
 

 

 ( .المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب 

   المرحليةالقوائم المالية  

 المختصرة   الموحدة

 ( مراجعة ) 2022 مارس 31





 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة الماليجزءاً من هذه القوائم ا   15إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي  
 )مراجعة( 2022س مار  31

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  
 

 مدققة  مراجعة    

 ات إيضاح  
 مارس  31

2022 
 ديسمبر 31

2021 

    الموجودات 

 2,626 2,079  وال سائلةمأ

 902 1,361  المتاجرة  ضا لغرفظ بهمالية محت اق أور

 3,031 2,664  ىخرومؤسسات مالية أ بنوك لدىإيداعات 

 698 821  شراءاتفاقيات إعادة  ق مالية مشتراة بموجبراأو

 8,350 7,764 4 ة غير المتاجرمحتفظ بها لغرض  تاستثمارإ

 16,768 17,023 5 فوسل قروض

 2,213 2,740  موجودات أخرى

 309 298  دات ومع ممتلكات 
  ────────── ────────── 

 34,897 34,750  مجموع الموجودات 
  ══════════ ══════════ 

    
    المطلوبات

 20,734 20,720  ودائع العمالء 

 4,388 3,756  البنوكدائع و

 725 431  يداعإات دا هش

 2,011 1,923  اء شر ةدا اتفاقيات إع وجب مباعة بمق مالية اأور

 79 125  ئب ضرا

 1,514 1,917  أخرى مطلوبات 

 1,211 1,226  إقتراضات
  ────────── ────────── 

 30,662 30,098  مجموع المطلوبات 
  ────────── ────────── 

    حقوق الملكية 

 3,110 3,110    لمالاس رأ

 (6) ( 6)  ة  زانأسهم خ 

 530 530    ينوانق  إحتياطي

 1,055 1,037  أرباح مدورة 

 (817) (840)  رى  يات أخ إحتياط
  ────────── ────────── 

 3,872 3,831  ة األم مساهمي الشركالعائدة إلى حقوق الملكية 

 - 390 14 1رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 

  ────────── ────────── 

 3,872 4,221  ائمة  وحاملي األدوات المالية الد ة األمالعائدة إلى مساهمي الشرككية حقوق المل
    

 363 431  ة سيطرير محقوق غ

  ────────── ────────── 

 4,235 4,652  لملكية  ق احقومجموع 
  ────────── ────────── 

 34,897 34,750  ية  الملك حقوقو  مطلوباتمجموع ال
  ══════════ ══════════ 
 

القوائم ال توقيعها نيابة    2022  مايو  11إلدارة بتاريخ  من قبل مجلس امختصرة  ال  حدةمرحلية الموة الماليتم اعتماد إصدار  وتم 
 التنفيذي للمجموعة.  ئيسوالررة اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدا مجلس عنهم من قبل رئيس 

 
 لكبير ا عمر  صديقال
 دارة يس مجلس اإلئر

 م سلي رضادال محمد عب  
 دارة س اإل مجل  يسنائب رئ

 خالد كعوان  
 للمجموعة  ي التنفيذ  الرئيس

Nader.Abdulaal
Ar - FS-Sign New



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة الماليجزءاً من هذه القوائم ا   15إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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   الموحدة لألرباح أو الخسائرالمرحلية  ئمةالقا
 )مراجعة(  2022مارس  31 في أشهر المنتهية ثالثةاللفترة 

 يين الدوالرات األمريكية بمال رقاماألجميع  
 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس   31
   ات ح ضاإي  
   2022 2021 
     
     ي تشغيلالدخل ال
     

 269 403   ه مشاب ودخل دفوائل الدخ 
 ( 147)  ( 226)    ومصروفات مشابهة   مصروفات الفوائد

   ───────── ───────── 

 122 177   الفوائد  دخلفي اص

 60 70 6  آخر   يتشغيل دخل
   ───────── ───────── 

 182 247   ي لغيتشالدخل مجموع ال
   ───────── ───────── 

     

     يةيلتشغالمصروفات ال

     

 78 100   موظفون 
 10 15   ومعدات ت لكا ممت

 37 44   أخرى 
   ───────── ───────── 

 125 159   يةمصروفات التشغيلالع مجمو
   ───────── ───────── 

     

 57 88   ئتمانية والضرائب لخسائر االقبل مصروفات ا التشغيليصافي الربح 

     
 ( 20)  ( 25)  7  ية ئتمان ائر االمصروفات الخس

   ───────── ───────── 

 37 63   ئبلضرااقبل  ربحلا

     
 ( 1)  ( 20)    على العمليات الخارجية  ضريبي مخصص

   ───────── ───────── 

 36 43   للفترة الربح 

     
 ( 6)  ( 12)    المسيطرة  رالحقوق غيعائد إلى  الالربح 

   ───────── ───────── 

 30 31   ألم ساهمي الشركة اى مإل العائد الربح
   ═════════ ═════════ 

     

 األرباح  لسهم فيلوالمخفض األساسي نصيب  ال

 0,01 0,01   ( ةمريكياأل اتدوالربال)
   ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

 الكبير الصديق عمر 
 ة س اإلدارجلس مرئي

 محمد عبدالرضا سليم  
 دارة إل ا نائب رئيس مجلس

 كعوان  لدخا 
 للمجموعة  ي ذ نفيالت  يسالرئ

Nader.Abdulaal
Ar - FS-Sign New



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة الماليئم ا جزءاً من هذه القوا  15إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 الشامل  لدخل ل  ةالموحدالمرحلية ائمة قلا
 )مراجعة(  2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثةالث اللفترة 

 األمريكية  جميع األرقام بماليين الدوالرات 
 

 
 في هية المنت للثالثة أشهر
 مارس   31

  2022 2021 

    
    
 36 43  ةرفت لللربح  ا

  ───────── ───────── 

    
      :(ىة األخرالشامل الخسارة)  خرالشامل اآلدخل ال

    
إعادة   أو) ا تصنيفهإعادة سيتم  التي (الشاملة األخرى الخسارة)مل اآلخر  الشا الدخل

    الحقة: ترات الفي الف  ئراسأو الخاألرباح إلى ( اتدويره
    

    أجنبية:تحويل عمالت 
 ( 77)  74  األجنبية في الشركات التابعة  من تحويل عمالت أجنبية ةققمح  (ةار خس) ربح

    
    : قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرة بالمدرج  ديّنأدوات 

 6 ( 41)   الفترة لتغير في القيمة العادلة خالل ي اصاف 
    

  ───────── ───────── 

 ( 71)  33  ترة للف  (خرىلة األالشام الخسارةشامل اآلخر )الدخل ال
  ───────── ───────── 

    

 ( 35)  76  ترة فلل (الشاملة الخسارة)شامل ل الدخالمجموع 
  ═════════ ═════════ 

    
    العائد إلى: 

