21)إيضاح  ارتباطات ائتمانية وبنود محتملة

 (1) (1) موجودات مالية أخرى
 ─────── ─────── 
 82 79 
 ═══════ ═══════ 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 موجودات أخرى 11
2018 2019  

   
 فوائد مستحقة القبض 316 410

 اتالحق في استخدام الموجود 64 -

 ذمم تجارية مدينة 269 243

 (20القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  518 468

 موجودات مكتسبة من تسوية دين 69 82

 موجودات ضريبية مؤجلة 124 98

 تأمين على الحياة يملكه البنك 39 38

 حسابات التداول بالهامش 61 40

 قروض الموظفين  29 27

ً سلف ومبا 39 30  لغ مدفوعة مقدما

 إستثمارات في شركات زميلة  22 17

 أخرى 217 148
──────── ────────  

1,601 1,767  
═══════ ═══════  

 

. مليون دوالر أمريكي( 444: 2018مليون دوالر أمريكي ) 520المطلوبات األخرى  فيبلغت القيمـة العادلة السالبة للمشتقات المالية المدرجة 
 .20ح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح تم اإلفصا

 

مثبتة في القائمتين الموحدتين للمركز المالي خالل السنة التغيرات والمدرجة للحق في استخدام الموجودات الخاصة بالمجموعة القيم أدناه فيما يلي 
 واألرباح أو الخسائر:

الحق في 
استخدام 

   الموجودات
   

 2019يناير  1في كما   70

 صافي  –عقود اإليجار الجديدة / المنتهية إضافة:   5

 محسوم منها: اإلطفاء   (10)

 (التغيرات في صرف العمالت األجنبيةأخرى )بما في ذلك   (1)
────────   

 2019ديسمبر  31كما في   64
═══════   

 ضرائب على العمليات الخارجية 12
 

 التقدير.الرأي ودرجة من للسنة على  الرسوم الضريبية للمجموعةتحديد يتضمن 

2018 2019  

 القائمة الموحدة للمركز المالي  
 مطلوب ضريبي حالي 20 25

 مطلوب ضريبي مؤجل 43 18

────── ──────  
43 63  

══════ ══════  
 لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة   

 ضريبة حالية على العمليات الخارجية 24 33

 ضريبة مؤجلة على العمليات الخارجية (1) (17)

────── ──────  
16 23  

══════ ══════  
 الرسوم الضريبيةتحليل   
 دخل(يوجد ضريبة في البحرين )ال  - -

 تمارس أنشطتها في الدول األخرىأرباح الشركات التابعة التي على  ضرائب 35 67

 لتحوط تغيرات أسعار العملة  ن المعالجة الضريبيةعناتج بي يضررصيد  (12) (51)

────── ──────  
 لألرباح أو الخسائرمصروف ضريبة الدخل المسجل في القائمة الموحدة  23 16

══════ ══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة( ةضرائب على العمليات الخارجي 12

 
( وبلغت %29: 2018) %28بلغت معدالت الضريبة الفعلية على أرباح الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

( في %35إلى  %19: 2018) %38إلى  %19( مقابل معدالت الضريبة الفعلية من %19: 2018) %16في المملكة المتحدة 
(. بلغ المعدل الضريبي الفعلي للشركة %19: 2018) %19منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبلغت في المملكة المتحدة 

 (.%38: 2018) %42علي : ال شيء( مقابل المعدل الضريبي الف2018) %2البرازيلية التابعة للبنك 
 

 51االئتمان الضريبي : 2018مليون دوالر أمريكي ) 12على مبلغ وقدره للسنة االئتمان الضريبي تضمن يكما هو موضح أعاله، 
. لغرض تحديد المصروف الضريبي ة معينةتحوط تغيرات أسعار العملة على معامللضريبية المعالجة المن  دوالر أمريكي( ناتج مليون
تأثير تلك التعديالت على مستوى المجموعة، بلغ متوسط المعدل تطبيق ، تم تعديل الربح المحاسبي لألغراض الضريبية. بعد للسنة

  (.%6: 2018) %9الضريبي الفعلي 
 

 بين األرباح المحاسبيةنظراً لكون عمليات المجموعة خاضعة لقوانين وسلطات ضريبية مختلفة، فإنه ليس من العملي عرض تسوية 
 األرباح الخاضعة للضريبة. و
 

 مطلوبات أخرى 13
2018 2019  

   

 فوائد مستحقة الدفع  388 359

 التزامات عقد اإليجار  69 -

 (20القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح  520 444

 لموظفينمتعلقة بامبالغ مستحقة الدفع  130 127

 نقديالمان ضال بما في ذلكهامش الودائع  48 62

 دخل مؤجل 21 29

 (21)إيضاح  الرتباطات االئتمانية وااللتزامات المحتملةالخسائر االئتمانية المتوقعة لمخصصات  38 52

 وذمم دائنة أخرىالرسوم المستحقة  252 163
─────── ───────  

1,236 1,466  
═══════ ═══════  

 

مليون دوالر  468: 2018مليون دوالر أمريكي ) 518 الموجودات األخرى فيالية المدرجة بلغت القيمة العادلة الموجبة للمشتقات الم
 .20. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (11)إيضاح  أمريكي(

 

متين الموحدتين للمركز المثبتة في القائخالل السنة التغيرات والمدرجة اللتزامات عقد اإليجار الخاصة بالمجموعة القيم أدناه فيما يلي 
 المالي واألرباح أو الخسائر:

التزامات عقد 
 اإليجار

 
 

   

 2019يناير  1كما في   70

 صافي -/ منتهية  إيجار جديدة ودإضافة: عق  5

 إضافة: مصروفات الفوائد  4

 المبالغ المدفوعةمحسوم منها:   (9)

 ية(أخرى )بما في ذلك تغيرات صرف العمالت األجنب  (1)
───────   

 2019ديسمبر  31كما في   69
═══════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

  إقتراضات 14
 

 تجارية. وبمعدالتاق رأسمالية يقوم البنك وبعض شركاته التابعة، ضمن أعمالهم اإلعتيادية، بالحصول على تمويـالت ألجل من عدة أسو
 

 2019ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزاممجموع 

 المجموع
الشركات 
 التابعة

 البنك
 األم

 معدل% 
  العملة  الفائدة

 ات للسنواتستحقاقإجمالي اال     
      
 *2020 دوالر أمريكي 7.875 - 126 126

 2020 دوالر أمريكي %1,20 ليبور + - 175 175

 2020 دوالر أمريكي %1.25+ ليبور  - 75 75

 2021 دوالر أمريكي %1.80ليبور +  171 - 171

 2021 يورو %1.10ليبور +  - 84 84

 2022 دوالر أمريكي %2.25ليبور +  1,330 - 1.330

 2023 دينار تونسي 10,03 - 6 6

 **دائم لاير برازيلي 7,81 - 113 113
─────── ─────── ───────    

2,080 579 1,501    
═══════ ═══════ ═══════    

      
 2018ديسمبر  31مجموع اإللتزامات القائمة في  1.561 451 2.012

═══════ ═══════ ═══════    

 ثانويدين *
مليون دوالر  6ها سمية قدرة شراء جزء من قروضه ألجل بقيمة إبإعادقام البنك ، 2019ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنةقام البنك 
ال : 2018)دوالر أمريكي  ال شيء وقدره بمبلغربح صافي عن عملية إعادة الشراء  حيث نتج(. مليون دوالر أمريكي 6: 2018أمريكي )

  .خر"آدخل تشغيلي تم تضمينه في "( دوالر أمريكي شيء
 

 1** رأس المال اإلضافي فئة 
مليون دوالر أمريكي. لقد تمت الموافقة على هذه األداة من قبل  113ية دائمة تبلغ قيمتها أصدرت شركة تابعة للبنك خالل السنة أدوات مال

 1، وبالتالي تم تضمينها كجزء من رأس المال اإلضافي فئة 1الجهة التنظيمية المحلية الخاصة بها إلدراجها ضمن رأس المال اإلضافي فئة 
 .32صح عنه في إيضاح لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال على النحو المف

 

 حقوق الملكية  15
 

 

2019 2018 
   رأس المال أ(

   
 للسهمواحد مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي  3.500 –المصرح به 

 3.500 3.500 للسهم(واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.500: 2018)
 ════════ ════════ 

مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر  3.110 –به والمدفوع بالكامل الصادر والمكتتب 
واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.110: 2018للسهم )واحد أمريكي 
 3.110 3.110 للسهم(

 ════════ ════════ 

 أسهم خزانة  ب(
مليون دوالر  4: 2018مليون دوالر أمريكي ) 6قدره  دي( بمقابل نقسهم 12,200,000: 2018سهم ) 14,997,026المجموعة  تمتلك

 (.أمريكي
 

 إحتياطي قانوني (ج
ً لمتطلبات النظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية البحريني، تم تحويل  سنة إلى اإلحتياطي القانوني. سيتم للربح المن  %10وفقا

من رأس المال المدفوع. إن هذا اإلحتياطي غير قابل  %50اإلحتياطي القانوني هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ مجموع  إجراءإيقاف 
 نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.يللتوزيع، إال في الحاالت التي 

 

 إحتياطي عام (د
.قيود على توزيع هذا اإلحتياطيهناك أي ز القاعدة الرأسمالية القوية للبنك. ال توجد لتزام المساهمين بتعزيعلى إيؤكد تكوين اإلحتياطي العام 
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 حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 

 )تتمة( حقوق الملكية 15

 

 العادلة ةتغيرات متراكمة في القيم (هـ
 2019 2018 
   

 5 (37) يناير  1ي ف

 (42) 79 صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
 ───────── ───────── 
 (37) 42 ديسمبر  31في 

 ═════════ ═════════ 

 ودخل مشابه دخل الفوائد 16
 2019 2018 
   

 908 897 قروض وسلف

 384 359 واستثماراتأوراق مالية 

 175 193 مالية أخرىإيداعات لدى بنوك ومؤسسات 

 5 11 أخرى
 ───────── ───────── 

 1,460 1,472 
 ═════════ ═════════ 

 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 17
 2019 2018 
   

 217 234 ودائع البنوك 

 596 554 عمالءالودائع 

 94 98 إقتراضات

 6 10 أخرىوشهادات إيداع 
 ───────── ───────── 

 896 913 
 ═════════ ═════════ 

 دخل تشغيلي آخر 18
 2019 2018 
   

 205 199 *صافي – دخل الرسوم والعموالت

 32 33 دخل من عمليات المكتب

 10 11 صافي  –دفتر المتاجرة دخل من 

 39 28 صافي -في العمالت األجنبية  التداولمن  ربح

 (51) (12)  **األجنبيةالعمالت أسعار تحوط من التغيرات في على الخسارة 

 8 13 صافي - ربح من إستبعاد إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 15 29 صافي –أخرى 
 ───────── ───────── 
 301 258 
 ═════════ ═════════ 
 

الرسوم دخل من ي( مليون دوالر أمريك 13: 2018مليون دوالر أمريكي ) 13مبلغ وقدره * مدرجة ضمن دخل الرسوم والعموالت 
 .مدارةالموال األبالمتعلق 

 

 .للسنةالمتعلقة بالمعاملة لديها تأثير مقاصة على المصروف الضريبي العمالت األجنبية أسعار على التحوط من تغيرات  خسارة* *
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 معلومات المجموعة  19
 

 تابعة الشركات معلومات عن ال 19-1

 :ديسمبر 31الشركات التابعة الرئيسية والتي تنتهي سنواتها المالية في فيما يلي 
 

نسبة مساهمة المؤسسة العربية 
  (.)ش.م.ب المصرفية

 بلــد
 التأسيس

 األنشطة   
 الرئيسية 

 

2018 
% 

2019 
%      

       
 بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي بي إل سي مصرفي   المملكة المتحدة 100,0 100.0

 )ش.م.ب.م( بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي مصرفي   البحرين 100,0 100.0

 األردن -المؤسسة العربية المصرفية )إيه بي سي(  مصرفي   األردن 87.0 87.0

 بي سي برازيل إس.إيهبانكو إيه  مصرفي   البرازيل 61,1 60.6

 الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   الجزائر 87.7 87.7

 مصر ]إس.إيه.إي[ -المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   مصر 99.8 99.8

 تونس –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   تونس 100.0 100.0

 و خدمات بطاقة االئتمان البحرين 60,3 56,6
تكنولوجيا الخدمات 
 المالية

 )مقفلة(ب. العربية ش.م. الماليةشركة الخدمات 

 قيود جوهرية 19-2
العمل أطر عن تلك الناتجة  اوتسوية مطلوباتها فيما عد هااستخدامأو موجوداتها إلى وصول على اللدى المجموعة قيود جوهرية على قدرتها  ليس

رأس ية اإلحتفاظ بمستويات معينة من من الشركات التابعة المصرف الرقابيالعمل تتطلب أطر . شركات التابعة المصرفيةالالتي تعمل فيها الرقابي 
، يخضع الدول األخرىي بعض ف نسب األخرى.بال اإللتزامولمجموعة لجزاء األخرى ألل الحد من تعرضهموالسائلة  واألصولالمال التنظيمي 

 المسبقة. الحصول على الموافقة الرقابيةفي ات حتياطيتوزيع اإل
 

 المملوكة بشكل جزئي  الجوهرية الشركات التابعة 19-3
 المعلومات المالية للشركة التابعة التي تمتلك حقوق غير مسيطرة جوهرية:أدناه فيما يلي 

 

  بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه
  2019 2018 
    

 %39,4 %38,9  نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة )%( 

 22 22  أرباح أسهم مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 
 

 ات البينية.ستبعادالشركة التابعة. إن هذه المعلومات هي بناًء على المبالغ قبل اإل لتلكفيما يلي أدناه مخلص المعلومات المالية 
 

 2019 2018 
   ملخص قائمة األرباح أو الخسائر:

 648 555 دخل الفوائد ودخل مشابه  

 (471) (385) مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

 85 116 دخل تشغيلي آخر

 (39) (34) مصروفات الخسائر االئتمانية 

 (126) (128) مصروفات تشغيلية 
 ─────── ─────── 

 97 124 الربح قبل الضرائب 

 17 (2) ضريبة الدخل 
 ─────── ─────── 

 114 122 الربح للسنة 
 ═══════ ═══════ 

 45 47 الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة
 ═══════ ═══════ 

 (38) 86 الشاملة )الخسارة(  الدخلمجموع 
 ═══════ ═══════ 

 (15) 33 إلى الحقوق غير المسيطرة ةالشاملة العائد (الخسارةالدخل )مجموع 
 ═══════ ═══════ 
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 حدةإيضاحات حول القوائم المالية المو
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة( معلومات المجموعة 19
 

 )تتمة( بشكل جزئي المملوكةالجوهرية  الشركات التابعة 19-3
 

 )تتمة( بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه
 2019 2018 

   ملخص قائمة المركز المالي:

 7,757 8,093 مجموع الموجودات 
 6,792 7,089 مجموع المطلوبات 

 ─────── ─────── 
 965 1,004 مجموع حقوق الملكية 

 ═══════ ═══════ 
   

 380 390 حقوق الملكية العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة 
 ═══════ ═══════ 
 

   ملخص معلومات التدفقات النقدية:

 (92) 369 األنشطة التشغيلية 
 108 (377) ة األنشطة اإلستثماري
 (13) 76 األنشطة التمويلية

 ─────── ─────── 
 3 68 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

 ═══════ ═══════ 

 مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية المشتقة.
 

قيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة. إن القيمة اإلعتبارية هي قيمة الموجود الخاص بالمشتق المالي أو يوضح الجدول أدناه ال
القيم اإلعتبارية على حجم رصيد  تشيرفي قيمة المشتقات المالية.  اتالسعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغير

 . ئتمانمخاطر السوق أو االعلى  تدلنهاية السنة وال  المعامالت القائمة في
 

2018  2019  
 

 القيمة 
 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

  
 القيمة 

 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
  الموجبة

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة       
 مقايضات أسعار الفائدة  107 123 9,525  88 82 7,416

 مقايضات العمالت 31 8 632  27 14 507

 آجلة يعقود صرف أجنب 18 37 5,000  19 11 3,101

 عقود الخيارات 348 285 8,373  314 298 6,661

 عقود مستقبلية 11 10 4,234  2 8 3,208
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

20,893 413 450  27,764 463 515  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات
 مقايضات أسعار الفائدة  3 56 4,638  15 26 2,303

 مقايضات العمالت - - 31  - 1 25

 عقود صرف أجنبي آجلة - 1 447  3 4 560
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

2,888 31 18  5,116 57 3  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

23,781 444 468  32,880 520 518  
═══════ ══════ ══════  ═══════ ══════ ═══════  

2,102    2,226   
المعادل الموزون بالمخاطر )مخاطر االئتمان 

 ومخاطر السوق(
═══════    ═══════    

 

  .في السوق على مدخالت يمكن مالحظتها تقنيات التقييم بناءً  استخدامة بتدرج المشتقات المالية بالقيمة العادل
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 :ما يليعلى مشتقات المالية المحتفظ بها كتحوطات تتضمن ال
 

العادلة التي تستخدم أساساً لتحوط التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة للقروض والسلف  ةتحوطات القيم أ (
وأدوات الديّن المدرجة بالتكلفة  الدخل الشامل اآلخرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل واإليداعات والودائع وسندات الدين 

  .ثانوي لشركة تابعة وقرض’ ةالمطفأ
 

: 2018مليون دوالر أمريكي ) 42 وقدره بمبلغ خسارةبإثبات صافي  ت المجموعة، قام2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
ن تحوطات البنود المتعلقة عاتج نلا الربحالي إجمبلغ . أدوات التحوطعلى  مليون دوالر أمريكي( 26 بمبلغ وقدره ربحصافي 

 مليون دوالر أمريكي(. 26 بمبلغ وقدره خسارة: 2018مليون دوالر أمريكي ) 42بمخاطر التحوط 
 
لدى المجموعة ودائع بإجمالي  كان .الخارجيةفي العمليات  ستثماراإلصافي  يتم احتسابها كتحوطاتتستخدم المجموعة ودائع  ب(

صافي مليون دوالر أمريكي( والتي تم تصنيفها ك 610: 2018) 2019ديسمبر  31في  كما مليون دوالر أمريكي 644
 .ستثمارتحوطات اإل

 

 أنواع منتجات المشتقات المالية
تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ محدد  اتفاقياتالعـقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن 

يتم التعامل بها المستقبلية قبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل بها في السوق الفوري. عقود العمالت األجنبية وأسعار الفائدة في المست
أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود أسعار  اتفاقياتبمبالغ محددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. 

مة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدة آجلة لقروض اعتبارية ولفترة زمنية متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في مصممستقبلية فائدة 
 المستقبل.

 
تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو عمالت أجنبية على أساس قيم اعتبارية محددة. ففي عقـود  اتفاقياتعقـود المقايضات هي 

تبـادل األطراف عادة مدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة االعتبارية المحددة لعملة مقايضات أسعار الفائدة ي
واحدة. وفي عقود مقايضات العمالت المختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت مختلفة. أما في عقود مقايضات أسعار الفائدة للعمالت 

 رية ومدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة بعمالت مختلفة.المختلفة فإنه يتم تبادل مبالغ اعتبا
 

إما لشراء أو بيع مقدار محدد من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت سواء  اإللتزامالحق وليس  تنقلتعاقدية  اتفاقياتعقود الخيارات هي 
 كان ذلك بتاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة.

 

 المتعلقة بالمشتقات المالية  ئتمانر االمخاط
ات التعاقديـة، وهي تقتصر اإللتزامبعن الوفاء الطرف اآلخر تخلف المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمال  ئتمانمخاطر اال تنشأ

مجموعة مع مؤسسات مالية على القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي هي في صالح المجموعة. يتم إبرام أغلبية عقود مشتقات ال
في تاريخ قائمة المركز آخر فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة الموجبة مع أي طرف  ئتمانركز جوهري لمخاطر االتأخرى، وال يوجد 

 المالي. 
 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض المتاجرة
مراكز والموازنة. تحتوي أنشطة المبيعات على عرض اللبيع واتخاذ تتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة با

المنتجات للعمالء. يتعلق التمركز بإدارة مراكز مخاطر السوق وكذلك االستفادة المتوقعة من التغيرات اإليجابية في األسعار 
. كما واالستفادة منها اق أو المنتجاتاألسعار بين األسوفي  الفروقوالمعدالت أو المؤشرات. تحتوي أنشطة الموازنة على تحديد 

 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمعيار لال تستوفي متطلبات التحوط وفقاً  ةيتضمن هذا التصنيف أي مشتقات مالي
 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
إدارة مخاطر تعرض المجموعة على من عملية إدارة المخاطر  جزءيتضمن اتبعت المجموعة نظاماً متكامالً لقياس وإدارة المخاطر. 

تتمثل أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خالل أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات. في لتقلبات ل
حددة من قبل مجلس اإلدارة. وقد أقر لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة ممن تعرضها تقليل في السياسة المجموعة 

مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز بصورة مستمرة وتستخدم 
دة وذلك المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما أقر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر أسعار الفائلضمان االحتفاظ بإستراتجيات التحوط 

بوضع حدود لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة بصورة مستمرة وتستخدم استراتيجيات التحوط 
 لتقليل فجوات أسعار الفائدة في الحدود التي وضعها مجلس اإلدارة. 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

45 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  يين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بمال
 

 )تتمة( وتحوطاتمشتقات مالية  20
 

 )تتمة( مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
 وذلك من أجل الحد منوكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات المالية ألغراض التحوط 

التحوط وكذلك  ةمن خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعذلك تحقق يتم وة. تعرضها لمخاطر العملة وأسعار الفائد
تعرضات قائمة المركز المالي ككل. بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فإنها تظهر عند مراقبة فترات الموجودات  مقابلاالستراتيجي 
لعقود المستقبلية ئدة وبالدخول في عقود مقايضات أسعار الفائدة واتجارب مماثلة لتقدير مستوى مخاطر أسعار الفا استخداموالمطلوبات ب

، فإن المشتقات المحددة مخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط اتتعرضلتحوط جزء من 
 . متاجرةالمتعلقة يتم اعتبارها كأدوات 

 
ومقايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالت معروفة ومحددة. وخيارات العمالت تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 من مخاطر أسعار الفائدة الناتجة مقابلالمستقبلية للتحوط  والعقود باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة
بما في ذلك وفي جميع هذه الحاالت، فإن عالقة وهدف التحوط،  محددة ذات أسعار فائدة ثابتة.الالمعروفة ومالية الوراق األقروض وال

 كتحوطات. احتساب هذه المعامالت تفاصيل البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمياً ويتم 
 

 تطبق المجموعة محاسبة التحوط في استراتيجيتين منفصلتين للتحوط، على النحو التالي:
 

 القيمة العادلة( ات)تحوط ةالفائدة الثابتأسعار ذات  نمخاطر أسعار الفائدة على أدوات الديّ 
للتغيرات معرضة وبالتالي فهي ثابتة وذات أسعار فائدة متغيرة الطويلة األجل من القروض / األوراق المالية بمحفظة تحتفظ المجموعة 
عقود في ضات المخاطر تلك عن طريق الدخول بإدارة تعر عةولمجما ومتقفي أسعار الفائدة السوقية. نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة 

 .عائمةذات أسعار ذات مدفوعات ثابتة / مقبوضات مقايضات أسعار فائدة 
 

تحوطها ، ولكن ال يتم المخاطر األخرى، مثل مخاطر االئتمانفإن المجموعة تدير التالي الفائدة وب أسعاريتم تحوط فقط عنصر مخاطر 
للقروض واألوراق المالية الطويلة األجل  لةدلعاا لقيمةا فيالتغير باعتباره الفائدة  رسعاأ طرمخا عنصر ديدتح ميتمن قبل المجموعة. 

ما تكون هذه التغييرات  عادةً و (.القياسيةالفائدة  أسعار)ليبور أسعار فائدة  في راتلتغيا نع طفقذات أسعار فائدة متغيرة/ ثابتة والناتجة 
قيمة العادلة ويتم تقييم فعاليتها من ال اتتحوطعلى أنها يمة العادلة. يتم تحديد هذه اإلستراتيجية للتغير الكلي في القعنصر هي أكبر 
ع أسعار الفائدة القياسية مإلى التغيرات في العائدة مقارنة التغيرات في القيمة العادلة للقروض مطابقة الشروط الحاسمة وقياسها بخالل 

 .أسعار الفائدة التغيرات في القيمة العادلة لمقايضات
 

فيما يلي . هاتحوطلمحفظة التي يتم سمية لللمشتقات مع القيمة اإلالقيمة االعتبارية مطابقه من خالل تحدد المجموعة نسبه التحوط 
 :هي المصادر المحتملة لعدم الفعالية

 
ً الفعلي الحجم الفروق بين الحجم المتوقع و (1) األخذ تاريخ السداد المتوقع مع تحوط بالمجموعة تقوم ، حيث للمبالغ المدفوعة مقدما

 ؛السابقةخبرتها قع اوأساس المبالغ المدفوعة مقدماً المتوقعة على في االعتبار 

 ؛ وكأداة تحوطالتصنيف المبدئي في تاريخ التي ال تساوي صفر مشتقات ذات القيمة العادلة تحوطات  (2)
البنود  تقايضات أسعار الفائدة غير المضمونة ولكن ليسالتي تؤثر على القيمة العادلة لماآلخر مخاطر ائتمان الطرف  (3)

 .المحوطة

 

 صافي اإلستثمار في العمليات األجنبية )صافي تحوط اإلستثمار(
الصرف األجنبي الناتجة عن هذا سعر  اتتعرضتم تحوط المالية. تم توحيدها في قوائمها ستثمار في عملية أجنبية إلدى المجموعة 

شركات للملكية التحوط حقوق  صافيإلى ستثمار اإلتحوطات صافي الودائع كتم تصنيف هذه خدام الودائع. ستثمار من خالل استإلا
 .نسبة التحوط عن طريق مطابقة الودائع مع صافي موجودات العملية األجنبيةقامت المجموعة بتحديد التابعة. 
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  بماليين الدوالرات األمريكية جميع األرقام
 

 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 20

 
التحوط غير  ستراتيجياتوإ التداولوالتحوط المستخدمة في إستراتيجيات  المتاجرةستحقاق أدوات إيوضح الجدول التالي بيان 

 :الديناميكية للمجموعة
 

 المجموع
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 خالل 
  واحدشهر 

 القيمة االعتبارية         
32,880 466 4,623 12,139 4,672 2,116 3,897 4,967 2019 

23,781 1,109 3,015 8,757 4,413 1,505 2,473 2,509 2018 

 
 عدم فعالية التحوط

لضمان وجود عالقة اقتصاديه بين المتوقعة لفعالية دورية لييم تقعمليات ، ومن خالل بداية عالقة التحوط عندالتحوط  فعاليةيتم تحديد 
في عالقات المجموعة دخل ت، األجنبيةللتقلبات في أسعار صرف العمالت  اتالنسبة لتحوطات التعرضببند التحوط وأداه التحوط. 

ً الحاسمة تحوط حيث تتطابق الشروط ال تقييم نوعي للفعالية. المجموعة بإجراء تقوم . ولذلك التحوطبند مع شروط  ألداه التحوط تماما
ً  الحاسمةلم تعد الشروط بحيث التحوط بند شروط  ىكانت التغيرات في الظروف تؤثر علوإذا  ألداه الحاسمة مع الشروط  تتطابق تماما

 االفتراضية لتقييم الفعالية.المشتقات ن المجموعة تستخدم طريقه إالتحوط، ف
 

كانت ، أو إذا عن التقديرات األصلية توقيت التدفقات النقديةر تغيعدم الفعالية إذا نتج ت، قد جنبيةاأللعمالت تعرضات اوفي تحوطات 
 المشتق. اآلخرلبنك أو الطرف الخاص با االئتمانفي مخاطر يرات تغهناك 

 
خاطر من العمليات األجنبية. يتم سمية التعرض للمإلامن الناحية نشأ عدم فعالية التحوط فقط إلى الحد الذي تتجاوز فيه أدوات التحوط ت

أو أرباح أي أثبات ، في حين يتم الدخل الشامل اآلخر األرباح أو الخسائر في أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط فيإثبات 
راكمة متيتم تحويل القيمة النه إفالعملية األجنبية، إستبعاد عند  .القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرخسائر تتعلق بالجزء غير الفعال في 

 .القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرألي من هذه األرباح أو الخسائر المسجلة في حقوق الملكية إلى 
 

 .جوهرية بالنسبة للمجموعة مقايضات أسعار الفائدةفيما يتعلق ب 2018أو  2019 سنتيعدم فعالية خالل لم تكن 
 

 ت محتملةية وإلتزاماائتمانارتباطات  21
 

معززة وخطابات قبول  مستنديه واعتماداتية ائتمانات المحتملة تشمل إرتباطات بتقديم تسهيالت اإللتزامية وئتماناال االرتباطات
 المتنوعة للعمالء.  االحتياجاتوخطابات ضمان نظمت لتلبية 

 
 الموزون بالمخاطر هو كالتالي:القائم والمعادل األصلي المبلغ مركز المالي، فإن موحدة للقائمة الالتاريخ ب
 

2018 2019  
   

 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية 2,449 3,662

 مباشرة وخطابات ضمان  ائتمانبدائل  3,349 4,043

 أخرى  وارتباطاتقروض غير مسحوبة  رتباطاتا 2,416 2,272
─────── ───────  

9,977 8,214  

═══════ ═══════  
   

 التعرضات االئتمانية بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان  4,103 4,173

═══════ ═══════  
   

 المعادل الموزون بالمخاطر 3,059 3,274

═══════ ═══════  
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  كيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األمري
 

 )تتمة( ية وإلتزامات محتملةائتمانارتباطات  21
 

 ات المحتملة للمجموعة: اإللتزامو االرتباطات استحقاقيوضح الجدول أدناه تاريخ إنتهاء الترتيبات التعاقدية حسب 
 

2018 2019  

   
 عند الطلب  1,438 2,430

 أشهر 6 – 1 2,497 3,095

 شهر 12 – 6 1,510 1,946

 سنوات  5 – 1 2,727 2,453

 سنوات  5أكثر من  42 53
─────── ───────  

9,977 8,214  

═══════ ═══════  
 

 )بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان( والخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المرحلةالتعرضات 
 
 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 4,103 25 289 3,789 محتملة ارتباطات ائتمانية والتزامات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (38) (11) (13) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 4,173 17 160 3,996 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (52) (16) (22) (14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة: اتفيما يلي تحليل التغيرات في مخصص

 2019 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 52 16 22 14 يناير 1كما في 

 - - - - 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - 1 (1) 2تحويالت إلى المرحلة 

 - 12 (12) - 3تحويالت إلى المرحلة 
     

 - 12 (11) (1) صافي التحويالت بين المراحل 
     

 6 3 2 1 إضافات 
     

 - - - - / مخصصات انتفت الحاجة إليها  إستردادات
     

 6 3 2 1 صافي  – للسنةص المخص

 (20) (20) - - الصرف وتغيرات أخرى سعر تعديالت 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 38 11 13 14 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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  ريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األم

 

 )تتمة( ةية وإلتزامات محتملائتمانارتباطات  21

 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 53 3 37 13 يناير 1كما في 

 - - (2) 2 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 - 1 (1) - 3تحويالت إلى المرحلة 
     

 - 1 (3) 2 المراحل صافي التحويالت بين 
     

 5 5 - - إضافات 
     

 (11) (2) (8) (1)  اانتفت الحاجة إليهمخصصات إستردادات / 

     
 - للسنةمخصص المخصص انتفت الحاجة إليه / 

 (6) 3 (8) (1) صافي 

 5 9 (4) - تعديالت سعر الصرف وتغيرات أخرى 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 52 16 22 14 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 .االرتباطاتقبل إنتهاء  االرتباطاتات المحتملة أو اإللتزامجميع يتم سحب ال تتوقع المجموعة بأن 
 

ة ضد المجموعومن قبل المجموعة . تتضمن الدعوى القضائية على المطالبات المرفوعة الدولمختلف  فيدعاوى المجموعة  لدى
 لمعلقة ضد شركات المجموعة وبناءً أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد مراجعة المطالبات ا إنوالتي تنتج ضمن األعمال االعتيادية. 