 ( 16)  8  مساهمي الشركة األم
 ( 19)  68  رة حقوق غير مسيط

  ───────── ───────── 

  76  (35 ) 
  ═════════ ═════════ 

 
 



 ( .م.ب.ية )شرفلمصة امؤسسة العربيال

 . ةمختصرلة المرحلية الموحدة الماليئم ا جزءاً من هذه القوا  15إلى  1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 دية لتدفقات النقل  ةحدموالالمرحلية ائمة قلا
 )مراجعة(  2022 مارس  31 هية فيالمنت أشهر  ثالثةاللفترة 

 رات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوال 
 

 
 هيةأشهر المنت  ثالثةلل

 مارس  31في 

  2022 2021 

    األنشطة التشغيلية 
 36 43  للفترة ربح لا

    
    : لتاليةللبنود ا تعديالت  

 20 25  مانية  سائر االئتمصروفات الخ

 12 14    وإطفاء إستهالك

 ( 14) (15)  صافي -ة اجر محتفظ بها لغرض غير المت دين إستثمارات  ادربح من استبع
    

    غيلية: شتالمطلوبات  الموجودات و ال تغيرات في

 - (303)  أخرى  مؤهلةنة وأذونات ت خزاأذونا

 ( 423) (274)  تاجرةتفظ بها لغرض المالية محأوراق م 

 ( 515) 199  ات مالية أخرىؤسسوم بنوكلدى   إيداعات

 227 (79)  إعادة شراء اتفاقيات  ق مالية مشتراة بموجبار وأ

 ( 1,701) 240  ف قروض وسل

 ( 208) (344)  أخرىدات جومو

 1,983 (303)  * عمالءالودائع 

 903 (843)  وك بنالودائع 

 ( 113) (128)  شراء  إعادة  اتفاقياتمالية مباعة بموجب ق راوأ

 47 318  طلوبات أخرىم

 84 190  ة دينقأخرى غير  تغيرات
  ─────── ─────── 

 338 ( 1,261)  األنشطة التشغيلية الناتج من  (المستخدم في)  قدالنصافي 
  ─────── ─────── 

    ية ستثمار األنشطة اإل

 ( 1,455) ( 2,210)  ة غير المتاجر  ها لغرض ظ بمحتف إستثماراتشراء 

 1,196 2,599  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  إستثمارات استردادوبيع 

 ( 19) (11)  ومعدات ممتلكات  شراء 
 ( 1) 2  دات ومعممتلكات بيع 

 ( 6) (35)    صافي  –ة إستثمار في شركات تابع
  ─────── ─────── 

 ( 285) 345  يةستثمار األنشطة اإلم في( )المستخد تج منناالصافي النقد  
  ─────── ─────── 

    يلية األنشطة التمو

 55 (294)  صافي  –يداع  إات  اد شه إصدار   (سداد)
 ( 92) -  ات  إقتراض سداد 

 - 390  *1إصدار رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 

 ( 3) (5)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
  ─────── ─────── 

 ( 40) 91  يةالتمويل  األنشطة (في دمستخالمالناتج من )  صافي النقد
  ─────── ─────── 
    

 13 (825)  النقد وما في حكمهفي ر غيالت صافي

    
 22 (25)  كمهعلى النقد وما في حية جنبات سعر صرف العمالت األتغير  تأثير 

    
 1,752 2.586  فترة لاية  بدافي  النقد وما في حكمه

  ─────── ─────── 
 1,787 1,736  **فترةلفي نهاية ا  ي حكمهفقد وما الن
  ═══════ ═══════ 
 

ة  ئالية إضافية / دائمة فرأسم أدواتالعمالء إلى من ودائع  مليون دوالر أمريكي والذي تم تحويله 390ن ذلك على بند غير نقدي بقيمة م* يتض
1 
 

أشهر   بتاريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أخرى ةهلؤم نة وأذونات ات خز ذوناأاء  ثنسائلة باستألموال الى ا* يشتمل النقد وما في حكمه عل*
 .(دوالر أمريكي ال شيء: 2021مارس  31) أمريكي دوالر مليون  343بإجمالي 



 ( .ؤسسة العربية المصرفية )ش.م.بالم

 . تصرةحدة المخالموحلية لمر ة اماليلئم ا القوا جزءاً من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الملكية لتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة ل ائمة الق
 )مراجعة(  2022س مار  31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 ريكية ألمرات اين الدوالم بماليا األرق جميع  

 

 األم لشركة حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي ا 

ل  أس الما ر
اإلضافي /  

 1الدائم فئة 

 حقوق
ر  غي
  ةسيطرم

 مجموع
 قوق الملكية  ح 

      إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 خزانة 

 ياطي إحت
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 

عمالت 
 ية أجنب

تغيرات 
متراكمة 

 ةيمفي الق
 العادلة 

تياطي  ح إ
صندوق 

     موعالمج  اعد لتقا
              

 4,235  363 - 3,872 (30) 63 (950) 100 1,055 530 (6) 3,110 2021ديسمبر  31في 

              

 43  12 - 31 - - - - 31 - - - الربح للفترة 

 33  56 - (23) - (41) 18 - - - - - للفترة  شامل آخر دخل 
 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

 ملا الشل دخ الموع ج م
 76  68 - 8 - (41) 18 - 31 - - - ترة للف

 (31)  - - (31) - - - - (31) - - - ** أرباح أسهم
إصدار رأس المال  

 390  - 390 - - - - - - - - - 1ئم فئة اإلضافي / الدا
تغيرات أخرى في حقوق 

 (18)  - - (18) - - - - (18) - - - ركات التابعةالش
 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

  2022مارس  31 يف
 4,652  431 390 3,831 ( 30) 22 (932) 100 1,037 530 ( 6) 3,110 )مراجعة( 

 ═══════ ══════

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

═ 
═══════ ═══════  ═══════ 

 
 .مريكي(ر أدوال مليون 510  :2021 برسمدي 31)  مليون دوالر أمريكي 516حيد شركات تابعة بإجمالي تو نمجة زيع نات لتوقابلة ل غيرات المدورة على إحتياطيتتضمن األرباح  *
 

 . 2022مارس  23في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ   (يءش : ال2020سهم )لل  0,01ح أسهم بواقع ربا ** تمت الموافقة على دفع أ
 
 



 ( .العربية المصرفية )ش.م.بمؤسسة ال

 . الموحدة المختصرةة حليالمر  ةن هذه القوائم الماليءاً مجز  15إلى  1ات المرفقة من يضاح تشكل اإل
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 الملكية لتغيرات في حقوق ل المرحلية الموحدة ائمة الق
 )مراجعة(  2022رس ما 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 ريكية ألمام بماليين الدوالرات ااألرق جميع  

 