بأن نتائج هذه المطالبات سوف لن يكون لها تأثير جوهري سلبي على  مقتنعينالصلة  ويالقانونيين المهنيين ذ المستشارين إفادةعلى 
 موعة.المركز المالي للمج

 

 صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية  22
 

 فيما يلي صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية والناتجة بصورة أساسية من إستثمارات في شركات تابعة :
 

2018  2019  
 المعادل 
 بالدوالر

  العملة األمريكي 

 المعادل
بالدوالر 
 فائض )عجز(  العملة األمريكي 

      
 لاير برازيلي 2,448 609  2,269 585

 جنيه إسترليني (9) (12)  4 6

 جنيه مصري 1,783 111  1,735 97

 دينار أردني 85 120  136 191

 دينار جزائري 16,860 142  15,422 130

 تونسيدينار  99 36  74 25

 يورو 10 11  1 2

 دينار بحريني  7 19  8 20
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 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 2019ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 القيمة العادلة لألدوات المالية  23
 

 للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.قيمة العادلة لالقياس يبين الجدول التالي التسلسل الهرمي 
 

 2019ديسمبر  31 23-1
 

 :2019ديسمبر  31لقيمة العادلة للموجودات كما في س القياتسلسل الهرمي للاإلفصاحات الكمية 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة )محسوم منها: الخسائر االئتمانية المتوقعة(:الموجودات 

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  507 - 507
 لغرض غير المتاجرةستثمارات محتفظ بها إ 4,762 165 4,927
 قروض وسلف 11 192 203
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  213 302 515
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 3 3

 

  :2019ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة لقياس التسلسل الهرمي لاإلفصاحات الكمية 
 

 :عادلةالمالية المقاسة بالقيمة ال المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  150 313 463

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 57 57
 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 :جة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجةالقيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرما يلي، فإن بإستثناء 

 

  القيمة المدرجة   القيمة العادلة
 الموجودات المالية   

 إجمالي –مدرجة بالتكلفة المطفأة  ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 912 913

   

 

 

 

 المطلوبات المالية   

 إقتراضات  2,080 2,079

 

  2018سمبر دي 31 23-2
 

 :2018ديسمبر  31قيمة العادلة للموجودات كما في اللقياس تسلسل الهرمي للاإلفصاحات الكمية 
 

 :(: الخسائر االئتمانية المتوقعة)محسوم منها المالية المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات 
 

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 ض المتاجرة أوراق مالية محتفظ بها لغر 977 - 977
 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 4,448 93 4,541
 قروض وسلف 19 216 235
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  272 178 450
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 18 18
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  لدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليين ا

 

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  23

 

 )تتمة( 2018ديسمبر  31 23-2
 

 :2018ديسمبر  31كما في  للمطلوباتقيمة العادلة اللقياس تسلسل الهرمي للاإلفصاحات الكمية 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  263 150 413
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 31 31

 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 .قيمها المدرجة إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عنما يلي، فبإستثناء 

 
  القيمة المدرجة   القيمة العادلة

 الموجودات المالية   
 إجمالي –ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة مدرجة بالتكلفة المطفأة إ 1,124 1,070

   

 

 

 

 المطلوبات المالية   
 إقتراضات  2,012 2,017

 

 1األدوات المالية في المستوى 
. القائمة الموحدة للمركز الماليالمدرجة بتاريخ أسعار السوق  إلىنشطة السواق األلة لألدوات المالية المتداولة في ستند القيمة العادت

ً يعتبر السوق نشط  ةمجموع أو رأو السمسا ربصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجوبسهولة متاحة المدرجة إذا كانت األسعار  ا
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. أسعار تلك هات الرقابية، وتمثل و الجالتسعير أ تصناعية أو خدما

إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه 
 .1األدوات في المستوى 

 

 2 األدوات المالية في المستوى
)على سبيل المثال، السوق الموازنة للمشتقات المالية(  ةيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في السوق النشط

استخدام معلومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة وتعتمد على زيادة تقنيات التقييم هذه تعمل باستخدام تقنيات التقييم. 
يمكن مالحظتها، فإنه  أقل قدر ممكن على التقديرات الخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداة

 .2يتم تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 : ال شيء(.2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31ة في خالل السنة المنتهي 2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 إدارة المخاطر 24
 

 المقدمة  24-1
، مع مراعاة حدود المخاطر المستمرة راقبةالقياس والمو التحديدإدارتها من خالل عملية ويتم  إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة

 ومخاطر السوقوالمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة  ئتمانمخاطر االلعدة مخاطر متمثلة في  المجموعة خرى. تتعرضاألضوابط الو
 . مخاطر القانونية واإلستراتيجية وكذلك األشكال األخرى من المخاطر الكامنة في عملياتها الماليةالو
 

ومخاطر  يةئتمانبنية تحتية قوية وشاملة إلدارة المخاطر. ويشمل ذلك عملية تحديد المخاطر اال تطويراالستثمار في المجموعة واصلت 
 عملية مراقبة وسيطرة قوية لسير أعمال هذه المخاطر.وكذلك والمخاطر التشغيلية ونماذج وأنظمة تصنيف إدارة المخاطر السوق 

 

 إدارة المخاطر هيكل 24-2
لجنة وضعتها والسياسات التوجيهية التي مدى قبول المخاطر /تنفيذ إستراتيجية مخاطر المجموعةعن ولة ؤالمساإلدارة التنفيذية هي  إن
المجموعة بصفة مستمرة  لها أنشطةتحديد وتقييم كافة المخاطر الجوهرية التي تتعرض  بما في ذلك مجلس اإلدارةالتابعة لمخاطر ال

العليا وكذلك من خالل المجلس التالية ولجان اإلدارة  لجانط داخلية مناسبة للحد منها. ويتم ذلك من خالل وتصميم وتنفيذ ضواب
 والمخاطر في المقر الرئيسي للمجموعة.  ئتمانمجموعة اال

 
واإلشراف على لمخاطر عن إدارة ااألساسية ولية ؤالمساإلدارة لجان مجلس تحمل ضمن البنية التحتية األساسية الواسعة إلدارة البنك، ت

لجنة لتتحمل اكما  ،قبول المخاطر ومعايير عملهاباإلشراف على تحديد  اإلدارةمخاطر التابعة لمجلس ال. تقوم لجنة أفضل الممارسات
مجموعة التي تزاول فيها الالبلدان السلطات الرقابية في مختلف بمتطلبات  اإللتزاماألخرى لمتابعة المجلس التنسيق مع لجان ولية ؤمس

لجنة المخاطر التابعة للمجموعة ولجنة  –لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ثالثة لجان على مستوى اإلدارة هم تدعم  .أنشطتها
  للمجموعة. تينالموجودات والمطلوبات ولجنة مرقبة االلتزام التابع

 
تأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظام فعال لمراقبة المخاطر المالية أمام مجلس اإلدارة عن الولة ؤمسالهي التابعة للمجلس تدقيق الإن لجنة 

 . في مختلف البلدان التي تعمل فيها المجموعة رقابيةوالمحاسبية وإدارة المخاطر ومراقبة إلتزام المجموعة بمتطلبات السلطات ال
 

لمجموعة مع األخذ في االعتبار في االمخاطر  دارةالشامل إلطار اإلومراقبة بتحديد وتطوير التابعة للمجموعة تقوم لجنه المخاطر 
إبراز ومناقشة ومراقبة األنظمة الرئيسية عن إن لجنة المخاطر التابعة للمجموعة هي المسئولة . أعمالهااستراتيجية المجموعة وخطط 

لجنه يتم مساعدة ها المجموعة. رافية التي تعمل فيعمال التجارية والمناطق الجغألانطبق على ي حسبما، المحلي والدولي نعلى الصعيدي
، والمخاطر (التابعة للمجموعةمخاطر االئتمان )لجنه االئتمان إلدارة لجان فرعيه متخصصة التابعة للمجموعة من قبل المخاطر 

التحليالت وإطار عمل إدارة المخاطر ونماذج المخاطر )لجنة مخاطر الحوكمة و( تابعة للمجموعةالتشغيلية )لجنه المخاطر التشغيلية ال
 (. التابعة للمجموعةوالمرونة التشغيلية )لجنه المرونة التشغيلية التابعة للمجموعة( 

 
سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات، والتي لة بصورة أساسية عن تحديد مسؤوهي الللمجموعة إن لجنة الموجودات والمطلوبات 

تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات  .ما يتماشى مع إطار قبولها للمخاطرتتضمن على رأس المال والسيولة والتمويل ومخاطر السوق ب
ومخاطر السوق وبيان المخاطر التي تواجهها المجموعة في سياق التطورات والتمويل سيولة رأس المال والبمراقبة للمجموعة 

 للجان الفرعية إلدارة رأس المال والسيولة.. يتم مساعدة لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة من قبل ااالقتصادية وتقلبات السوق
 
الخاصة عن تعزيز التركيز على االمتثال ضمن إطار عمل إدارة المخاطر  ةمسؤولهي ال االلتزام التابعة للمجموعة مراقبةلجنة إن 

 بالمجموعة.

 
توفير بنية تحتية متماسكة للقيام بمهام لمسئول االلتزام و ئتمانواالمخاطر المحللي  قرف  ب   دارة المذكور أعاله، مدعومإن هيكل اإل
 . ةبطريقة سهلوااللتزام ووظائف إدارة الميزانية العمومية ومهام المخاطر  ئتمانمخاطر اال

 
ولجان اإلدارة تابعة لمجلس الولة عن إدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها ولديها لجنة المخاطر ؤإن كل شركة تابعة للمجموعة هي المس

 وليات لجان المجموعة. ؤوليات مماثلة لمسؤمسوالتي لديها 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير 24-3
 

 تقليل المخاطر 14-3-1
التعرض للمخاطر حاالت تستخدم المجموعة المشتقات المالية واألدوات األخرى إلدارة ، رلمخاطإدارتها الشاملة لكجزء من برنامج 

مخاطر الناتجة عن ات التعرضو ئتمانومخاطر االسهم األمخاطر والعمالت األجنبية و ةالفائدن التغيرات في أسعار عالناتجة 
 متنبأ بها.المعامالت ال
 

قدمية داخل المستوى المناسب من األحسب بها التي يتم التصريح مالت التحوط، ويتم تقييم بيان المخاطر قبل الدخول في معا
. في حاالت عدم فعاليتها، تدخل المجموعة من قبل المجموعة جميع عالقات التحوط على أساس شهريفعالية المجموعة. تتم مراقبة 

 في عالقات تحوط جديدة للتقليل من المخاطر بصورة مستمرة.
 

 أدناه(. أنظر مزيد من التفاصيل حصول على الللية )ئتمانالضمانات لتقليل مخاطرها اال بفعاليةة تستخدم المجموع
 

 تركز المخاطر زيادة  24-3-2
أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما  ةاألطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهعدد من دخل يتظهر التركزات عندما 
على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو  مماثلؤثر بشكل يمما  االقتصادية تكون لها نفس السمات

النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو  تأثرالإلى سياسية أو أي تغيرات أخرى. تشير التركزات 
 موقع جغرافي معين.

 
حدود والمخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد التركيز المفرط على من أجل تجنب 

 وفقاً لذلك. وإدارتها المحددة  ئتمانتركزات مخاطر االعلى سيطرة التم تية متنوعة. إستثمارالطرف اآلخر والمحافظة على محافظ 
 

 ئتمانمخاطر اال 24-4
األطراف األخرى بالتزاماتهم التعاقدية. وزبائنها والمجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عمالئها تكبد مخاطر في  ئتمانمخاطر االتتمثل 

بالنسبة عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر التي هي على استعداد لقبولها  ئتمانوتقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر اال
 تلك الحدود. فيما يتعلق بريق مراقبة التعرضات الصناعية وعن طوجغرافية األطراف األخرى والتركزات الولألفراد 

 

وحدود المخاطر  يعاصنقطاع و المحددة لكل بلد ئتمانغير المالئمة يتمثل في حدود اال ئتمانن المستوى األول للحماية ضد مخاطر االإ
التابعة  ئتمانلجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة االها حددتالتي مجموعة عمالء العمالء أو  ائتمانباإلضافة إلى حدود  ،األخرى

عمالء لل ئتماناالمخاطر لتعرض حاالت ال. ومن ثم يتم السيطرة على المصرفية ، وتم تخصيصها بين البنك وشركاته التابعةللمجموعة
 ئتمانر العمالء بموجب نظام تصنيف االعلى تصنيف مخاط ن خالل تسلسل تفويض السلطات بناءً عمالء مالاألفراد أو مجموعة من 

ية غير المضمونة الحدود فإن سياسات المجموعة تتطلب ضمانات ئتمانالداخلي للمجموعة. وفي الحاالت التي تتخطى فيها التسهيالت اال
عميل أو ضمانات والتي هي على هيئة ضمانات نقدية أو أرواق مالية أو رهانات قانونية على موجودات ال ئتمانلتقليل مخاطر اال

كإجراء لتقييم المخاطر/العوائد في مرحلة  للمخاطر عوائد رأس المال المعدل كما تقوم المجموعة باعتماد مقياساألخرى. األطراف 
 الموافقة على المعاملة. 

 

 حدتها تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من  24-4-1
 

 لتعثر في السدادعند اقيمة التعرض 
يتم احتساب قيمة . اإلضمحالللألدوات المالية الخاضعة لحساب لتعثر في السداد إجمالي القيمة المدرجة عند اقيمة التعرض يمثل 

تحويل االئتمان الذي يتراوح بين عامل بلسداد للتسهيالت غير الممولة عن طريق مضاعفات التعرضات القائمة لتعثر في اعند االتعرض 
 .%100إلى  20%
 

أحداث احتمالية حدوث التعثر في السداد تقوم المجموعة بتقييم ، 1ض المرحلة ولقرلسداد لتعثر في اعند ايمة التعرض الحتساب ق
يتم األخذ ، 3والمرحلة  2. بالنسبة للمرحلة شهراً  12على مدى لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  شهراً  12خالل والتدفقات النقدية 

 .في السداد لألحداث على مدى عمر األدوات للتعثرالتعرض في االعتبار 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اال 24-4
 

 )تتمة(تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتها  24-4-1
 

 سارة في حالة حدوث التعثر في السدادخ
معين معدل  اعنهالتي ينتج الخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد تقييم عمل موحد لطار إعلى د تقييم المخاطر االئتمانية يستن

مع األخذ السداد قيم الخسارة في حالة حدوث التعثر في نماذج لحساب المجموعة ستخدم ت. للخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
 وما إلى ذلك.والضمانات المقترض قطاع و(، والسيناريوهات االقتصادية فرق ضمان القرضالضمانات )وقيمة نوع في االعتبار 

 

إلى الخصائص الرئيسية ذات الصلة  ، استناداً متجانسةمحافظ صغيرة إلى الخاصة بها التجزئة إقراض  منتجاتتقوم المجموعة بتقسيم 
 ىعلتتضمن و قع الخبرة السابقةاومن وإلى بيانات الخسائر التي تم جمعها المطبقة تستند البيانات و. المستقبليةدفقات النقدية بتقدير الت
 خصائص المقترض.باإلضافة إلى ائص المعامالت )مثل نوع المنتج ونطاق أوسع من أنواع الضمانات( أوسع من خص ةمجموع

 

 التعثر في السداد ومعالجته تعريف 
ً ) 3مرحلة التالي يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للب، وفي السدادالمالية متعثرة اإلداة المجموعة عتبر ت ( في المضمحلة ائتمانيا

ً  90لمدة في سداد التزاماته التعاقدية متأخراً  جميع الحاالت عندما يصبح المقترض رصدة األانة ورصده الخزأتعتبر المجموعة . يوما
عند إقفال العمل كما هو مبين في المدفوعات المطلوبة تسوية يتم عندما ال  ةفوري اتجراءفي السداد وتتخذ إمتعثرة بين البنوك  فيما

  ات الفردية.ياالتفاق
 

ً تأخذ المجموعة ، عثر في السدادالعميل في وضع التما إذا كان لمعرفة وكجزء من التقييم النوعي  وعة مجموعه متناالعتبار في  أيضا
سيؤدي إذا كان الحدث ما بعناية المجموعة  تدرس، حداثألمثل هذه اوقوع . وعند عدم احتمالية الدفع إلى من الحاالت التي قد تشير
الخسائر االئتمانية المتوقعة أو ما إذا الحتساب  3نه المرحلة أ ىتقييمه عليتم لتالي وبا، في السدادنه متعثر أإلى معامله العميل علي 

 حداث ما يلي:ألهذه اوتتضمن مناسبه.  2 لمرحلةكانت ا
 

 ؛حدوث التعثر في السدادأو شبه حدوث التعثر في السداد إلى  التصنيف الداخلي للمقترض الذي يشير -

 طلب تمويالً طارئاً من المجموعة؛الذي يالمقترض  -

 ؛العموميين التزامات فات موعد استحقاقها للدائنين أو الموظفينلديه المقترض  -

 مقترض متوفي؛ال -

 انخفاض جوهري في قيمة الضمانات األساسية حيث يتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات؛ -

 انخفاض جوهري في معدل دوران المقترض أو خسارة أحد العمالء الرئيسيين؛ -

 المجموعة؛ من قبل خرق للعقد الذي لم يتنازل عنه  -

ً م طلبالمدين )أو أي منشأة قانونية ضمن مجموعة المدين( قد -  حماية؛ وال /لإلفالس ا

 الحقائق عن الصعوبات المالية.ديون المدين المدرجة أو تعليق تداول األسهم في البورصة الرئيسية نتيجة للشائعات أو  -

 التعثر عن سداد المقترض  -
 

ال تكون أي من معايير التعثر دما عن 3المرحلة يتم إعادة تصنيفها خارج ذلك لواعتبار األداة المالية "معالجه" بسياسة المجموعة تتمثل 
 أشهر 6لمدة إضافية وبعد فترة عالج  2ومن ثم يتم تحويل الموجود إلى المرحلة . متتاليةشهراً  12لمدة ال تقل عن في السداد موجودة 

 .1 يتم تحويله إلى المرحلة
 

 درجات المخاطر االئتمانية وعملية تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد 

. حدوث التعثر في السداد لألطراف األخرى الفرديةالداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية  يةمخاطر االئتماندرجات الدم المجموعة تستخ
ً تستخدم المجموعة نماذج تقييم داخلية مصممة  المعلومات الكمية والنوعية في إدخال . يتم األطراف األخرىلمختلف فئات خصيصا

لمقترضين ليتم استكمال ذلك مع البيانات الخارجية مثل تقييم التصنيف االئتماني الخارجي التصنيف. درجات إلنتاج نماذج التصنيف 
الشركات الناشئة ووحدات االكتتاب التي سيتم إدخالها في األفراد. باإلضافة إلى ذلك، تمكن النماذج الخبراء من إصدار الرأي على 

ها كجزء من مدخالت البيانات لهذا يتيح أخذ االعتبارات التي قد ال يتم تسجيتعرض. عملية التصنيف االئتماني الداخلي النهائي لكل 
 األخرى في النموذج. 

 

. على عاليةالمخاطر من درجات العند كل درجة تصاعدي السداد بشكل  عثر فييتم معايرة الدرجات االئتمانية بحيث تزداد مخاطر الت
ية أقل من الفرق في احتمال 02+و  01تصنيف ال درجتيالسداد بين ية حدوث التعثر في احتمالالفرق في ، هذا يعني أن سبيل المثال

 .06+و 05 - التصنيفبين درجتي حدوث التعثر في السداد 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( ئتمانمخاطر اال 24-4
 

 )تتمة(تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتها  24-4-1
 

 )تتمة(درجات المخاطر االئتمانية وعملية تقدير احتمالية حدوث التعثر في السداد 

 :التي تحتفظ بها المجموعة أنواح المحافظفيما يلي اعتبارات إضافية لكل نوع من 
 

 ة محفظة الجمل
، يتم بالنسبة للقروض المصرفية للشركات. الصغيرة والمتوسطة والمؤسساتمن قروض الشركات  كالً على محفظة الجملة تتضمن 

احتساب نموذج  إلى يةمخاطر االئتمانالتقييم يستند تابعة للمجموعة. المتخصصة ال يةئتماناالمخاطر التقييم المقترضين من قبل وحدات 
 :)للمعايرة( مثلوالحالية  يةالتاريخالمعلومات لذي يأخذ في االعتبار مختلف االجدارة االئتمانية 

 

محققة النتائج على الوالميزانيات التي أعدها العميل. تتضمن هذه المعلومات المالية مع التوقعات المعلومات المالية التاريخية  -
بعض هذه المؤشرات يتم أخذ ألداء المالي للعميل. ذات صلة لقياس اأخرى السيولة وأي نسب المالءة ونسب والمتوقعة ونسب 

 من االهتمام.، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد مع العمالءمن التعهدات 
 

جية الصادرة عن درجات التصنيف الخارويتضمن ذلك على خارجية. ال الجهاتالعمالء من علناً عن أي معلومات متاحة  -
أو البيانات الصحفية  أسهم مقايضات الديون العامةأو المتداولة علناً السندات أو ن تقارير المحللين المستقليأو  وكاالت التصنيف

 والمقاالت.
 

محددة والقطاعات قطاعات الصلة ب و، نمو الناتج المحلي اإلجمالي ذ، مثالً الجيوسياسيةمعلومات الأو معلومات اقتصادية كلية أي  -
 .عمل فيها العميليي الجغرافية الت

 

 العميل ذات الصلة بأداء الشركة.إدارة نوعيه وقدرات موضوعية حول أخرى عمة داي معلومات أ -
 

 محفظة التجزئة 
التحليل  معدل الدورانمنهجية استخدمت  معدل الدوران.باستخدام منهجية لمحفظة التجزئة لمتوقعة اتقدير الخسائر االئتمانية يتم 

ً اإلدارة  أصدرتلقد الخسارة. مقدار قدير لتعن التقصير في الدفع اإلحصائي للبيانات التاريخية  للتأكد من أن تقدير الخسارة الذي  رأيا
 إعداد التقرير المالي.تم تعديله بشكل مناسب ليعكس الظروف االقتصادية في تاريخ قد إليه على أساس المعلومات التاريخية التوصل تم 
 

 محفظة الخزينة 
الخارجية. يتم  ة لوكاالت التصنيفدرجات االئتمانيال، يتم استخدام غير المتاجرةبها لغرض المحتفظ محفظة الن في دات الديّ بالنسبة لسن

للمجموعة  ةالداخلي اتالخارجية إلى مقياس التصنيفالتصنيفات المنشورة باستمرار. يتم تعيين االئتمانية مراقبة وتحديث هذه الدرجات 
 .المتوقعة يةخسائر االئتمانمن الدرجات االئتمانية الحتساب البطة بكل درجة المرتحدوث التعثر في السداد ويتم استخدام احتمالية 

 

( وثالث 8إلى  1)من لألدوات غير المتعثرة في السداد من مستويات التصنيف مستوى  20مجموعة على التصنيف تشتمل طريقة 
 رالتصنيف مجموعة محددة من احتماالت حدوث التعثمن فئات (. يحدد المقياس الرئيسي لكل فئة 11إلى  9)من للتعثر في السداد فئات 

، والتي تكون مستقرة بمرور الوقت. تخضع أساليب التقييم إلى عملية التحقق وإعادة المعايرة الدورية بحيث تعكس أحدث في السداد
ً التوقعات في ضوء جميع حاالت   .التعثر في السداد التي تمت مالحظتها فعليا

 

تقديرات التوقيت لدورة اقتصادية محددة الحتمالية حدوث التعثر في مع للمجموعة الداخلي لتصنيف االئتماني فيما يلي أدناه درجات ا
 ذات الصلة: السداد

 درجات التصنيف  

 الداخلي

 وصف درجة 

 التصنيف الداخلي

 نطاق احتمالية حدوث 

 التعثر في السداد 
    
 %0,49إلى > %0,00<= متفوقة  01إلى  04- 
 %1,52إلى > %0,49<= مرضية  05إلى + 05- 
 %5,02إلى > %1,52<= مرضية  06إلى + 06- 
 %17,32إلى > %5,02<= هامشية 07إلى + 07- 
  %17,32<= خاضعة للمراقبة  08 
 

االئتمانية  الخسائرالحتساب النحو الوارد أعاله  ىالتي تم الحصول عليها علاحتمالية حدوث التعثر في السداد ل يتعديتم بعد ذلك 
بالنسبة لكل ر ذلك اويتم تكر. النظرة المستقبليةمعلومات إلدراجها في  9 بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المتوقعة
 .مقتضى الحالحسب  ةقتصادياالمن السيناريوهات سيناريو 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتها 24-4-1
 

 الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية 
األدوات من أو محفظة  من أجل تحديد ما إذا كانت أداةوذلك . متوقعةللخسائر االئتمانية الالخاضعة الموجودات تراقب المجموعة باستمرار جميع 

، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك متوقعة على مدى العمرالئتمانية االخسائر الأو  اً شهر 12لمدة متوقعة الئتمانية االخسائر لتخضع لالمالية 
تأخذ المجموعة في االعتبار عدة عوامل عند تحديد بأن التعرض لديه زيادة جوهرية في . جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئيزيادة 

عاده إومراقبة عن كثب إلى الحسابات التي تتطلب والتحول رات في تصنيف المخاطر الداخلية بما في ذلك عدد التغييالمخاطر االئتمانية 
 .داد وما إلى ذلكسجل التاريخي للتأخر في السالمنح الوقت للقرض وهيكلتها/

 

المعايير تستوفي بجميع حاالت التعرض التي التي تتضمن على والمخاطر االئتمانية المنخفضة المناسبة ، استخدمت المجموعة باإلضافة إلى ذلك
 :التالية

 

 بالعملة المحلية ممولة بالعملة المحليةالحكومية جميع التعرضات  -

 مملكة البحرين أو مصرف البحرين المركزي جميع التعرضات بالعملة المحلية هي لحكومة -

 أو أعلى. -Aجميع التعرضات ذات تصنيف خارجي  -
 

 هالتزامات سدادمتأخر عن إذا كان المقترض  يةمخاطر االئتمانالفي شهدت زيادة جوهرية قد وتعتبر األداة المالية يتم تطبيق إجراء احترازي 
ً  30ألكثر من التعاقدية   .يوما

 

 ئتمانية المتوقعة قياس الخسائر اال
اإلثبات منذ نوعية االئتمان بناًء على التغيرات في لإلضمحالل نموذج من "ثالث مراحل"  9يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 :أدناهالمبدئي كما هو ملخص 
 

مخاطر االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي التزد  أو التي لماإلثبات المبدئي عند يتم تصنيف األداة المالية غير المضمحلة ائتمانياً  -
 من قبل المجموعة.باستمرار " ويتم مراقبة مخاطرها االئتمانية 1ضمن "المرحلة 

ها بأنها " ولكن ال يتم اعتبار2إذا تم تحديد زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي، يتم ترحيل األداة المالية إلى "المرحلة  -
وث زيادة جوهرية في المخاطر ديرجى الرجوع أعاله للحصول على وصف للطريقة التي تحددها المجموعة عند حمضمحلة ائتمانياً. 

 االئتمانية.

 "3األداة المالية مضمحلة ائتمانياً، فإنه يتم ترحيل األداة المالية إلى "المرحلة إذا كانت  -
بمبلغ مساو للجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي  1عة لألدوات المالية في المرحلة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوق -

 2يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألدوات المالية في المرحلتين شهراً القادمة.  12تنتج عن أحداث التعثر في السداد المحتملة خالل 
 تمانية المتوقعة على مدى العمر.على أساس الخسائر االئ 3 وأ

ً االئتمانية إن المفهوم السائد في قياس الخسائر  - األخذ في االعتبار ينبغي هو بأنه  9إلعداد التقارير المالية رقم ار الدولي يللمع المتوقعة وفقا
 المستقبلية.النظرة معلومات 

 

وجودات المالية المضمحلة بخالف الم) 9دولي إلعداد التقارير المالية رقم بموجب المعيار الضمحالل اإليلخص الرسم البياني التالي متطلبات 
 ً  (:المشتراة أو الممنوحة ائتمانيا

 

 التغير في نوعية االئتمان من اإلثبات المبدئي

 ──────────────────────────────────────────────── 
 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

    
زيادة الجوهرية في المخاطر ال )اإلثبات المبدئي( 

 االئتمانية 
)التعثر في السداد أو المضمحلة 

 ائتمانياً(

     
  )منذ اإلثبات المبدئي(  
    
 12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

 شهراً 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 العمر
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 

 العمر
 

 ثر في السداد والموجودات المضمحلة ائتمانيا  تعريف التع
ً هو ما يتفق و، في حالة تعثر في السدادالمالية بأنها  األداةتحدد المجموعة  ً مع تعريف المضمحلة ائتمانيا أو أكثر من  واحديتم وفاء ، عندما تماما
 المعايير التالية:

 

 المعايير الكمية 
ً  90ية ألكثر من تجاوز المقترض في سداد التزاماته التعاقد  .يوما
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتها 24-4-1
 

 )تتمة( اد والموجودات المضمحلة ائتمانيا  تعريف التعثر في السد
 

 المعايير النوعية 
 ، مما يدل على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية.السدادالمقترض على  قدرةالمعايير التي تحدد عدم 

 
 هذه هي الحاالت التي تحدد عدم قدرة المقترض على السداد:

 

 وقت طويلة األجل  منحالمقترض في فترة  -

 ض متوفيالمقتر -

 المقترض مفلس  -

 المالية )العقود( خرق المقترض للعقد  -

 نتيجة وجود صعوبات ماليةالموجودات المالية السوق النشطة لتلك  اختفاء -

 المقترض هاالمقرض نتيجة للصعوبات المالية التي يواجتم تقديم التنازالت من قبل  -

 اإلعالن عن إفالسه/ الحماية؛ وأو قام طلب ب أن المقترض سيعلن إفالسهقد أصبح من المحتمل  -

 ممنوحة بخصم كبير مما يعكس تكبد خسائر ائتمانيةالالموجودات المالية مشتراة أو  -

 

 ةالمستخدمالتعثر في السداد المالية التي تحتفظ بها المجموعة وهي متوافقة مع تعريف األدوات على جميع أعاله لقد تم تطبيق المعايير المذكورة 
بصورة متطابقة على نموذج احتمالية حدوث التعثر في السداد تعريف تم تطبيق ألغراض اإلدارة خلية. الدااالئتمانية مخاطر ألغراض إدارة ال

لتعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد خالل فترة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة عند االتعثر في السداد وقيمة التعرض 
 للمجموعة.

 
لمدة التعثر في السداد لفترة زمنية متتالية أي من معايير تستوفي عد ت( عندما لم تم معالجتها)أي حالة التعثر في السداد عد في تلم  هاأنبداة األبر عتت

االعتبار عودة األداة يأخذ في تحليل الذي الشهراً بناًء على  12لمدة  . تم تحديد هذه الفترة2 إلى المرحلة 3من المرحلة  التحولألغراض  شهراً  12
 .عالجمحتملة للباستخدام تعاريف مختلفة معالجتها بعد المالية إلى حالة التعثر في السداد 

 

 شرح المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير  –قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى العمر اعتماداً على ما إذا كانت الزيادة الجوهرية في  أوشهراً(  12)شهراً  12 أساس ىما علإالخسائر االئتمانية المتوقعة يتم قياس 

ً تعتبر الموجودات أو ما إذا كانت اإلثبات المبدئي المخاطر االئتمانية قد حدثت منذ  المنتج الخسائر االئتمانية المتوقعة هي . مضمحلة ائتمانيا
والمحدد على النحو ، في حالة التعثر في السدادوالخسارة عثر في السداد لتعند اية حدوث التعثر في السداد وقيمة التعرض المخصوم من احتمال

 :التالي
 

، إما أعاله(التعثر في السداد" المذكور "تعريف )حسب الوفاء بالتزاماته المالية  ية حدوث التعثر في السداد إمكانية تعثر المقترض فيمثل احتمالت
 .اللتزاملقي أو على مدى العمر المتبشهراً القادمة  12لمدة 
 

شهراً  12ى مد ى، علالتعثر في السدادن تكون مستحقه في وقت أتوقع المجموعة المبالغ التي تلتعثر في السداد على عند اتستند قيمة التعرض 
سداد على مدى لتعثر في العند اقيمة التعرض العمر المتبقي ) ىمد ىأو عل شهراً( 12لتعثر في السداد على مدى عند االقادمة )قيمة التعرض 

من المتوقع ي مبلغ آخر أإلى  باإلضافةالرصيد المسحوب الحالي تقوم المجموعة بتضمين ، لالرتباطات المتجددة، بالنسبة فعلي سبيل المثالالعمر(. 
 .ينبغي أن يحدثالذي ، في وقت التعثر في السدادإلى الحد التعاقدي الحالي بأن يتم سحبه 

 

في حالة التعثر . وتختلف الخسارة ة في السدادالمتعثر اتالتعرض ىالخسارة عل ىتوقعات المجموعة لمدثر في السداد في حالة التع تمثل الخسارة
. ويتم والقطاعي والجغرافي اآلخرأو الدعم االئتماني  اإلضافيةوتوافر الضمانات  المطالبةوأقدمية ونوع اآلخر حسب نوع الطرف على في السداد 

لتعثر عند اقيمة التعرض ) التعثر في السدادمن وحدات التعرض في وقت  ةخسارة لكل وحدالكنسبه ي حالة التعثر في السداد فالتعبير عن الخسارة 
في السداد  رأن الخسارة في حالة التعث، حيث على مدى العمرشهرا أو  12أساس في حالة التعثر في السداد على الخسارة يتم احتساب (. في السداد

على والخسارة في حالة التعثر في السداد شهراً القادمة  12 خالل هي نسبة الخسارة المتوقع أن تحدث إذا حدث التعثر في السداد اً شهر 12لمده 
 .للقرضالعمر المتوقع المتبقي هي نسبة الخسارة المتوقع أن تحدث إذا حدث التعثر في السداد على مدى مدى العمر 

 

لكل شهر مستقبلي في حالة التعثر في السداد والخسارة حدوث التعثر في السداد احتمالية توقعات من خالل قعة ئر االئتمانية المتويتم تحديد الخسا
لتعثر في عند اية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد وقيمة التعرض المكونات الثالثة )احتمالمضاعفات ولكل تعرض فردي. يتم 

ً ( معالسداد ويحسب  (.تعثر في السداد في شهر سابقالأو يدفع مسبقاً التعرض لم أي البقاء )توقعات احتمالية التعثر في السداد إلمكانية  ويتم تعديل ا
ن معدل إ .وتجمعيهاتاريخ إعداد التقارير المالي مرة أخرى بخصمها ومن ثم يتم هذا بشكل فعال الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل شهر مستقبلي، 

 . بمعدل تقريبيمستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هو سعر الفائدة الفعلي األصلي أو الخصم ال
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة( حالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتهاتقييم إضم 24-4-1
 

 )تتمة(شرح المدخالت واالفتراضات وتقنيات التقدير  –قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 12الحتمالية التعثر في السداد لمدة المستقبلية النظرة معلومات من خالل تطبيق وضع احتمالية التعثر في السداد على مدى العمر يتم 

جميع في ويفترض أن يكون هو نفسه الملحوظة على البيانات التاريخية بيان االستحقاق يستند مدى فترة استحقاق القرض. على شهراً 
 ويدعم هذا من خالل التحليل التاريخي.. االئتمانيةالموجودات ضمن المحفظة ونطاق الدرجة 

 
 12على أساس المقترض على لك يستند إلى المدفوعات التعاقدية المستحقة ن ذإ، فسداد القرض دفعة واحدةوالمطفأة منتجات للبالنسبة 

 شهراً أو على مدى العمر.
 