 األم  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 

ل  أس الما ر
اإلضافي /  

 1الدائم فئة 

 حقوق
ر  غي
  ةسيطرم

 مجموع
 قوق الملكية  ح 

      إحتياطيات أخرى      

 
 رأس 
 المال 

أسهم  
 خزانة 

 تياطي إح 
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة*

 إحتياطي 
 عام 

 تعديالت
 تحويل 

عمالت 
 بية أجن

تغيرات 
متراكمة 

 ةيمفي الق
 ادلة لعا

تياطي  ح إ
صندوق 

     موعالمج  اعد لتقا
              

 4,144  377 - 3,767 (40) 20 (902) 100 965 520 (6) 3,110 2020ديسمبر  31في 
 36  6 - 30 - - - - 30 - - - الربح للفترة               

 (71)  (25) - (46) - 6 (52) - - - - - للفترة   أخرىشاملة  خسارة
 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

 ملا الشل دخ الموع ج م
 (35)  (19) - (16) - 6 (52) - 30 - - - ترة للف

أخرى في حقوق  تغيرات
 (7)  (9) - 2 - - - - 2 - - - الشركات التابعة

 ─────── ──────

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

─ 
─────── ───────  ─────── 

  2021مارس  31 يف
 4,102  349 - 3,753 (40) 26 (954) 100 997 520 (6) 3,110 )مراجعة(

 ═══════ ══════

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

═ 
═══════ ═══════  ═══════ 

 

 



 ( .المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  تاحيضاإ
 (مراجعة) 2022س مار  31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية  

 

 واألنشطة التأسيس 1
 

اسسة  المؤ  تتأسس )ملالعربية  ويزاول  ]نك""الب[ش.م.ب.(  صرفية  أميري،  مرسوم  بموجب  البحرين  مملكة  بموجب   في  أعماله 
دودة ت مسؤولية مح ذاة  نيريح بساهمة  شركة معبارة عن    كبنال  ركزي.ين المحرلب ا  ن مصرفلة صادر عمج ل ا ي بصرفخيص متر

بورصة   في  مصرف  ومدرج  يعتبر  الشركة  البحرين.  المركزي  وشركاته  األساسيةم  األليبيا  معاً )  التابعة للبنك  إليهم  المشار 
 "(.بالمجموعة"

 
البنك .  نحريالب مملكة ، المنامة،5698 .ص.بة، وماسيالدبل قةنطلمفية، ابية المصر رعلاسة مؤسرج الهو بلمسجل للبنك إن العنوان ا

 لكة البحرين. مم، والسياحةرة لصناعة والتجاوزارة ا لصادر عنا  10299التجاري رقم   موجب الترخيصمسجل ب
 

الية لمسسات امؤالو  لشركاتمصرفية لالخدمات  ال  ي ذلكية بالجملة بما فة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الدوللمجموعتقوم ا
واهيكلالم  ت مويالوالت  المشاريع  ليتموو المشة  وخدملقروض  والخزانة  وال تركة  التجاري  التمويل  اإلسالات  المصرفية  مية خدمات 

ة لمصرفي ت الخدما "بنك إلى" ضمن ا  الرقمية المتوفرة عبر الهاتف المحمول فقط والمسمىودخلت في مجال الخدمات المصرفية  
 ال أفريقيا. ق األوسط وشمشرالة نطقمفي  طقففية للتجزئة ر صمال لخدماتا وتقدم د.رافكية لألاالستهال

 

 وعةمجملل السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 
 أسس اإلعداد 2-1

المرحلإعداد  تم   تقارير المالية الخاص "بال  -  34  مرق  معيار المحاسبة الدولي ل  وفقاً   ةمجموعللصرة  لمختا  ةدية الموح القوائم المالية 
في  لية"المرح المنتهية  للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم  ل  2021مبر  ديس  31.  المعايي وفقاً  الدور  إلعداد  المالية لية  لتقارير 

قبل  المعدلة  بصيغتها   المركزيصممن  البحرين  المال  رف  القوائم  إعداد  ا وتم  ل ية  المختصرة  الموحدة  للفترات لمرحلية  لمجموعة 
ر لمعايي باستخدام ا  34عيار المحاسبة الدولي رقم  للتوجيهات المقدمة من قبل موفقاً    2021مبر  ديس  31نتهية في  للسنة المالمرحلية  

المعايير " االنتقال من    نينتج ع لم  و.  لبحرين المركزيف امصرب إطار عمل  ج بموالمعدلة  بصيغتها  لتقارير المالية  الدولية إلعداد ا 
 "لمالية إلعداد التقارير ا المعايير الدولية  "إلى    "البحرين المركزيرف  ص مالمعدلة من قبل  بصيغتها  المالية  لتقارير  إلعداد الدولية  ا

في   (رةختص الم وائم المالية المرحلية الموحدة  قالمدرجة كأرقام مقارنة في هذه ال)مسبقاً  ة  المسجلة في األرقام  رات جوهريأي تغي
والدخل الشامل لألرباح أو الخسائر  الموحدة    وائمالقو  2021  ديسمبر  31و  2021  يناير  1كما في    يال للمركز الم  ةدالقائمة الموح 

الملكية   حقوق  في  والتغيرات  النقدية  في  والتدفقات  المنتهية  للو  2021ديسمبر    31للسنة  المرحلية  المنتهيةلفترات   31في    لسنة 
 . 2021ديسمبر 

 
 لمجموعةا من قبل ةق طبلما دةيدلجا  ت الالتعديوت ايروالتفس  اييرالمع 2-2

ال إسياسا إن  في  المتبعة  المحاسبية  الت  المالقوعداد  المو  ةيائم  المختصرةدح المرحلية  مطابقة  ة  إعداد   يتال  كلتل  هي  في  إتباعها  تم 
الموضح في ار العمل  ت في إط التغيراستثناء  إ بو،  2021  مبرديس  31نتهية في  الم  ةنلسل   عةوممج للسنوية الموحدة  المالية  القوائم ال

 1اعتباراً من  جموعة  معلى الالتي أصبحت نافذة  فسيرات الجديدة والمعدلة  الت  وأالمعايير الجديدة  تطبيق  وه  أعال  1-2ضاح رقم  إليا
 د.بع  غير إلزامي هنولك رهتم إصدا  أو تعديل ر أو تفسيراير ألي معيق المبكلتطبة با المجموعم قت لم. 2022يناير  

 
المختصرة الموحدة  المرحلية  المالية  قوائم  ثير على الأي تأ لها    ليس، ولكن  2022سنة    مرة في  ألولالت  ديتعق العديد من البيطتم  تي
 .وعةمجملل
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 المختصرة   الموحدةمرحلية ال المالية  مئ ات حول القوايضاحإ
 )مراجعة( 2022مارس  31
 