"عامل تحويل إضافة الرصيد المسحوب الحالي ويتم توقع التعرض في التعثر في السداد باألخذ في االعتبار ، المتجددةالنسبة للمنتجات ب

 . تختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج.في وقت التعثر في السدادللحد المتبقي  المتوقعبالخفض التدرجي االئتمان" الذي يسمح 
 

نوع الضمانات. وعالوة وفقاً ل المعتمدفرق ضمان القرض بعد تطبيق الضمانات قيم تستند هذه أساساً على ، للمنتجات المضمونةبالنسبة 
بناًء على المضمونة محفظة فيما يتعلق بالفي حالة التعثر في السداد  خسارةلل األدنىاألعلى والحد قامت المجموعة بتطبيق ، ذلك ىعل

 الضمان.نوع 

 
عوامل مثل  ةعدبناًء على نماذج تأخذ في االعتبار يتم احتساب الخسارة في حالة التعثر في السداد ، المضمونةبالنسبة للمنتجات غير 

 .تم تحقيقها بعد التعثر في السدادالمبالغ المستردة التي يؤثر على  مماوما إلى ذلك ية التعثر في السداد واحتمال قطاعوالالبلد 
 

 12دة في السداد لم معلومات االقتصادية للنظرة المستقبلة تحديد احتمالية التعثر في السداد أو الخسارة في حالة التعثرالكما يتم تضمين 
أو أدناه للحصول على توضيح  4إيضاح . يرجى الرجوع إلى تختلف هذه االفتراضات حسب بلد التعرضشهراً أو على مدى العمر. قد 

 االئتمانية المتوقعة.الخسائر احتساب دراجها في إوبشأن معلومات النظرة المستقبلية 
 

لية استحقاق احتمابيان مثل كيفية تحديد  -المتوقعة  يةخسائر االئتمانعملية احتساب ال عليهاستند تيتم مراقبة ومراجعة االفتراضات التي 
 على أساس ربع سنوي. وما إلى ذلك السداد وكيفية تغيير قيمة الضمانات التعثر في 

 
 المالي. التقريرإعداد خالل فترة الجوهرية التي تم إجراؤها االفتراضات تقنيات التقدير أو في جوهرية تغييرات تكن هناك أية لم 
 

 االقتصادية المتغيرات افتراضات 
، اكتمالها ودقتهالضمان  .4كما هو مذكور أعاله في إيضاح  المتبع في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعةللنهج  ةعامنظرة عرض تم 
( وفريق من االقتصاديين ضمن وصندوق النقد الدولي موديزوكالة )مثل أخرى البيانات المستخدمة من مصادر المجموعة على حصل ت

لمدخالت لنماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة بما في ذلك تحديد األوزان يتحقق من دقه ا امخاطر االئتمان الخاصة بهقسم 
 وبة إلى السيناريوهات المتعددة. المنس
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 تتمة() مخاطر االئتمان 24-4
 

 )تتمة(تقييم إضمحالل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتها  24-4-1
 

 )تتمة( االقتصاديةالمتغيرات افتراضات 

 
 :الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص وفيما يلي أهم االفتراضات التي تؤثر على 

 

 يمات الضمان؛الناتج المحلي اإلجمالي، بالنظر إلى التأثير الكبير على أداء الشركات وتقي (1)

الشركات التابعة للمجموعة محل إقامة معظم فيها البنك ويوجد لتأثيرها على اقتصادات المنطقة التي بالنظر إلى أسعار النفط،  (2)
 ؛ وعملياتها التشغيليةو

 مؤشر األسهم، بالنظر إلى تأثيره على االقتصاد حيث تقع غالبية تعرضات المجموعة. (3)
 

 االقتصاد الكلي الرئيسية لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والترجيحات المستخدمة في السيناريوهات.يبين الجدول التالي متغيرات 
 

متغيرات 

االقتصاد الكلي 

الرئيسية 

  المستخدمة

سيناريو الخسائر 

االئتمانية المتوقعة 

واألوزان 

 المخصصة

 

2020  2021  2022  2023  2024 

             
معدل نمول 

لمحلي الناتج ا
 اإلجمالي 

 [%5,77، %1,43]  [%5,80، %1,46]  [%5,84، %1,48]  [%5,82، %1,50]  [%5,79، %1,55]  (%40أساسي ) 
 [%6,15، %1,90]  [%6,28، %2,04]  [%6,76، %2,26]  [%10,41، %2,67]  [%12,47، %2,48]  (%30صعود ) 
 [%5,38، %1,67-]  [%5,31، %2,29-]  [%5,09، %3,40-]  [%4,51، %5,13-]  [%3,61، %6,86-]  (%30هبوط ) 

             
 %3,30  %3,58  %4,23  %5,89  %9,07  (%40أساسي )  سعر النفط

 %6,90  %8,60  %11,81  %18,64  %36,40  (%30صعود )  
 %0,49-  %2,46-  %6,96-  %14,13-  %33,36-  (%30هبوط )  
             

 [%10,97، %1,49]  [%11,54، %1,06]  [%2,31، %0,64]  [%12,73، %1,73-]  [%12,91، %8,40-]  (%40أساسي )  مؤشر األسهم 
 [%13,16، %2,90]  [%14,31، %3,14]  [%16,06، %3,79]  [%18,45، %5,86]  [%22,18، %5,17]  (%30صعود )  
 [%3,30، %1,70-]  [%1,86، %3,56-]  [%0,22 -،%6,04-]  [%4,70-، %12,38-]  [%16,52، %31,80-]  (%30هبوط )  

 

ية التعثر بين متغيرات االقتصاد الكلي واحتمالاالنحدار على أساس تحليل المذكورة أعاله، يتم اختيار هذه المتغيرات االقتصادية الكلية 
في حالة التعثر في السداد السداد والخسارة ثر في التعالسداد. تختلف هذه المتغيرات االقتصادية والتأثير المرتبط بها على احتمالية في 

من قبل وكالة موديز على أساس ربع سنوي االقتصادية )لجميع السيناريوهات( . يتم تقديم توقعات هذه المتغيرات قطاعالبلد والحسب 
 .السنوات المقبلةعلى مدى وتقديم أفضل عرض تقديري لالقتصاد 

 

 وبالتالي، الكامنمن عدم التيقن  ةتخضع لدرجه عاليالتوقعات واحتماالت حدوثها  فإناقتصاديه،  حال بالنسبة ألي تنبؤاتوكما هو ال
، للنتائج المحتملةاتها أفضل تقدير التوقعات تمثلتعتبر المجموعة أن هذه عن تلك المتوقعة. بشكل جوهري فان النتائج الفعلية قد تختلف 

 مناسب بشكلتمثل ن السيناريوهات المختارة أفية المختلفة للمجموعة ليثبت لمناطق الجغراداخل االتباين و أوجه عدم التماثل تحللقد و
 السيناريوهات المحتملة.مجموعة 

 

 تحليل الحساسية
مع اإلحتفاظ بالمتغيرات الرئيسية  %5-و %5بناًء على االفتراضات المذكورة أعاله والتغييرات في كل متغير االقتصادي بنسبة +

.%6,6إلى زيادة بنسبة  %4,9-( في نطاق انخفاض بنسبة 2والمرحلة  1، ستغير الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة األخرى ثابتة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24-2
 

 لمخاطر االئتمان دون األخذ في اإلعتبار أي ضمانات وتعزيزات ائتمانية أخرى القصوى اتتعرضال 24-4-2
لمخاطر القصوى  اتتعرضالتم إدارة مخاطر تركز المجموعة حسب اإلقليم الجغرافي وحسب القطاع الصناعي. يوضح الجدول أدناه ت
 التعرضاتتم إظهار ات المحتملة. اإللتزامية وئتماناال االرتباطاتبنود  في ذلك بمالمركز المالي، لموحدة لقائمة االلبنود  ئتماناال

 المقاصة والضمانات الرئيسية. اتفاقيات استخدامقبل تأثير تقليل المخاطر من خالل إجمالي، أساس القصوى على 
 

 
 التعرضات إجمالي 

  القصوى
 2019 2018 
   

 1,575 1,843 أموال سائلة

 961 491 محتفظ بها لغرض المتاجرةسندات ديّن 

 2,991 2,051 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1,668 1,398 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5,652 5,826 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةديّ إستثمارات 

 14,884 16,452 قروض وسلف

 1,584 1,745 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ─────── ─────── 
 29,806 29,315 
   

 9,977 8,214 (21ية والتزامات محتملة )إيضاح ائتمانارتباطات 
 ─────── ─────── 

 39,292 38,020 المجموع
 ═══════ ═══════ 

 

 
الحدود الحالية ولكن ليس  ةيئتمانمخاطر االال اتن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرضإدوات المالية بالقيمة العادلة فتسجل األ مادنع

 نتج  في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم. تإن لمخاطر التي يمكن لالقصوى من التعرض 
 

  الئتمانيةمخاطر االقصوى لل اتلتعرضاتركز مخاطر  24-4-3
رى( حسب األقاليم الجغرافية ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخ ةيمكن تحليل موجودات المجموعة )قبل األخذ في االعتبار أي

 التالية:
 

 الموجودات  
 2019 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 2,533 - 170 2,363 أوروبا الغربية
 13,045 42 564 12,439 العالم العربي

 2,012 14 - 1,998 آسيا
 2,678 5 2 2,671 أمريكا الشمالية
 8,145 74 102 7,969 أمريكا الالتينية

 1,393 8 34 1,351 أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 29,806 143 872 28,791 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 
 )تتمة(االئتمان  مخاطر 24-2

 

 )تتمة( يةئتمانالمخاطر الالقصوى ل اتلتعرضاطر مخاتركز  24-4-3
 
 الموجودات  
 2018 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 3,232 1 136 3,095 أوروبا الغربية
 12,290 28 507 11,755 العالم العربي

 1,742 - 9 1,733 آسيا
 3,277 20 - 3,257 أمريكا الشمالية
 7,520 131 140 7,249 أمريكا الالتينية

 1,254 8 218 1,028 أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 29,315 188 1,010 28,117 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 المجموعة حسب األقاليم الجغرافية التالية:مطلوبات وحقوق ملكية يمكن تحليل 

 

 وحقوق الملكية المطلوبات  

 2019 2018 
   

 2,489 2,064 أوروبا الغربية

 18,879 19,091 العالم العربي

 468 433 آسيا

 706 692 أمريكا الشمالية

 6,046 6,632 أمريكا الالتينية

 727 894 أخرى
 ────── ────── 

 29,315 29,806 المجموع
 ══════ ══════ 

 

 لمجموعة حسب األقاليم الجغرافية التالية:زامات المحتملة لاالرتباطات وااللتيمكن تحليل 
 
 وااللتزامات المحتملة ةاالرتباطات االئتماني 
 2019 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 1,286 18 181 1,087 أوروبا الغربية
 2,901 6 205 2,690 العالم العربي

 398 - 22 376 آسيا
 827 22 97 708 يةأمريكا الشمال
 2,737 - 14 2,723 أمريكا الالتينية

 65 1 7 57 أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 8,214 47 526 7,641 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( الئتمانيةمخاطر االقصوى لل اتلتعرضاتركز مخاطر  24-4-3
 

 وااللتزامات المحتملة ةاالرتباطات االئتماني 
 2018 
 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 1,812 30 59 1,723 أوروبا الغربية
 3,920 - 111 3,809 عربيالعالم ال
 337 - 84 253 آسيا

 695 - 64 631 أمريكا الشمالية
 3,076 - - 3,076 أمريكا الالتينية

 137 1 16 120 أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 9,977 31 334 9,612 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
ية األخرى، ئتمانالمحتفظ بها أو التعزيزات االالنقدية مجموعة، قبل األخذ في االعتبار الضمانات تحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية لل

 هي كالتالي:

 إجمالي التعرضات القصوى  
 2019 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 8,393 - 73 8,320 ماليةخدمات 
 1,359 - 32 1,327 طاقة

 1,104 - 21 1,083 مرافق عامة
 955 - 9 946 توزيع

 373 - 68 305 تجار التجزئة
 3,430 38 116 3,276  تصنيعي
 1,169 26 145 998 إنشائي

 443 8 11 424 تعدين وتنقيب
 961 - 64 897 مواصالت 

 691 6 59 626 تمويل شخصي / إستهالكي
 594 8 11 575 تمويل العقارات التجارية 

 102 1 - 101 رهن العقار السكني 
 1,300 2 195 1,103 تجاري

 1,387 17 19 1,351 الغابات زراعة وصيد وتشجير
 473 - - 473 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت

 4,821 - 34 4,787 حكومي
 2,251 37 15 2,199 خدمات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 29,806 143 872 28,791 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4

 
 )تتمة( الئتمانيةمخاطر االقصوى لل اتلتعرضاتركز مخاطر  24-4-3

 قصوى إجمالي التعرضات ال 
 2018 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 9,591 - 301 9,290 ماليةخدمات 
 934 - 35 899 طاقة

 955 3 28 924 مرافق عامة
 670 - 7 663 توزيع

 471 - 13 458 تجار التجزئة
 3,181 72 154 2,955  تصنيعي
 912 34 41 837 إنشائي

 374 - 12 362 تعدين وتنقيب
 1,062 9 82 971 مواصالت 

 634 7 32 595 تمويل شخصي / إستهالكي
 507 - 76 431 تمويل العقارات التجارية 

 187 1 - 186 رهن العقار السكني 
 1,542 1 121 1,420 تجاري

 1,206 35 42 1,129 زراعة وصيد وتشجير
 389 8 - 381 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت

 4,876 - 34 4,842 حكومي
 1,824 18 32 1,774 خدمات أخرى 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,315 188 1,010 28,117 المجموع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

االئتمانية األخرى،  المحتفظ بها أو التعزيزات النقدية األخذ في االعتبار الضمانات بعدتحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجموعة، 
 هي كالتالي:

 صافي التعرضات القصوى 
 2019 2018 
   

 7,638 6,555 ماليةخدمات 
 934 1,359 طاقة

 955 1,104 مرافق عامة
 670 955 توزيع

 471 371 تجار التجزئة
 3,136 3,373  تصنيعي
 823 1,078 إنشائي

 374 443 تعدين وتنقيب
 1,062 961 مواصالت 

 634 691 ل شخصي / إستهالكيتموي
 507 594 تمويل العقارات التجارية 

 187 102 رهن العقار السكني
 1,534 1,293 تجاري

 1,206 1,387 الغابات زراعة وصيد وتشجير
 389 473 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت

 4,287 4,652 حكومي
 1,797 2,234 خدمات أخرى

 ────── ────── 

 26,604 27,625 المجموع
 ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4

 
 )تتمة( الئتمانيةمخاطر االقصوى لل اتلتعرضاتركز مخاطر  24-4-3

المحتفظ بها  النقدية ات المحتملة للمجموعة، قبل األخذ في االعتبار الضماناتاإللتزامية وئتمانالصناعي لالرتباطات اال تحليل القطاع
 ية األخرى، هي كالتالي:ئتمانأو التعزيزات اال

 إجمالي التعرضات القصوى  
 2019 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 2,360 1 85 2,274 ماليةخدمات 
 392 - 62 330 طاقة