 ت األمريكية رادوالن القام بمالييجميع األر 

 بية م السياسات المحاسص ألهملخ 3
 

هي مطابقة المختصرة    ةدالموح المرحلية  مالية  لاائم  قولا  هذهد  إعدافي    المستخدمة  اتراض واالفتقديرات  لت والمحاسبية  سات اسيا ال  نإ
المعايير تطبيق  اء  ثنستإ ب و  2021ديسمبر    31موعة للسنة المنتهية في  مج للحدة  موالالسنوية  تخدمة في إعداد القوائم المالية  المستلك  ل
موحدة لا   المرحليةم المالية  وائالقل  حو  2-2اح رقم  ض يإلو موضح في ا ه  كما ،  2022يناير    1اً من  اعتبارنافذة  الالجديدة  التعديالت  و

 ختصرة. لم ا ائم المالية المرحلية الموحدةحول القو 1-2كما هو موضح في اإليضاح العمل إطار في   تغيروال المختصرة
 

 جرةالمتا لغرض غير تفظ بها ستثمارات محإ 4
 مدققة  مراجعة   

  
 مارس  31

2022 
ديسمبر  31

2021 

    دات ديننس

 1,683 1,399  رجة بالتكلفة المطفأة مد

 6,755 6,451    اآلخرمل ل الدخل الشا الة من خ مدرجة بالقيمة العادل
  ─────── ─────── 
  7,850 8,438 
    

 (105) (101)  متوقعة االئتمانية ال الخسائرات مخصص
  ─────── ─────── 

 8,333 7,749  صافي  -سندات الدين 
    

    ملكية لسندات أسهم حقوق ا

 17 15  خر ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل مدرجة بالقيم
 ─────── ─────── 
  15 17 
  ─────── ─────── 
  7,764 8,350 
  ═══════ ═══════ 
 

 : 2021ديسمبر  31و 2022 مارس 31كما في ة المرحلب حسلسندات الدين م تقسيفيما يلي هو 
 

 ( مراجعة) 2022مارس  31 

 وع المجم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 7,850 89 - 7,761   سندات دين، إجمالي

 (101) ( 86) - ( 15) عة المتوقة الخسائر االئتماني صاتمخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 7,746 - 3 7,749 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 ( مدققة) 2021ديسمبر  31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 8,438 89 - 8,349   ، إجماليدين سندات

 (105) (86) - (19) المتوقعة ر االئتمانية مخصصات الخسائ 
 ─────── ─────── ────── ────── 
 8,330 - 3 8,333 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية القوائم المالية حات حول يضاإ
 ()مراجعة 2022مارس  31

 
 ريكية مرقام بماليين الدوالرات األألع اجمي 

 

 ف ض وسلقرو  5
 ( ةمراجع) 2022مارس  31 

 3حلة المر 2ة رحلالم 1ة رحلالم   

مشتراة  
  ممنوحة/

  حلةمضم
 موع المج ائتمانيا  

      

 17,736 1 664 725 16,346 إجمالي  ،روض وسلفق

 (713) - (503) ( 78) (132) االئتمانية المتوقعة الخسائر  مخصصات
 ──────

─ 

──────

─ 

────── ─────── ────── 
 16,214 647 161 1 17,023 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ 
 

 

 ( قةدقم) 2021 ديسمبر 31 

 3المرحلة  2ة رحلالم 1ة رحلالم   

مشتراة 
  ممنوحة/

مضمحلة 
 موعالمج  ائتمانياً 

      

 17,459 1 598 821 16,039 إجمالي  ،روض وسلفق

 (691) - (493) (89) (109) االئتمانية المتوقعة الخسائر  مخصصات
 ────── ────── ─────── ─────── ────── 
 15,930 732 105 1 16,768 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

مارس   31و  2022مارس    31في    تينالمنتهي  ترتينالفئتمانية المتوقعة خالل  اال  ئرفي مخصصات الخسا   تغيراتاليلي تحليل    ما في
2021 : 

 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1مرحلة ال جعة  مرا
     

 691 493 89 109 2022يناير  1كما في 

 - 17 ( 19) 2 التحويالت بين المراحل  صافي

 ( 24) ( 24) - - بالغ مشطوبة م

 27 6 5 16 صافي  –لفترة لمخصص 

 19 11 3 5 ى رتعديالت الصرف وتغيرات أخ
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 713 503 78 132  2022مارس  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
 

 المجموع 3المرحلة  2ة رحلالم 1مرحلة ال مراجعة
     

 870 708 95 67 2021يناير  1كما في 

 - 2 (2) - لتحويالت بين المراحل اصافي 

 (31) (31) - - بالغ مشطوبة م

 22 17 (2) 7 صافي  –لفترة ل (ترجاعاس)ص خصم

 (10) (7) (1) (2) رى صرف وتغيرات أخت التعديال
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 851 689 90 72 (مراجعة) 2021مارس  31 في كما 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 ة()مراجع 2022ارس م 31

 
 ريكية مالرات األرقام بماليين الدواأل جميع 

 

 آخر  تشغيلي دخل 6
 مراجعة  

 
  مارس 31

2022 
مارس   31

2021 
   

 35 43 *  صافي –  دخل الرسوم والعموالت

 6 7 ل من عمليات المكتبدخ 
 26 50 صافي   –دفتر المتاجرة من دخل 

 (9) ( 55) ي افص -بية العمالت األجنفي   ولتداالمن  خسارة
 (15) 3 * *  جنبيةألالعمالت اتغيرات ن لتحوط معلى ا خسارة 

 14 15 ي افص – المتاجرةلغرض غير محتفظ بها دين  راتستثماإستبعاد إمن ربح 

 3 7 ي صاف –أخرى 
 ─────── ─────── 
 70 60 
 ═══════ ═══════ 

 
من ي(  أمريكمليون دوالر    3  :2021مارس    31)كي  ر أمريالن دومليو  3ره  مبلغ وقدل الرسوم والعموالت  دخ ضمن    جة* مدر

 . مدارةالموال األبالمتعلق وم رسال  دخل
 
عن  لا  خسارة ال ق  عل تت*  * مالت ناتجة  تألديه   عاملةمباألجنبية  ت  العمال  عارأس  فيغيرات  تال  نحوط  مقاصةا  صروف الم  ىعل   ثير 

 . للفترةبي الضري
 

 مانية  ئتاالخسائر لا اتمصروف 7
 مراجعة   

 
رس  ما 31

2022 
مارس   31

2021 
   

 (2) ( 4) لمتاجرة لغرض غير ا محتفظ بها دين ستثمارات إ

 22 27 روض وسلفق

 - 2 محتملة بنود وة ائتمانيرتباطات ا
 ─────── ─────── 
 25 20 
 ═══════ ═══════ 

 التشغيلية  ات القطاع 8
 
ا. األعمال وأنشطته  حداتتشغيلية والتي تبنى على أساس و  أعمال  تقطاعا   خمس  إلىعة  المجموشطة  أنتم توزيع  ض إدارية  غراأل