 127 - 23 104 مرافق عامة
 68 - 4 64 توزيع

 172 - 65 107 تجار التجزئة
 1,172 28 168 976  تصنيعي
 819 18 79 722 إنشائي

 1,009 - - 1,009 تعدين وتنقيب
 248 - 8 240 مواصالت 

 16 - - 16 تمويل شخصي / إستهالكي
 110 - - 110 تمويل العقارات التجارية 

 547 - 21 526 تجاري
 185 - - 185 الغابات زراعة وصيد وتشجير

 169 - 10 159 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت 
 50 - - 50 حكومي

 770 - 1 769 خدمات أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 8,214 47 526 7,641 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 لي التعرضات القصوى إجما 
 2018 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 3,990 1 61 3,928 ماليةخدمات 
 171 - 71 100 طاقة

 169 - 48 121 مرافق عامة
 54 - 2 52 توزيع

 80 - - 80 تجار التجزئة
 1,384 - 61 1,323  تصنيعي
 694 30 62 602 إنشائي

 957 - - 957 تعدين وتنقيب
 325 - - 325 مواصالت 

 36 - - 36 تمويل شخصي / إستهالكي
 189 - - 189 تمويل العقارات التجارية 

 395 - 16 379 تجاري
 190 - - 190 الغابات زراعة وصيد وتشجير

 272 - - 272 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت 
 877 - - 877 حكومي

 194 - 13 181 خدمات أخرى 
 ────── ────── ────── ────── 

 9,977 31 334 9,612 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 24.4
 

 تعرضات القصوى للمخاطر االئتمانية )تتمة(تركز مخاطر ال 24-4-3
 

األخذ في االعتبار الضمانات النقدية المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية  بعدتحليل القطاع الصناعي لالرتباطات االئتمانية واإللتزامات المحتملة للمجموعة، 
 األخرى، هي كالتالي:

 صافي التعرضات القصوى 
 2019 2018 
   

 3,652 2,230 اليةمخدمات 
 171 392 طاقة

 169 127 مرافق عامة
 54 68 توزيع

 80 172 تجار التجزئة
 1,374 1,141 تصنيعي
 693 817 إنشائي

 957 1,009 تعدين وتنقيب
 325 248 مواصالت

 36 16 تمويل شخصي / إستهالكي
 189 110 تمويل العقارات التجارية

 391 541 تجاري
 190 185 الغابات رزراعة وصيد وتشجي

 271 169 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت
 841 42 حكومي

 194 769 خدمات أخرى
 ────── ────── 

 9,587 8,036 المجموع
 ══════ ══════ 
 نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4
ية الداخلية. يوضح الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب فئة الموجود الئتمانستخدام التصنيفات اتم إدارة نوعية ائتمان الموجودات المالية من قبل المجموعة بات

 ية للمجموعة. الئتمانالمالي، على أساس نظام التصنيفات ا

 2019ديسمبر  31

لم يحن موعد استحقاقها وغير 
 مضمحلة

 

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 استحقاقها 
لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 استحقاقها 

مضمحلة بشكل و
 المجموع فردي 

      
 1,843 - - 1 1,842 أموال سائلة
 491 - - 474 17 محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات ديّن

 2,051 - - 1,064 987 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1,398 - - 1,298 100 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5,826 - - 1,983 3,843 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةديّ إستثمارات 
 16,452 143 75 12,016 4,218 قروض وسلف 

 1,745 - - 235 1,510 تعرضات ائتمانية أخرى 
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 12,517 17.071 75 143 29.806 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2018ديسمبر  31

لم يحن موعد استحقاقها وغير 
 مضمحلة

 

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 استحقاقها 
لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 استحقاقها 

مضمحلة بشكل و
 المجموع فردي 

      
 1,575 - - 1 1,574 أموال سائلة
 961 - - 907 54 محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات ديّن

 2,991 - - 1,156 1,835 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1,668 - - 1,497 171 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5,652  - 1,265 4,387 ن محتفظ بها لغرض غير المتاجرةديّ  إستثمارات
 14,884 188 55 10,163 4,478 قروض وسلف 
 1,584 - - 192 1,392 انية أخرى تعرضات ائتم

 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13,891 15,181 55 188 29,315 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 ()تتمةإدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4

 بناًء على التصنيفات االئتمانية محسوم منها الخسائر االئتمانية المتوقعة، يوضح الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 
 

روض ق
 وسلف

 إستثمارات
ن محتفظ ديّ 

ض بها لغر
 غير المتاجرة

أوراق مالية 
مشتراة بموجب 
اتفاقيات إعادة 

 شراء

إيداعات لدى 
بنوك 

ومؤسسات 
 مالية أخرى

سندات ديّن 
محتفظ بها 

 لغرض المتاجرة 
 أموال 
 سائلة 

 2019ديسمبر  31في 

 شهرا ( 12)الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  1المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  1,555 17 987 100 4,230 5,980

 5-إلى  5درجات التصنيف + 82 474 221 824 427 3,974

 6-إلى  6درجات التصنيف + 205 - 843 459 1,118 5,200

 7-إلى  7درجات التصنيف  - - - 15 - 363
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ة المدرجة )صافي(القيم 1,842 491 2,051 1,398 5,775 15,517
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (العمرعلى مدى غير المضمحلة إئتمانيا  )الخسائر االئتمانية المتوقعة  2المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  - - - - - 7

 5-إلى  5درجات التصنيف + - - - - - 45

 6-إلى  6درجات التصنيف + - - - - 51 387

 7-إلى  7درجات التصنيف  1 - - - - 220

 8درجات التصنيف  - - - - - 133
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( 1 - - - 51 792
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 توقعة المضمحلة إئتمانيا  على مدى العمر()الخسائر االئتمانية الم 3المرحلة       
 11إلى  9درجات التصنيف  - - - - - 143

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( - - - - - 143
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وعالمجم 1,843 491 2,051 1,398 5,826 16,452
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( نوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية 24-4-4
 

روض ق
 وسلف

ن ديّ  إستثمارات
محتفظ بها 

لغرض غير 
 المتاجرة

أوراق مالية 
مشتراة بموجب 
اتفاقيات إعادة 

 شراء

إيداعات لدى 
بنوك 

ومؤسسات 
 مالية أخرى

سندات ديّن 
محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 أموال 
 سائلة 

 2018ديسمبر  31في 

 شهرًا( 12ى )الخسائر االئتمانية المتوقعة على مد 1المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  1,352 436 1,903 103 4,258 5,786

 5-إلى  5درجات التصنيف + 151 525 389 925 505 4,583

 6-إلى  6درجات التصنيف + 71 - 699 627 758 3,263

 7-إلى  7درجات التصنيف  - - - 13 - 214
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( 1,574 961 2,991 1,668 5,521 13.846
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة غير المضمحلة إئتمانياً على مدى العمر( 2المرحلة       
 4-إلى  1درجات التصنيف  - - - - - 40

 5-إلى  5+ درجات التصنيف - - - - - 82

 6-إلى  6درجات التصنيف + 1 - - - 131 442

 7-إلى  7درجات التصنيف  - - - - - 131

 8درجات التصنيف  - - - - - 155
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( 1 - - - 131 850
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 )الخسائر االئتمانية المتوقعة المضمحلة إئتمانياً على مدى العمر( 3المرحلة       
 11إلى  9درجات التصنيف  - - - - - 188

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 القيمة المدرجة )صافي( - - - - - 188
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 المجموع 1,575 961 2,991 1,668 5,652 14,884
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر االئتمان  24.4
 

 )تتمة( عية االئتمان حسب فئة الموجودات الماليةنو 24-4-4

مخاطر االئتمان عبر محفظة االئتمان من خالل نظام تصنيف دقيقة ومتطابقة لعلى تصنيفات في الحافظ سياسات المجموعة تتمثل 
كافة خطوط األعمال  سهل من تركيز اإلدارة على المخاطر القابلة للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر االئتمان عبرهذا يالمخاطر. و

مجموعة متنوعة من التحليالت المالية، باإلضافة إلى معلومات السوق المقدمة بنظام التصنيف يتم دعم . واألقاليم الجغرافية والمنتجات
تمدة خصيصاً لمختلف الفئات ومس ةئتمان. جميع تصنيفات المخاطر الداخلية مصمماالمن أجل توفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر 

 ً تصنيف . ويتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر بصورة منتظمة. كل فئة من فئات المخاطر لديها درجات مجموعةال ائتمانلسياسة  وفقا
 .كابيتال انتليجنسو من وكاالت تصنيف تعادل موديز وستاندرز وبورز وفيتش

 

 تفاوض شروطها كما في نهاية السنةإعادة  تالقيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية التي تم 24-4-5
 

 2019 2018 
   

 330 267 قروض وسلف 
 ════════ ════════ 

  الممنوحة للوقتالقروض المعدلة أو القروض  بشأننظرة عامة  24-4-6
المتعثرة القروض معالجة ستمر وحده ت، تعديلهاإلفصاح بأن الموجود ممنوح للوقت أو تم ن يتم أالمخاطر، بمجرد  إدارةمن وجهه نظر 

ً متابعة للمجموعة في   . في نهاية األمرأو استبعاده  التعرض حتى يتم االنتهاء منه تماما
 

لم يتم تعديل أي موجودات مالية لديها مخصص خسارة مقاسة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر خالل سنة 
 مليون دوالر أمريكي مع ما يقابلها من الخسائر االئتمانية المتوقعة البالغة صفر(. 9: إجمالي القيمة المدرجة البالغة 2018) 2019

 

 ية أخرى ائتمانضمانات وتعزيزات  24-4-7
حصول عليها ية للطرف اآلخر. تتضمن أنواع الضمانات الرئيسية التي تم الئتمانمقدار ونوعية الضمانات على تقييم المخاطر االيعتمد 

 . والموجودات المنقولة وغير المنقولة بنوكمن على نقد وضمانات 
 

األساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم  تفاقيةتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لال
المقاصة  اتفاقيات اماستخد. كما تقوم المجموعة بضمحاللالحصول عليها من خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإل

 الرئيسية مع األطراف األخرى.
 

 لمحفظة العقاريةالقيمة لنسب إلى ض التعرض االئتماني وقر
، في الغالب .مليون دوالر أمريكي( 834: 2018) مليون دوالر أمريكي 878التعرض االئتماني العقاري للمجموعة قيمة بلغ ت

 .(.%60إلى  %30: 2018) %80إلى  %28بين تتراوح نسب القروض إلى القيمة لتلك التعرضات 
 

  األدوات المالية غير الخاضعة لإلضمحالل –تعرضات القصوى لمخاطر االئتمان ال 24-4-8
القصوى لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية غير الخاضعة لإلضمحالل )أي للتعرضات يتضمن الجدول التالي تحليالً 

 ة من خالل األرباح أو الخسائر(: المدرجة بالقيمة العادل

 
 تعرضات القصوى ال

 لمخاطر االئتمان 
 2019 2018 

   أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
 961 491 سندات ديّن  -

 450 515 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    
 18 3 مشتقات محتفظ بها لغرض التحوط   
   لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية مصنفة با   

 19 11 قروض وسلف العمالء -
 ════════ ════════ 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 مخاطر التسوية 24-5
الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو أوراق مالية أو نتيجة لفشل عرض للخسارة مخاطر التسوية هي مخاطر الت

موجودات أخرى حسبما هو متفق عليه في العقد. وألنواع معينة من المعامالت، تقوم المجموعة بتقليل هذه المخاطر من خالل وكيل 
الخاصة بالتسوية. وتشكل موافقات التسوية جزءاً من  بالتزاماتهمابالوفاء  تسوية المعاملة فقط عندما يقوم كال الطرفينلضمان تسوية 

 الموافقات االئتمانية وإجراءات مراقبة حدود االئتمان.
 

 مخاطر السوق  24-6
 نتيجة لتغيرات أسعار السوق أو أرباح أو رأسمال المجموعة أو قدرتها لدعم أعمالها اإلستراتيجيةتأثر مخاطر السوق هي مخاطر 

 وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع.هوامش االئتمان األسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسهم أو 
 

التي يتم من خاللها متابعة ومراقبة مخاطر السوق. يتم قياس ومراقبة هذه  إدارة المخاطرتستخدم المجموعة الحدود والسياسات 
السوق الخزانة ومخاطر ر مع إشراف إستراتيجي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. إن وحدة المخاطر من قبل قسم إدارة المخاط

مسؤولة عن وضع وتنفيذ سياسة مخاطر السوق ووضع منهجية لقياس/متابعة المخاطر وكذلك المالية التابعة لقسم إدارة المخاطر هي 
اطر المنتجات قبل اعتمادها من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. مسؤولة عن مراجعة جميع المنتجات التجارية الجديدة وسقوف مخ

مخاطر السوق مقابل السقوف المعتمدة بشأن وتتمثل المسؤولية األساسية إلدارة مخاطر السوق في قياس مخاطر السوق وتقديم تقرير 
 من قبل المجموعة.

 

السوق التجارية؛ وب( مخاطر سوق االستثمار. تنشأ  تدير المجموعة مخاطر السوق عن طريق تصنيفها إلى نوعين: أ( مخاطر
مخاطر السوق التجارية باألساس من المراكز الموجودة في دفاتر التداول من صنع السوق لدعم أنشطة العميل. ويشمل ذلك إدارة 

صرف العمالت األجنبية  عمليات التعرض الناشئة عن العمالء في أسعار الفائدة واألسهم وديون الشركات والديون الحكومية وأسعار
والسلع األساسية والمشتقات في فئات الموجودات هذه، مثل العقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيارات وعقود المقايضات. وقد 
بل تنشأ مخاطر السوق التجارية أيضا من المراكز التي أنشاها البنك خاضعة لمدى قبولها لمخاطر السوق والحدود الموضوعة من ق

 لجنة الموجودات المطلوبات التابعة للبنك ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.
 

السائلة ذات الجودة محفة الموجودات عوامل السوق التي تؤثر على األوراق المالية المحتفظ بها في  منوتنشأ مخاطر سوق االستثمار 

، ن محفظتها المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرضمالعالية واألوراق المالية القابلة للتسويق السائلة المحتفظ بها 

 .ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالمدرجة بالقيعوامل السوق نتيجة لالتغيرات في القيمة العادلة  تأثيروالتي يكون فيها 

كاملة من حدود مخاطر السوق بما في ذلك تتم إدارة مخاطر سوق التداول واالستثمار من قبل مخاطر السوق باستخدام مجموعة 
القيمة المعرضة للمخاطر وحدود الحساسية لمعايير السوق الرئيسية والحدود االعتبارية لحجم المحافظ االستثمارية وحدود وقف 

ويتم تقديم  الخسارة وكذلك فحص الضغوطات لمراقبة تأثير تحركات السوق الجوهرية. يتم مراقبة هذه الحدود من قبل مخاطر السوق
 تقارير يومياً بشأنها إلى وحدات األعمال واإلدارة.

 

 في الدفاتر المصرفيةمخاطر سعر الفائدة  24-7
التغيرات في أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماليـة. أن تؤثر  احتمالتنتج مخاطر سعر الفائدة من 

مخاطر لأهم عامل وإعادة تسعير فوائد الموجودات والمطلوبات. أسعار في لعد تطابق ر الفائدة نتيجة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعا
المخاطر ألن موجودات ومطلوبات المتأثرة بأسعار الفائدة هي في ه السوق بالنسبة للمجموعة هي أسعار الفائدة. ولكن يتم تقليل هذ

 للمخاطروقد وضعت المجموعة حدود المخاطر لكل من األرباح المعرضة أقل.  فترة المخاطرتكون معظمها ذات معدالت عائمة حيث 
وبشكل عام، تستخدم المجموعة التمويل بالعمالت  .المصرفيدفتر اللمخاطر أسعار الفائدة في سبة نبالوالقيمة االقتصادية لألسهم 

 بشكل أفضل في سجالت الموجودات. المدةمن أجل إدارة  ثابتة إلى معدالت عائمةالمعدالت ال اتالمتوافقة وتحويل األدوات المالية ذ
 

قائمة ليوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجميع المخاطر األخرى ثابتة، ل
 للمجموعة. لألرباح أو الخسائرالموحدة 

 

التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد لمدة سنة في تأثر  لألرباح أو الخسائرحساسية القائمة الموحدة تتمثل 
تأثير أدوات التحوط. يتم إحتساب  بما في ذلكديسمبر،  31واحدة، على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ت المالية عن طريق إعادة تقييم المعدل الثابت للموجوداالملكية حساسية حقوق 
بصورة جوهرية، فإن جميع األوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير . ومقايضات مرتبطة به تأثير أي تحوطبما في ذلك ، اآلخر

ن إعدالت عائمة. وبالتالي، فمن قبل المجموعة هي موجودات بمالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المتاجرة 
 نتيجة لتغيرات في معدل الفائدة تعتبر غير جوهرية. الملكية حقوق للتغيرات في حساسية ال
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 تمة()تمخاطر سعر الفائدة  24-7

 2019 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية 
 األرباحقائمة 

 أو الخسائر 

 النقص 
 في النقاط 
 األساسية 

 حساسية 
 األرباح قائمة 

 أو الخسائر

     
 2 25 (2) 25 دوالر أمريكي

 (1) 25 1 25 يورو

 (1) 25 1 25 إسترليني ه جني

 (1) 25 1 25 لاير برازيلي 

 (1) 25 1 25 أخرى
 

 2018 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية 

 قائمة األرباح

 أو الخسائر 

 النقص
 في النقاط 
 األساسية 

 حساسية
األرباح قائمة  

 أو الخسائر

     
 3 25 (3) 25 دوالر أمريكي

 - 25 - 25 يورو

 (1) 25 1 25 إسترليني ه جني

 (1) 25 1 25 لاير برازيلي 

 (1) 25 1 25 أخرى
 

 مخاطـر العملة 24-8
 

 إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
 

تعرضات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية المتنبأ لدى المجموعة يشير الجدول أدناه إلى العمالت التي كان 
يحسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار العملة مقابل الدوالر  .2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31ي بها كما ف

القيمة العادلة عملة )نتيجة لحساسية لألرباح أو الخسائر األمريكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في القائمة الموحدة 
 )نتيجة لتغيرات فيحقوق الملكية قدية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة( وللموجودات والمطلوبات الن

وتأثير تغيرات العمالت األجنبية  تخدمة كتحوطات للتدفقات النقدية(وعقود صرف أجنبي آجلة المس تمقايضات العمالل القيمة العادلة
لألرباح أو تعكس القيمة السالبة في الجدول صافي انخفاض محتمل في القائمة الموحدة على هيكلة مراكز البنك في شركاته التابعة. 