 : ةية التال لف ختلما قسامأنشطتها تحت األ  المجموعة لوضعهيكلة  وفقاً لذلك تم

 
ابعة في  الت   لشركاتة الخزانة لكات وأنشطشطة التجزئة والشرأن   تغطي  فريقياأوشمال    وسطلشرق األامنطقة  ة ل الشركات التابع  -

 ؛المتوسطشرق ول شمال أفريقيا ود
 

ة اإلسالمية المصرفيت ما خدال والتمويل التجاري و تيكلة التمويالوه الشركاتتمويل تغطي ة ة الدولية بالجملصرفيالخدمات الم -
 مشتركة؛والقروض ال

 

 ندن؛  نيويورك ولي البحرين والرئيسي فلخزانة في المكتب ة اتشتمل على أنشطالمجموعة  خزانة -
 

البر - بصورازيل  إيه.بي.سي  األنشطة ة  يعكس  التجارية  الم  أساسية  الخزانةأوصرفية  تاب  نشطة  برازيلية  لشركة  بانكو   يهعة 
 و ؛ متوسطة في البرازيلالسوق الوقطاعات  مع التركيز على الشركاتس.أيه، أ يلازبرإيه.بي.سي ال

 

 .إلى بنك( ومقفلةعربية ش.م.ب. )مات المالية اللخداشركة طة أنشعلى تشتمل  خرىأ -
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية ئم المالية يضاحات حول القواإ
 ة()مراجع 2022مارس  31

 األمريكية  اترواللدألرقام بماليين ا ع ايجم 

 تمة()ت القطاعات التشغيلية  8
 

  ة أشهر المنتهية فيث رة الثاللفت 
 ( مراجعة) 2022ارس م 31

ت  ركا الش
قة  منطالتابعة ل

  لشرق األوسطا
 فريقياأل وشما

الخدمات  
المصرفية 
الدولية  
   بالجملة

خزانة 
 المجموعة 

إيه.بي.سي  
 المجموع   خرى أ البرازيل

       
 177 1 62 18 41 55 ئد  واصافي دخل الف

 70 7 22 10 19 12 آخر  تشغيليدخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 247 8 84 28 60 67   ليالتشغيالدخل ع مجمو
 (130) (19) (37) (7) (28) (39)   صروفات التشغليةمال مجموع       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل الضرائب   (رةالخسا)ح الرب
االئتمانية   ئر والخسا

تشغيلية غير والمصروفات ال
 117 (11) 47 21 32 28 المخصصة 

 (25) - (4) 3 (18) (6) ئتمانية  الخسائر اال روفاتمص
  على العمليات ضريبي مصروف

 (20) - (10) - (2) (8) رجية الخا
 غير  شغيليةوفات التالمصر 

 (29)      خصصة  الم
     ────── 

 43    ترةلفل  الربح
      ══════ 

 الموجودات التشغيلية
 34,750 188 9,373 10,144 8,749 6,296 2022مارس  31كما في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 ليةغيطلوبات التشالم

 30,098 332 8,225 16,016 - 5,525 2022مارس  31في  كما
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

رة الثالثة أشهر المنتهية في  لفت
  (مراجعة) 2021مارس  31

ابعة  لت الشركات ا
  لشرقمنطقة ا ل

ل  شماو األوسط
 يقيافر أ

الخدمات  
لمصرفية ا
 لدولية بالجملة  ا

خزانة 
 ة المجموع

إيه.بي.سي  
 المجموع   خرىأ البرازيل

       
 122 1 36 16 40 29 ئد  واالف  صافي دخل

 60 5 13 16 17 9 آخر  تشغيليدخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 182 6 49 32 57 38   التشغيليل ع الدخمجمو
 ( 98) ( 17) ( 24) ( 5) ( 27) ( 25)   ت التشغليةوفا مصر ال مجموع       
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

ئب  قبل الضرا (رةالخسا)ح الرب
والخسائر االئتمانية  

تشغيلية غير والمصروفات ال
 84 ( 11) 25 27 30 13 المخصصة 

 ( 20) - ( 9) - ( 10) ( 1) ئتمانية  الخسائر اال روفاتمص
 ئبضرااسترجاع  (مصروف)

 ( 1) - 4 - ( 1) ( 4) الخارجية    تعلى العمليا 
غير  شغيليةات التالمصروف

 ( 27)      المخصصة  
     ────── 

 36    لفترةل  الربح

      ══════ 
 ةالموجودات التشغيلي

 34,897 320 7,740 10,886 9,124 6,827 2021 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 التشغيليةالمطلوبات 
 30,662 277 6,779 17,635 - 5,971 2021 ديسمبر  31كما في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة   الموحدةلمرحلية ايضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2022ارس م 31
 

 بماليين الدوالرات األمريكية م ألرقا جميع ا 

 

 الية ت المألدواالعادلة لالقيمة  9

 
ق  يقدم التالجدول التالي  ه ذالمقاسة بالقيمة العادلة في ه  موعةلمج ة لليلماوالمطلوبات ا  اتودللموج   ةقيمة العادلسلسل الهرمي لل ياس 
 ية. ائم المالالقو
 
 : 2022مارس  31ا في لقيمة العادلة للموجودات كملمي  تسلسل الهرال حات الكمية لقياس صااإلف
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة: لماليجودات ا المو
  1المستوى  2المستوى  المجموع  

    
 لغرض المتاجرة   لية محتفظ بها راق ما أو 1,361 - 1,361
 جرة المتا بها لغرض غير حتفظ ات مرا ثمستإ 5,713 652 6,365
 قروض وسلف - 672 672
 المتاجرة  بها لغرض  ة محتفظليمشتقات ما  356 627 983
 ت مالية محتفظ بها كتحوطات  مشتقا  - 37 37

 
 : 2022مارس  31كما في  لوبات للمطة  دلالعالقيمة للتسلسل الهرمي  ات الكمية لقياس احااإلفص

 
 اسة بالقيمة العادلة: ة المقلي االم  المطلوبات 

  1ى المستو 2المستوى  جموع  مال
    

 لمتاجرة  لغرض ا  ا هبقات مالية محتفظ مشت 346 474 820
 كتحوطات  مشتقات مالية محتفظ بها  - 30 30

 
 :(مدققة) 2021يسمبر د 31 في ادلة للموجودات كما لعا ةميق لس ايا قلل الهرمي تسلسللة الكمي اتحاإلفصا 

 

 :بالقيمة العادلة سةقا لمالية ا مال داتالموجو
  1 مستوىال 2المستوى   المجموع

    
 لمتاجرة  ا بها لغرض فظ ت مح ة ليأوراق ما  902 - 902

 رة ر المتاجغي لغرض بها ستثمارات محتفظ إ 5,905 762 6,667
 وسلف وضرق - 618 618
 لغرض المتاجرة  ا بهظ تفة مح يات مالمشتق 396 259 655
 وطات  حتفظ بها كتح م ةت ماليمشتقا  - 11 11