 محتملة. الصافي الزيادة  حقوق الملكية، وبينما تعكس القيمة الموجبةأو الخسائر 
 

 2019  2018 

 العملة

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأثير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأثير على 
حقوق 
  الملكية 

 ير فيتغ
 سعر العملة

% 

التأثير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

 التأثير
حقوق على 

 الملكية 
        

 %29-+/ - %5-+/  %30-+/ - %5-+/ لاير برازيلي
 %5-+/ - %5-+/  %5-+/ - %5-+/ مصري هجين

 %10-+/ - %5-+/  %9-+/ %3-+/ %5-+/ دينار أردني 

 %6-+/ - %5-+/  %7-+/ - %5-+/ دينار جزائري 

 - - %5-+/  - %1-+/ %5-+/ جنيه إسترليني

 - %1-+/ %5-+/  - %1-+/ %5-+/ دينار بحريني 
 

 مخاطر أسعار األسهم 24-9
مؤشرات وألسهم حقوق الملكية كنتيجة لتغييرات في مستويات مؤشرات األسهم العادلة  مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم

. سندات المجموعةمخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة لتعرض التج قيمة األسهم الفردية. ين
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 )تتمة( مخاطر أسعار األسهم 24-9
)كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وأدوات أسهم ق الملكية حقوإن التأثير على 
نة في مؤشرات األسهم أو ممكالمحتملة التغيرات ل( نتيجة لالمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحقوق الملكية 

 جميع المتغيرات األخرى ثابتة، هي كالتالي: الموجود مع اإلحتفاظ ب صافي قيم
 

 2019  2018 

 

% التغير في 
 أسعار األسهم 

 التأثير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الخسائر
  الملكية 

% التغير 
في أسعار 
 األسهم 

 التأثير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الخسائر
 الملكية 

      
 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ المتاجرة  محتفظ بها لغرضأسهم حقوق الملكية ال

      
سندات أسهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 

 - %5-+/  - %5-+/  خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 المخاطر التشغيلية  24-10
األنظمة بما في ذلك عمليات  المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو

االحتيال الداخلية ف أو من األحداث الخارجية بما في ذلك عمليات االحتيال الخارجية. ويتضمن هذا التعريف على المخاطر القانونية 
ر اإلضرار ومخاطر تقنية المعلومات ومخاطر عدم االمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، ولكنه يستبعد المخاطر االستراتيجية ومخاط

  .بالسمعة
 

من قبل أقسام التجارية )خط الدفاع األول( يتم دعم األنشطة التشغيلية. تلتزم المجموعة بثالثة خطوط لنموذج الدفاع إلدارة المخاطر 
لثاني(. )خط الدفاع االمخاطر المحلي أو رئيس المخاطر المحلي  مسئولالتي تقدم تقاريرها إلى  مستقلةإدارة المخاطر التشغيلية ال

  مستقلة من قبل التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث(.المخاطر التشغيلية لمراجعة إدارة تخضع 
 

في المخاطر التشغيلية إدارة بمساعدة المجموعة مخاطر لجنه باعتبارها اللجنة الفرعية لة للمجموعة تقوم لجنه المخاطر التشغيلية التابع
في جميع أنحاء  من قبل لجنة إدارة المخاطر كما تم اعتمادها سياسة المخاطر التشغيليةمراقبة و لضمان تطبيقمجموعة الجميع أنحاء 
 .المجموعة

 

 :التابعة للمجموعةلجنه المخاطر التشغيلية 
 

السياسة من قبل لجنة المخاطر التابعة  لحصول على الموافقة النهائية لهذهوتوصى باتحدد سياسة إدارة المخاطر التشغيلية  •
 ولجنة المخاطر التابعة للمجلس. لسللمج

 

تقديم االستشارات إلى لجنة مخاطر المجموعة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس بوضع واعتماد ومراجعة قبول المخاطر  •
 مجموعة.الالتشغيلية بشكل دوري في 

 

 عة. والشركات التابالمجموعة مراقبة ومراجعة تعرضات المخاطر التشغيلية في مختلف وحدات أعمال  •
 

مجموعة واالشراف على تنفيذ إطار العمل في جميع أنحاء الالمختلفة إلطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية في  العناصرتحديد  •
 مجموعة.ال

 

 على التعرضات بما يتماشى مع بيان المخاطر التشغيلية. للحفاظاالشراف على اإلجراءات المتخذة  •
 

ان المخاطر التشغيلية المحلية تشرف لج شغيلية إلى لجنة المخاطر التشغيلية التابعة للمجموعة.يخضع تنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر الت
المخاطر التشغيلية  ةدارإتتولي  .مجموعةالالخاصة بلفروع لكافة الشركات التابعة المخاطر التشغيلية في العمل وإدارة إطار تنفيذ  ىعل

 مجموعة ودعم النظام ومراقبه الجودة بشكل عام. على نطاق الالمنهجية  وضعمسئولية التابعة للمجموعة في المكتب الرئيسي 
 

 :المخاطر التشغيليةقامت المجموعة بتطبيق األدوات التالية إلدارة 
 

  مدى قبول المخاطر التشغيلية كجزء من بيان مدى قبول مخاطر المجموعة •

 إدارة الحوادث؛ •

 ؛رقابةالتقييمات الذاتية للمخاطر وال •

 المسائل واإلجراءات؛ وإدارة  •

 ت المخاطر واألداء الرئيسية مؤشرا •
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(المخاطر التشغيلية  24-10
 

الحد األدنى إجمالي ي قاعدة بيانات الحوادث على مستوى المجموعة. يبلغ والحوادث ذات الصلة فالخسائر يتم تسجيل جميع أحداث 
على مستوى المجموعة. لتزام والمخاطر واالللحوكمة حاًل لقد طبقت المجموعة . دوالر أمريكي 50 رئأحداث الخسالتقديم تقارير بشأن 

 .وااللتزاملمخاطر واالداخلي التدقيق قسم  يتم استخدام هذا الحل على مستوى المجموعة من قبل
 

ً تتوفر مجموعة واسعة من التقارير، مصممة خصيص مخاطر المعلومات عن بيان لتقديم  ية احتياجات مختلف أصحاب المصلحةلتلب ا
 .التابعة هشركاتوية للبنك التشغيل

 
 المخاطر التشغيلية تحمل 
من حيث لتي تتخذها المجموعة المعتمدة من قبل المجلس بيان قبول المخاطر اعن تحمل المخاطر التشغيلية في ت المجموعة بعرألقد 

كمي المجموعة مقياس تصنيف ستخدم تإلى ذلك،  باإلضافةحداث المخاطر التشغيلية. الناتجة عن أالخسائر المطلقة إجمالي مبالغ 
 ". بسيطة" أو "ةمعتدل" أو "جوهرية" أو "حرجةنها "أ ىلتصنيف المخاطر غير المالية الفعلية والمحتملة علللمخاطر ونوعي 

 
"حرجه" أو الرقابة، المصنفة على أنها عداد خطط العمل لمعالجه نقاط الضعف في إالتي يجب فيها  الزمنيةوقد تم تحديد األطر 

 ". ة" أو "معتدلجوهرية"
 

 ً من قبل لجنة  لتشغيليةالمخاطر ايتم وضع ومراقبة تحمل المجلس، برئاسة المجموعة التي تتخذه المخاطر قبول مع بيان  وتماشيا
 المخاطر التابعة للمجلس.

 

 التشغيلية المرونة 24-10-1
تشغيلي، وحماية عمالئه  تعطيلأو  ضغوطاتعلى الرغم من حدوث  اعمالهالمرونة التشغيلية هي قدرة البنك على تنفيذ مهمته أو 

غيلية مجموعة من التقنيات التي تسمح لألشخاص سالمة النظام المالي. يتضمن إطار المرونة التش األمرومساهميه، وفي نهاية 
 والعمليات وأنظمة المعلومات بالتكيف مع األنماط المتغيرة واالستجابة للعوامل التي قد تعوق عمل البنك وتعافى منها.

 
من قبل أقسام إدارة ول( التجارية )خط الدفاع األيتم دعم األنشطة التشغيلية. بثالثة خطوط لنموذج الدفاع إلدارة المرونة  البنكلتزم ي

التي تقدم تقاريرها إلى مسئول المخاطر المحلي أو رئيس المخاطر  مستقلةالتكنولوجيا المعلومات مخاطر أمن الفضاء إللكتروني و
 مستقلة من قبل التدقيق الداخلي )خط الدفاع الثالث(.التشغيلية لمراجعة المرونة إدارة )خط الدفاع الثاني(. تخضع المحلي 

 
التابعة للمجموعة لجنة مخاطر المجموعة في اإلشراف على إطار المرونة التشغيلية للبنك، من خالل التشغيلية مرونة التساعد لجنة 

 اإلشراف على ما يلي:
 

 أمن الفضاء اإللكترونيأمن المعلومات، بما في ذلك  •

 تكنولوجيا المعلومات  •

 زماتاستمرارية األعمال والتعافي من الكوارث وإدارة األ •

 امتثال البنك لقوانين الخصوصية )حماية البيانات الشخصية( •

 االستعانة بمصادر خارجية وإدارة البائعين )التبعيات الخارجية( •

 
لبنك، امرونة أنشطة بشأن ، المجموعة مخاطرتقديم توصيات إلى لجنة والتابعة للمجموعة بمراجعة التشغيلية مرونة التقوم لجنة 

 تشرف عليها.التي  المناطقمن بالنسبة لكل منطقة البنك على قدرة ها تأثيرو
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 مخاطر السيولة  24-11
تسعى اإلدارة إلى تمويل موجوداتها من مصادر وللحد من هذه المخاطر، . والمضغوطةها ضمن الظروف اإلعتيادية استحقاقعندما يحين موعد دفع التزاماتها لوفاء بعلى ا المجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 

ي من الموجودات السائلة عالية الجودة التي تمكن تحويلها نقود في خالل فترة زمنية قصيرة لتلبية احتياجات الخاصة به، يحتفظ البنك بوعاء كاف األساسيةة إلى قاعدة الودائع باإلضافتمويل متنوعة. ومن أجل تخفيف مخاطر السيولة، 
يمكن ذات درجة عالية التي قدية المتوقعة ومدى توافر ضمانات ويتضمن هذا إجراء تقييم للتدفقات الن .يوميالسيولة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية ونك بالتدفقات المحتملة إلى الخارج الناشئة عن الظروف المضغوطة. يراقب ال

 على تمويل إضافي إذا لزم األمر. ها للحصولاستخدام
 

المصادر وتتمثل  بفائض من السيولة،عامة  بصفةمتع المجموعة . وتتالظروف المعاكسةظل حتى في جميع التزاماتها، بللوفاء سرعة فر النقد بالك لضمان تووذالحيطة تويات عند مسعالية الجودة سائلة بالموجودات التحتفظ المجموعة 
في ظل ات التعاقدية السحوبو لودائعللمجموعة الصمود من التدفق الموحد على الخارج لفيها يمكن عدد األيام التي يمثل أفق بقاء السيولة  .قاعدة ودائعها والسيولة المستمدة من عملياتها واإلقتراضات فيما بين البنوكللسيولة في الرئيسية 

 .للتحقيق والمدفوعة بالسوقالقابلة السيناريوهات 
 

على نسبة الحفاظ في . تتعلق هذه المتطلبات 2019والتي أصبحت سارية المفعول في سنة ، الجهة التنظيمية الخاصة به، رف البحرين المركزيصمعليه من قبل على النحو المنصوص المجموعة االمتثال لمتطلبات السيولة يتطلب من كما 
صافي احتساب التقويمية المقبلة. ويتم يوماً  30على مدى الخارجة وصافي التدفقات العالية نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزونها من نسبة تغطية السيولة احتساب يتم  التمويل المستقر.صافي ونسبة  كحد أنى %100بنسبة  سيولةالتغطية 

 على التوالي. %115و %303التمويل المستقر صافي ، كانت نسبة تغطية السيولة في المجموعة ونسبة 2019ديسمبر  31وكما في " إلى "التمويل المستقر المطلوب". المتوفرمن "التمويل المستقر  نسبة التمويل المستقر كنسبة
 

 الداخلية. االفتراضاتعلى  لية مقابل الفجوات المعدلة بناءً فعلتلخيص فجوات السيولة ال ستحقاقالسيولة الداخلية/بيان االيتم تكوين باإلضافة إلى ذلك، 
 

ة المدفوعات التي المتوقعة لهذه المطلوبات. تتم معامل اتستحقاقلال التاليالتعاقدية للسداد غير المخصومة. راجع الجدول  اتاإللتزامعلى أساس  2019ديسمبر  31في كما المطلوبات المالية للمجموعة  استحقاقيلخص الجدول أدناه بيان 
المبينة في تاريخ  متوقعةمطالبة المجموعة بالسداد وال يعكس الجدول التدفقات النقدية اللممكن  السداد في أقرب تاريخبلبوا اومع ذلك، تتوقع المجموعة بأن العديد من العمالء لن يط تخضع إلشعار كما لو أن اإلشعار يعطى على الفور.

 .جموعةلمااالحتفاظ بالودائع لدى 

 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2019ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        

 ودائع العمالء 4,693 4,493 1,171 2,956 3,663 235 97 17,308

 ودائع البنوك  1,949 874 502 481 230 - - 3,946

 شهادات إيداع 11 253 30 81 28 - - 403

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 496 467 - - 56 - - 1,019

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 1,466 - - - - - - 1,466

 إقتراضات  - - 155 290 1,782 1 113 2,341
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

26,483 210 236 5,759 3,808 1,858 5,997 8,615 

في المدرجة مخصومة المجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير 

 قائمة المركز المالي 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

  بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي        

 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 2,955 2,290 968 3,912 3,948 8 - 14,081         

 ضمانات 3,022 - - - - - - 3,022
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019بر ديسم 31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  24-11
 

 المجموع
10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2018ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        
 ودائع العمالء 5,582 2,444 2,182 2,946 3,562 291 13 17,020

 ودائع البنوك  2,015 988 490 592 185 - - 4,270

 شهادات إيداع 4 7 3 5 23 - - 42

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 767 459 - - 56 - - 1,282

 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 1,014 40 34 46 87 15 - 1,236

 إقتراضات  - 61 - 44 2,111 1 - 2,217
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

26,067 13 307 6,024 3.633 2,709 3,999 9,382 

 مخصومة المجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير 
 في قائمة المركز المالي المدرجة 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         
         

 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 1,918 1,203 377 3,649 2,669 - - 9,816
 ضمانات 3,565 - - - - - - 3,565

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  24-11
  

 .أو عندما يمكن تحقيقها ها أو تسويتها المتوقعةاستردادلى أساس تواريخ التي تم تحليلها عالموجودات والمطلوبات  استحقاقفيما يلي تحليل 
 

 
 المجموع

 المجموع
 ألكثر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكثر من

 سنة 20
10 -20  

 سنة
5-10  

 سنوات
1 - 5 

 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
 خالل 
 واحدشهر 

 2019ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1.630 27 40 68 1,765 109 - - - - 109 1,874

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 14 125 - 270 409 61 12 9 - 16 98 507

 ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لدى بنوك  1,589 458 - 4 2,051 - - - - - - 2,051

 بموجب اتفاقيات إعادة شراء مشتراةأوراق مالية  1,224 37 100 37 1,398 - - - - - - 1,398

 محتفظ بها لغرض غير المتاجرةأوراق مالية  362 802 477 307 1,948 2,287 1,363 189 39 10 3,888 5,836

 قروض وسلف 2,971 2,368 2,014 3,077 10,430 5,266 604 152 - - 6,022 16,452

 أخرى - - - - - - - - - 1,950 1,950 1,950
─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────  

 مجموع الموجودات 7,790 3,817 2,631 3,763 18,001 7,723 1,979 350 39 1,976 12,067 30,068
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

 المطلوبات وحقوق المساهمين            
 وحقوق غير مسيطرة    

 عمالءالودائع  3,888 2,962 1,114 2,825 10,789 5,613 200 64 - - 5,877 16,666

 ودائع البنوك  1,741 723 494 472 3,430 467 - - - - 467 3,897

 داعشهادات إي 11 252 29 81 373 26 - - - - 26 399

 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب  495 465 - - 960 48 - - - - 48 1,008

 إقتراضات - - 126 250 376 1,591 - - - 113 1,704 2,080

 أخرى - - - - - - - - - 1,529 1,529 1,529

 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4,489 4,489 4,489
─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────  

30,068 14,140 6,131 - 64 200 7,745 15,928 3,628 1,763 4,402 6,135 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق 
 غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  1,655 (585) 868 135 2,073 (22) 1,779 286 39 (4,155) (2,073) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 في فجوة السيولة المتراكمةصا 1,655 1,070 1,938 2,073  2,051 3,830 4,116 4,155 -  

  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  
 

 

 المتاحة. ئتماناف أخرى مختلفة، على أساس خطوط االأو أطر رى جديدة أو تجدد من نفس األطرافشراء. يستمر استبدال الودائع بودائع أخإعادة  اتفاقياتكن بيعها بموجب يمالتي خالل شهر واحد هي بصورة رئيسية أوراق مالية سائلة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  24-14

 

 المجموع

 المجموع
 ألكثر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكثر من

 سنة 20
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 خالل 
 واحدشهر 

 2018ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1,354 50 - 30 1.434 173 - - - - 173 1,607
 ها لغرض المتاجرةأوراق مالية محتفظ ب 69 110 5 391 575 324 58 3 - 17 402 977

 ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لدى بنوك  2,313 581 92 5 2,991 - - - - - - 2,991
 بموجب اتفاقيات إعادة شراء مشتراةأوراق مالية  511 1,063 91 - 1,665 1 2 - - - 3 1,668
 غرض غير المتاجرةمحتفظ بها لإستثمارات  111 141 527 689 1,468 2,905 1.071 162 46 9 4,193 5,661
 قروض وسلف 2,598 2,004 1,941 2,351 8,894 4,920 873 190 7 - 5,990 14,884
 أخرى 61 35 9 38 143 116 19 1 - 1,482 1,618 1,761

──────── ──────── ────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ───── ──────  
 مجموع الموجودات 7,017 3,984 2,665 3,504 17,170 8,439 2.023 356 53 1,508 12,379 29,549

═══════ ═══════ ═════ ═══════ ═════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 المطلوبات وحقوق المساهمين            

 وحقوق غير مسيطرة    
 عمالءالودائع  3,822 1,696 2,066 2.784 10,368 5,785 265 7 - - 6,057 16,425
 ودائع البنوك  1,930 894 478 578 3,880 327 - - - - 327 4,207

 شهادات إيداع 4 6 3 5 18 21 - - - - 21 39
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 766 457 - - 1,223 48 - - - - 48 1,271

 اتإقتراض - 57 - 5 62 1,950 - - - - 1,950 2,012
 أخرى 17 40 34 46 137 87 15 - - 1.040 1,142 1,279
 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4,316 4,316 4,316

─────── ─────── ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────  

29,549 13,861 5,356 - 7 280 8,218 15,688 3,418 2,581 3,150 6,539 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق 
 غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  478 834 84 86 1,482 221 1,743 349 53 (3.848) (1,482) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 478 1,312 1,396 1,482  1,703 3,446 3,795 3,848 -  

  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  

 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

76 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2019مبر ديس 31
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  القطاعات التشغيلية 25
 

تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. وفقاً قطاعات أعمال خمس  إلىالمجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 : ةيلذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التال

 

تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في  وشمال إفريقيا لشرق األوسطلمنطقة االشركات التابعة  •
 ؛المتوسطشمال أفريقيا ودول شرق 

والتمويل التجاري والخدمات المصرفية  تتغطي تمويل المشاريع وهيكلة التمويالالخدمات المصرفية الدولية بالجملة  •
 سالمية والقروض المشتركة؛اإل

 تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ المجموعة  خزانة •

بانكو هي لشركة تابعة برازيلية وأنشطة الخزانة أساسية األنشطة المصرفية التجارية  يعكس بصورةإيه.بي.سي البرازيل  •
 على الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ و إيه.بي.سي البرازيل أس.أيه، مع التركيز

 الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(.شركة تشتمل على أنشطة  أخرى •
 

 2019 

 

الشركات التابعة 
لشرق لمنطقة ا
وشمال  األوسط
 إفريقيا

الخدمات 
المصرفية 
الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
  المجموع أخرى البرازيل

       

 564 63 170 38 176 117 صافي دخل الفوائد 

 301 25 115 41 78 42 دخل تشغيلي آخر 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 865 88 285 79 254 159 مجموع الدخل التشغيلي 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 463 46 157 57 141 62 الخسائر االئتمانيةالربح قبل 

 (82) - (34) - (26) (22) مصروفات الخسائر االئتمانية 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

الربح قبل الضرائب والمصروفات 

 381 46 123 57 115 40 التشغيلية غير المخصصة

مصروف ضريبي على العمليات 

 (23) - (7) (1) (4) (11) الخارجية

 (122)      ات التشغيلية غير المخصصة المصروف

 الربح للسنة
────── 

236 
══════ 

 31كما في الموجودات التشغيلية 

 30,068 67 8,113 8,198 10,132 3,558 2019ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 31كما في المطلوبات التشغيلية 

 25,579 43 6,923 15,572 - 3,041 2019ديسمبر 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 )تتمة(القطاعات التشغيلية  25
 2018 

 

الشركات 
لمنطقة التابعة 

 لشرق األوسطا
 وشمال إفريقيا

الخدمات 
فية المصر
الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       
 559 52 177 45 168 117 صافي دخل الفوائد 
 258 21 83 39 72 43 دخل تشغيلي آخر 

 ─────── ────── ────── ───── ────── ────── 
 817 73 260 84 240 160 مجموع الدخل التشغيلي 

 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 
 448 45 135 61 138 69 الربح قبل الخسائر االئتمانية

 (79) - (39) - (35) (5) مصروفات الخسائر االئتمانية 
 ─────── ────── ────── ───── ────── ────── 

الربح قبل الضرائب والمصروفات 
 369 45 96 61 103 64 التشغيلية غير المخصصة

على العمليات ف( رصيد ضريبي )مصرو
 (16) - 12 (1) (8) (19) الخارجية 

 (105)      المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

 الربح للسنة
────── 

248 
══════ 

 31الموجودات التشغيلية كما في ديسمبر 
2018 3,283 9,540 8,877 7,778 71 29,549 

 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 
 31المطلوبات التشغيلية كما في ديسمبر 

2018 2,918 - 15,613 6,689 13 25,233 
 ═══════ ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ 

 جغرافية المعلومات ال
ا الالتينية وأوروبا الغربية وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكوشمال أفريقيا  الشرق األوسط: هي جغرافيةتعمل المجموعة في ستة أسواق 

على البلد المحلي  ات الرئيسية ضمن المجموعة، بناءً لوحدلالدخل التشغيلي الخارجي . يوضح الجدول التالي إجمالي ودول أخرى
 :2018و 2019ديسمبر  31في  تينالمنتهيللسنتين  للمنشأة

 

 المجموع أخرى البرازيل  أوروبا البحرين  
2019      

      

 865 217 286 115 247 ليمجموع الدخل التشغي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2018      
      

 817 203 262 120 232 مجموع الدخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

 .(ال شيء: 2018) عةأو أكثر من إيرادات المجمو %10إيرادات مستمدة من معامالت مع عميل خارجي واحد بلغت  ةهناك أيتكن لم 
 

 بيعإعادة شراء وإعادة  اتفاقيات 26
 

: 2018مليون دوالر أمريكي ) 1,008شراء في نهاية السنة إعادة  اتفاقياتبموجب المباعة موجودات البلغت المبالغ المتحصلة من 
 1,024 شراء في نهاية السنةإعادة  اتفاقياتالمباعة بموجب  بلغت القيمة المدرجة لألوراق المالية .مليون دوالر أمريكي( 1,271

 مليون دوالر أمريكي(. 1,359: 2018مليون دوالر أمريكي )
 

 1,668 :2018مليون دوالر أمريكي ) 1,398بيع في نهايـة السنة إعادة  اتفاقياتبموجب مشتراة بلغت المبالغ المدفوعة لموجودات 
تتعلق بمنتجات العمالء وأنشطة الخزانة. بلغت القيمة السوقية ولمتوقعة، ، محسوم منها الخسائر االئتمانية امليون دوالر أمريكي(

مليون دوالر  1,747: 2018مليون دوالر أمريكي ) 1,465بيع في نهاية السنة إعادة  اتفاقياتبموجب  ةالمشترالألوراق المالية 
 أمريكي(.
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  بماليين الدوالرات األمريكية جميع األرقام

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 27
 

والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة األساسية ذات العالقة الشركة األم  األطرافتمثل 
يتم الموافقة . جوهري من قبل هذه األطراف مشتركة أو المتأثرة بشكلالسيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات الرئيسيين للمجموعة 

 على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 في القوائم المالية الموحدة: والمتضمنةوفيما يلي أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة 
 

2018 2019 
 أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
 مساهم
 سيرئي

 الشركة 
  األساسية األم

      
 ودائع العمالء 3,161 700 8 3,869 3,803

  اإلقتراضات* 1,505 - - 1,505 1,505

515 348 - - 348 
لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة إ

 األجل وذاتية التصفية
 

 نة في القوائم المالية الموحدة:المتضموالمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة و الدخلفيما يلي 
2018 2019     

      
 دخل عمولة    10 8

 مصروفات الفوائد    161 122
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

2018 2019     
     
 مكافآت الموظفين القصيرة األجل    17 18
  ما بعد التوظيفمكافآت    3 3

────── ──────     
21 20     

══════ ══════     

 موجودات األمانة 28
 

بهذه  االحتفاظمليون دوالر أمريكي(. يتم  14,927: 2018مليون دوالر أمريكي ) 16,346بلغت األموال المدارة في نهاية السنة 
 .القائمة الموحدة للمركز المالي الموجودات بصفة األمانة وعليه ال يتم تضمينها في 

 

  إسالمية وداتموجو ودائع 29
 

دوالر  مليون 784: 2018مليون دوالر أمريكي ) 1,775ودائع إسالمية بإجمالي على وإقتراضات تتضمن ودائع العمالء والبنوك 
إسالمية بإجمالي موجودات على واإليداعات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ال واإلستثماراتتتضمن القروض والسلف  أمريكي(.
مليون دوالر  639: 2018مليون دوالر أمريكي ) 818ومليون دوالر أمريكي(  1,167: 2018)أمريكي دوالر  مليون 1,175
 .مليون دوالر أمريكي( 289: 2018مليون دوالر أمريكي ) 285و أمريكي(

 

 موجودات مرهونة كضمان 30
 

مليون دوالر  380 بإجماليموجودات تم رهن  ،26، باإلضافة إلى البنود المذكورة في إيضاح ركز الماليوحدة للمقائمة المالبتاريخ 
 مليون دوالر أمريكي( كضمان مقابل إقتراضات وعمليات مصرفية أخرى. 407: 2018أمريكي )

 

 وأرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31-1
لسهم في األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. لم يتم عرض لنصيب األساسي اليحتسـب 

 أدوات رأسمالية قد يكون لها تأثير على نصيب السهم في األرباح عند تنفيذها.  ةالربح المخفض للسهم لعدم إصدار البنك أي
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 )تتمة(وأرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31
 

 )تتمة(النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31-1
 : ها()قبل أرباح أسهم موصى بتوزيع فيما يلي أرباح المجموعة للسنة

2018 2019  

   
 مساهمي الشركة األم  إلى الربح العائد 194 202

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بالماليين( 3,088 3.096

 نصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )دوالر أمريكي(ال 0,06 0.07
 

 أرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت  31-2
2018 2019  

   

93 93 
: 2018) للسهم  دوالر أمريكي 0,03بواقع 2019لسنة  أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

 ( دوالر أمريكي للسهم  0.03
 

 يخضع توزيع أرباح األسهم النقدية للحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوي.
 

 كفاية رأس المال 32
 

رأس المال المجموعة لمتطلبات في ضمان امتثال المجموعة التي تنتهجها مال ال إدارة رأسلسياسات  ةالرئيسي تتمثل األهداف
قيمة لا وزيادة الحد األعلى لرأسمال عالية من أجل دعم أعماله قوية ونسبة يةائتمانالمجموعة بدرجات تحتفظ وبأن المفروضة خارجياً 

 المساهمين.عند 
 

وخصائص مخاطر أنشطتها.  اإلقتصاديةظروف الضوء التغيرات في  يه فيتعديالت عل وإجراءرأسمالها  ة هيكلتقوم المجموعة بإدار
، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات أو تعديله رأس المال على هيكل ظافالحأجل  من

 السابقة.   نواتسات والعمليات عن السالسياو تغييرات في األهدافتحدث أي . لم رأسمال
 

 اتفاقيةوفقاً لتوجيهات  موحدة قياس منهجية على أساس 2019ديسمبر  31في كما للسنة المنتهية نسبة مخاطر الموجودات  احتسابيتم 
 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.  3بازل 

 2019 2018 

   قاعدة رأس المال
   

 4,085 4,262  1فئة  رأس المال األسهم العادية

 49 96 1فئة  اإلضافي رأس المال
 ─────── ─────── 

 4,134 4,358                                                             1فئة مجموع قاعدة رأس المال 
   

 218 251 2رأس المال فئة 
 ─────── ─────── 

 4,352 4,609      [  أ]                                                        مجموع قاعدة رأس المال
 ═══════ ═══════ 
 

 التعرضات المرجحة بالمخاطر
 
 
 
 

 للمخاطر المرجحةالتعرضات 

2019 2018 
   

 20,719 22,412 وبنود غير مدرجة في الميزانية ئتمانبمخاطر اال مرجحةموجودات 

 1,680 1,690 ود غير مدرجة في الميزانية بمخاطر السوق وبن مرجحةموجودات 

 1,578 1,639 بمخاطر التشغيل مرجحةموجودات 
 ─────── ─────── 

 23,977 25,741  ]ب[                                    بالمخاطر           المرجحةإجمالي الموجودات 
 ═══════ ═══════ 

 %18,2 %17,9 [100]أ/ب*                                      نسبة الموجودات المخاطرة                
 ═══════ ═══════ 

 %12,5 %12,5 الحد األدنى المطلوب
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( كفاية رأس المال 32

 
 للمجموعة بصورة أساسية على:المال  مل قاعدة رأستشت
التغيرات ووالربح للسنة مسيطرة الحقوق غير الوالمدورة رباح األوواإلحتياطيات مال الرأس : أسهم 1رأس المال فئة  (أ)

 في القيمة العادلة  ةالمتراكم

 عة للبنك : جزء مؤهل من أداة مالية دائمة صادرة من قبل شركة تاب1رأس المال اإلضافي فئة  (ب)

 .ألجل مؤهل والخسائر االئتمانية المتوقعةدين ثانوي  :2رأس المال فئة  )ج(
 

 من قبل مصرف البحرين المركزي.المحددة كفاية رأس المال المجموعة بكافة متطلبات لقد التزمت 
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية   33
 

 ديسمبر 31
2019 

تغيرات صرف 
مالت الع

 األجنبية 
تدفقات نقدية، 

 صافي 
 يناير  1

2019   

      

 شهادات إيداع   39 360 - 399

 إقتراضات  2,012 68 - 2,080
────── ────── ────── ──────   

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية   2,051 428 - 2,479
══════ ══════ ══════ ══════   

 

 ديسمبر 31
2018 

ات صرف تغير
العمالت 
 األجنبية 

تدفقات نقدية، 
 صافي 

 يناير  1
2018   

      
 شهادات إيداع   27 12 - 39

 إقتراضات  2,148 (128) (8) 2,012
────── ────── ────── ──────   

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية   2,175 (116) (8) 2,051
══════ ══════ ══════ ══════   

 