 

 :(دققةم) 2021بر مديس 31في ما ك تباللمطلودلة لقيمة العا لقياس ا يم لهرا لسللتسلالكمية اإلفصاحات 
 

 :عادلةة بالقيمة الية المقاسالمال باتولمطلا
  1 مستوىلا 2المستوى  المجموع 

    
 المتاجرة  ا لغرض بهظ تفمح لية ا ات متقمش 403 203 606
 كتحوطات   ا مالية محتفظ به مشتقات - 87 87
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 مختصرة  ال  الموحدةالمرحلية ية القوائم المال حولت احايضإ
 ة()مراجع 2022مارس  31

 ات األمريكية جميع األرقام بماليين الدوالر 

 ( مة )تت ألدوات الماليةعادلة لالقيمة ال 9
 
 دوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة  لة لأليم العادالق
 المدرجة.عن قيمها  شكل جوهري تختلف بدرجة بالقيمة العادلة المالية غير المت الواألدلة ليمة العادإن الق ف ما يلي،إستثناء ب

 
  عة مراج  مدققة 

  2022مارس  31  2021مبر ديس 31

  رجة  القيمة المد لقيمة العادلة ا  جة در الم قيمةال القيمة العادلة 

 الموجودات المالية       

1,684 1,683  1,400 1,399 

  ير المتاجرةغ تفظ بها لغرض مح دين ات تثمارسإ
 1وى المست) يإجمال  – مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ( 2 والمستوى
      
 بات المالية  المطلو      

 (1ستوى الم) ةدائم – إقتراضات 101 107  85 87

 
 بين  ما حدثت تحويالت فيما إذا كانت قد  المجموعة  حدد  ت،  اس متكرربالقيمة العادلة على أسإثباتها  تم  التي ية  دوات الماليلألبالنسبة  

 . ماليداد كل تقرير إعة ية فترها في نالتصنيف ة تقييم ن خالل إعادم الهرمي تويات في التسلسلمسال
 

 1 في المستوىالمالية  األدوات 
القيمةت لالعاد  ستند  المتداولأللة  المالية  الماليخ  ي را بترجة  دلما  السوق  أسعار  إلىنشطة  السواق  األة في  دوات  التقرير  يعتبر .  إعداد 

ية صناع  ةمجموع  أو  رأو السمسا   رالتاج   أو  ة صالبور  بصورة منتظمة منوة  هولبس  حةمتا مدرجة  الر  عا سإذا كانت األ  اً نشط  قالسو
. إن تفضيلية  طرون شودام  ظتانب  ثمعامالت السوق الفعلية والتي تحدار  أسعتلك  تمثل  ، والتنظيمية  وكاالتالو  أ  التسعير  تخدما   أو

ين هذه تضمم  يت  الحالية.  عة هي أسعار العروضجمولمل ابها من قبفظ  تح الم ات المالية  للموجود  مستخدمةال  درجةلسوق المأسعار ا
 .1ي المستوى وات فاألد
 

 2 ستوىلمفي ا ات المالية األدو
( المالية  لمشتقاتة لوازنلسوق الميل المثال، ا)على سب  ةشطالن  قلسوا  فيا  هلألدوات المالية التي ال يتم تداول  قيمة العادلةيد اليتم تحد

ا ا يتقن  استخدامب هذه  قنيت  عملتلتقييم.  ت  التقييم  السوقمع  استخدامزيادة    علىات  مالحظ  التي  لومات  متوفحيثم   تها يمكن  كانت  رة ا 
التقديرات  عل  اإلمكانقدر  بتمد  تعو المدى  جميع  كانت  إذا  بالمنشأة.  ن يمك  لألداةالعادل    قيمةللة  بوطلالم  يةهرولج ا  تخالالخاصة 

 .2لمستوى ا ن ماة ضضمين األدإنه يتم تفتها، مالحظ
 

 2مستوى الو 1 تحويالت بين المستوى
 .ةلحالية والفترة السابقا   رةالفتخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالناك كن هتلم 
 

 والتزامات محتملة   تمانيةائطات ارتبا 10
 

 حلة مرحسب ال لمتوقعةنية ائتماوالخسائر اال ( ن االئتماتحويل )بعد تطبيق عامل  التعرضات  (أ
 

 ( مراجعة) 2022رس ما 31 

 3حلة رملا 2حلة المر 1لة المرح 

  /راة مشت
  ممنوحة

 المجموع  مضمحلة ائتمانيا  
      

 3,378 - 93 148 3,137 محتملة  اتالتزامانية وم ات ائتاطرتب ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  انيةتم الئمخصصات الخسائر ا
 ةقعمتوال

10 12 45 - 67 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 لمختصرة  ا الموحدةالمرحلية  ةي م المالل القوائ يضاحات حوإ
 عة(جمرا) 2022رس ما 31
 

 ألرقام بماليين الدوالرات األمريكية جميع ا 

 

 )تتمة( ت ائتمانية والتزامات محتملة ارتباطا 10
 

 )تتمة(  مرحلةحسب ال المتوقعة نيةوالخسائر االئتما( ن االئتماتحويل يق عامل  عد تطب )ب التعرضات  (أ
 

 ( مدققة) 2021يسمبر د 31 

 وعالمجم 3حلة رملا 2حلة المر 1لة المرح  
      

 3,143 75 127 2,941  محتملة  اتالتزامانية وم ئتات ارتباطا
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 62 41 9 12  ة قعمتوال انيةتم الئمخصصات الخسائر ا
  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 رة: ت ي مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفلتغيرات ف ا تحليل  يليفيما 
 

 ع المجمو 3المرحلة  2حلة المر 1المرحلة  
     

 62 41 9 12 2022ير ينا 1في  كما 

 5 4 3 ( 2) صافي  -توقعة للفترة منية الما الخسائر االئت راتتغي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 67 45 12 10 2022س مار  31ا في كم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 المجموع 3حلة المر 2المرحلة  1المرحلة  
     

 57 32 13 12 2021ير ينا 1في  كما 

 (5) 1 (3) (3) صافي  -للفترة متوقعة نية الما الخسائر االئت راتتغي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 52 33 10 9 2021س مار 31ا في كم
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 تزامات محتملة ل اوئتمانية  ا رتباطات ا ب(

 

 س  مار 31
2022 

ديسمبر  31
2021 

   

 2,575 2,526 ة ية التصفياتوذ األجل رةالت قصيوالمعام المتاجرة ة منلالتزامات محتم

 2,777 3,148 ضمان  خطابات ئتمان مباشرة وإبدائل 
 2,383 2,391 رتباطات أخرى ابة وير مسحوغ قروض رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 8,065 7,735 
 ═══════ ═══════ 
   

 3,143 3,378 االئتمان   بعد تطبيق عامل تحويل يةئتمانات االتعرض ال

 ═══════ ═══════ 
   

 2,562 2,715 طر الموزون بالمخاالمعادل 
 ═══════ ═══════ 
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 لمختصرة  ا الموحدةرحلية الم ةي م المالل القوائ يضاحات حوإ
 عة(جمرا) 2022مارس  31
 

 ات األمريكية رقام بماليين الدوالرجميع األ 

 

 )تتمة( ت ائتمانية والتزامات محتملة ارتباطا 10
 
 ت المالية المشتقا ( ج

 : اليإعداد التقرير الماالعتبارية القائمة في  المبالغي فيما يل 

 

 مارس  31
2022 

 ديسمبر 31
2021 

   
 11,581 11,825 دة سعار الفائضات أمقاي

 401 418 العمالت  يضاتمقا 

 6,163 6,816 ةلنبي آجأج قود صرف ع

 26,108 14,643 * رات يا عقود الخ 

 3,386 10,210 يةعقود مستقبل

 ─────── ─────── 
 43,912 47,639 

 ═══════ ═══════ 
   

 1,376 1,694 والسوق()مخاطر االئتمان المعادل الموزون بالمخاطر 
 ═══════ ═══════ 
 

 لحصول على غطاء احتياطي. احة للمجموعة من أجل ا * ويشمل ذلك الخيارات المت
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   صرةتلمخا وحدةلم ارحلية المية حول القوائم الماليضاحات إ
 اجعة()مر  2022مارس  31

 مريكية ين الدوالرات األماليجميع األرقام ب 

 ر رة المخاطإدا 11
 

   السيولة مخاطر
كحد أنى   قر ستونسبة صافي التمويل المنسبة تغطية السيولة اظ على حفبال ات ق هذه المتطلبة التنظيمية الخاصة به، مصرف البحرين المركزي. تتعلالجهيه من قبل المنصوص عل من المجموعة االمتثال لمتطلبات السيولة على النحويتطلب 
في  تساب صااحيتم  .  ويمية التالية يوماً التق  30جودة وصافي التدفقات الخارجة على مدى  ة السائلة عالي ن األصول اليتم احتساب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزونها م  .(2021ديسمبر    31% حتى  80إلى  )تم تخفيضها    %100بنسبة  

 %124( و%228:  2021ديسمبر    31)  %247موعة  للمجلمستقر  ونسبة صافي التمويل ا ، بلغت نسبة تغطية السيولة  2022  مارس  31ا في  طلوب". كمتمويل المستقر الم " إلى "الالمتاحلمستقر  نسبة التمويل المستقر كنسبة من "التمويل ا
 ( على التوالي. %128: 2021ديسمبر  31)

  2021ديسمبر  31   2022مارس  31 
  تطبيق العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل    ل تطبيق العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قب 

تاريخ استحقاق  
 غير محدد

 منأقل 

 أشهر   6 

أكثر من  
أشهر  6

وأقل من  
سنة 
 واحدة 

 أكثر  
من سنة 
 واحدة 

المجموع  
القيم 
 ونة الموز

تاريخ   
حقاق  است

 غير محدد 
 أقل من

 أشهر  6 

 6أكثر من 
ر وأقل أشه

من سنة 
 واحدة

 أكثر 
من سنة 

 واحدة

المجموع  
القيم  
 ونة الموز

            ر المتاح:المستق يلالتمو

 4,132 - - - 4,132  4,121 - - - 4,121 :رأس المال

 347 265 - - 82  775 287 - - 488 التنظيمي  لارأس الم
 - - - - -  - - - - - ة أخرى  أدوات رأسمالي

 166 - 122 - -  - - - - - وودائع عمالء الشركات الصغيرة:  رادودائع األف

 1,836 203 315 1,500 -  116 - 122 - - ع ثابتة  ودائ

 - - - - -  1,652 161 244 1,413 -   ثباتاً ل ودائع أق

 - - - - -  - - - - - تمويل بالجملة:لا
 12,888 6,821 4,402 16,197 -  12,707 6,581 5,019 14,782 - لية الودائع التشغي

 - - - - -  - - - - - تمويل بالجملة آخر 

 - - - - -  - - - - - لوبات أخرى: مط
 - - - - 27  - - - - - ة  لمشتقستقر للمطلوبات اصافي نسبة التمويل الم

 - - - 137 -  - - - 681 - ه عالورة أجميع المطلوبات األخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذك
     ──────

─ 

     ─────── 
 19,319      19,371     ( أ)مجموع التمويل المستقر المتاح 

     ══════

═ 

     ═══════

═  
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 صرة  تلمخا وحدةلم ارحلية مال ية ول القوائم المالحيضاحات إ
 اجعة()مر  2022مارس  31

 مريكية ألماليين الدوالرات اجميع األرقام ب 

 ( تتمة)ر رة المخاطإدا 11
  2021ديسمبر  31   2022رس ما 31 
  العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل تطبيق    العوامل ذات الصلة( القيم غير الموزونة )أي قبل تطبيق  

تاريخ استحقاق  د البن
 غير محدد

 أقل من

 أشهر   6 

أكثر من  
أشهر  6

وأقل من  
سنة 
 واحدة 

 كثر  أ
من سنة 
 واحدة 

المجموع  
القيم 
 ونة الموز

تاريخ   
استحقاق  
 غير محدد 

 أقل من
 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل 

ن سنة م
 واحدة

 أكثر 
من سنة 

 واحدة

المجموع  
القيم  
 ونة الموز

            

            المستقر المطلوب:  التمويل

 526 - - 140 8,308  500 - - 104 7,580 جودة  الية الائلة عسالصافي نسبة التمويل المستقر لألصول مجموع 

 - - - - -  - - - - - يلية غراض تشغألأخرى مالية ت ؤسساممحتفظ بها لدى ودائع 
 - - - - -  - - - - - :  ةالممنوحية ألوراق المالاوالقروض 

سائلة عالية الجودة مونة باألصول الللمؤسسات المالية المض الممنوحةالقروض 
 - - - - -  - - - - -   1المستوى حسب 

دة والية المضمونة باألصول السائلة عالية الج للمؤسسات الم ةممنوحلاالقروض 
 1,885 972 880 3,242 -  1,729 811 1,016 2,766 - ات الماليةغير المضمونة للمؤسس الممنوحةوالقروض  1بغير المستوى 

فراد  ألمالية والقروض لعمالء االء الشركات غير اللعم حةومنالمالقروض 
ت القروض للحكومات والبنوك المركزية والشركات الصغيرة ووالشركا

 8,829 5,618 1,735 6,372 -  9,082 5,616 2,425 6,191 - ومنها قروض: ، الصغيرة والمتوسطة

وفقاً لتوجيهات نسبة كفاية رأس المال  %35اطر أقل من أو يساوي بوزن مخ
 92 141 - - -  93 143 - - - ركزي ين المالبحر فصرالصادر عن م

 - - - - -  - - - - - منتجة، ومنها قروض:ن العقاري الهر ض القرو
ية رأس المال سبة كفاوفقاً لتوجيهات ن %35طر أقل من أو يساوي بوزن مخا
 - - - - -  - - - - - رين المركزي ن مصرف البح الصادر ع

ئلة عالية  صول ساأك ر مؤهلةاألوراق المالية غير المتعثرة في السداد وال تعتب
 2,108 1,950 626 274 -  2,240 1,949 1,011 157 - صة ولة في البورادألسهم المتدة، بما في ذلك االجو

 - - - - -  - - - - - موجودات أخرى: 
 - - - - -  - - - - - الذهب ك في ذل ة، بمالمتداولة الفعلياالسلع 

ساهمات والمشتقات المالية المالموجودات التي تم تسجليها كهامش مبدئي لعقود 
 - - - - -  - - - - - ( CCPsفي صناديق متعثرة في السداد )

            المشتقة  للموجوداتلمستقر انسبة صافي 
 وبات المشتقة قبل خصم أوجه تباين الهامش المسجللمستقر للمطلانسبة في صا

 5 - - 5 -  169 - - 169 - التمويل

 1,298 1,016 68 264 2,508  1,447 1,149 64 328 1,988 ة أعالهلمذكورات االمدرجة ضمن الفئجميع الموجودات األخرى غير 

 363 - - 7,266 -  397 - - 7,938 - يزانية  المالمدرجة في  ري البنود غ
     ──────

─ 
     ─────── 

 15,106      15,657     ( ب )مجموع التمويل المستقر المطلوب  
     ══════

═ 

     ═══════ 

 %128      % 124     (  ب /أفي التمويل المستقر ) صانسبة 
     ══════

═ 

     ═══════ 
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 صرة  تالمخ موحدةالرحلية المحول القوائم المالية يضاحات إ
 جعة(ا)مر  2022رس ما 31

 كية مرياألت راماليين الدوالرقام بجميع األ 

 

 عالقة الطراف ذات األت مع معامال  12
 

إلدارة س اإلدارة وموظفي اعضاء مجلكات الزميلة وأسين والشروالمساهمين الرئي األساسيةلشركة األم  ذات العالقة ا  األطرافتمثل  
للمجمو ألل  خاضعةات  ركوشعة  الرئيسيين  ج ال سيطرة  ال  وسيطرة  بشكل  المتأثرة  أو  من  مشتركة  هذه  وهري  م يت .  األطرافقبل 

 المجموعة.  عامالت من قبل إدارةافقة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المالمو
 

 : ماليال للمركز ةدالموح لية رح الم القائمةفي  المتضمنةوقة باألطراف ذات العال المتعلقةالفترة نهاية  يلي أرصدةفيما 
 

 مارس   31
2022 

 أعضاء  
 دارة  مجلس اإل

 مساهمين 
 ن يرئيسي 

 شركة  ال
  األساسية األم

     ( مراجعة )

     

 ودائع العمالء  3,152 700 6 3,858

 اضات إقتر  1,115 - - 1,115

 1م فئة لمال اإلضافي / الدائرأس ا 390 - - 390

309 - - 309 
ة األجل  ت قصيرمالة من المتاجرة والمعا للتزامات محتمإ

 وذاتية التصفية 
 

 ديسمبر  31
2021 

 أعضاء  
 لس اإلدارة  مج 

 مساهم 
 سي يرئ

 الشركة 
  سيةسا األ ماأل

      (دققةم)

     

 ئع العمالء ودا 3,560 700 9 4,269

 ضاترااإلقت  1,115 - - 1,115

347 - - 347 
قصيرة األجل   التلة من المتاجرة والمعامحتممامات لتز إ

 ة التصفية وذاتي
 

 :ئرسا و الخ رباح أألل الموحدةالمرحلية  القائمةة في منالمتضوالعالقة  اتة باألطراف ذالمتعلقالمصروفات و الدخللي فيما ي
 

 مارس   31
2021 

مارس   31
2022     

     مراجعة 
      

 ةعمولالدخل     2 2

 مصروفات الفوائد     46 20
 

 19 - كوفيد حةائجتأثير  13
 

م خدا واست  ةالمتوقعانية  على نتائجها المالية ومنهجية الخسائر االئتم  19  –المترتبة لجائحة كوفيد    تأثيراتيماً لقيالمجموعة ت  أجرت
 31من   ر اعتباراً ون تغيير إلى حد كبيدظلت د لقوالتي  2022 مارس 31تهية في  نالمستقبلية والقرارات للفترة الممعلومات النظرة  

 يلية. عملياتها التشغ ن مرونه واستمراريةلضما  كثب ولذلعن ك المجموعة الوضع تراقب .2021يسمبر د
 

يسعون   الذين  الملتزمون  معاملة  طلب  يتم  على  الحصول  الوقإلى  بصورةلمنح  ست  ت  األأجيل  لتأ داد  نتيجة  الفائدة  أو  ثيرات قساط 
مع التوجيهات ا19  –جائحة كوفيد   خسائر لل   رفية. كما يتم إجراء تقديق الجغرا ن المناط ل منطقة مك  ة في ليح الم مية  لتنظي، تمشياً 

ومرا المتوقعة  وأياالئتمانية  العمالء  هؤالء  لمثل  التصنيف  بذلك  حل  مرتبطة  لل  تقارير  تواصل   ية.لتنظيما  توجيهاتوفقاً  كما 
 . في المخاطرجوهرية عن كثب ألي مؤشرات على حدوث زيادة المجموعة المراقبة 
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 صرة  تالمخ الموحدةرحلية الملمالية حول القوائم ايضاحات إ
 جعة(ا)مر  2022مارس  31

 كية مرياألت راماليين الدوالرقام بجميع األ 

 

 ( تتمة) 19 - كوفيدجائحة تأثير  13
ديسمبر   31مليون دوالر أمريكي )  104ء الذين تم تأجيل مدفوعاتهم  بلغ الرصيد المستحق من العمال،  2022مارس    31في  ما  ك

 .(ون دوالر أمريكيملي 396: 2021
 

قييم في ت  مية والنوعيةلكات اوملار المعالعتب، أخذت المجموعة في ا9  رقم  الماليةالتقارير    إلعدادطلبات المعيار الدولي   مع متتماشياً 
لم يتم   ي، وبالتاللى الفوائدعاء  وبما أن لم تمنح المجموعة أي طلبات إعف   التصنيف.احل  مرألغراض    رفي المخاط  ةالجوهريالزيادة  

 .2021رس  ما  31و 2022مارس  31المنتهتيتن في فترتي ال ل ت أي خسارة تعديل خال إثبا 
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 - 390 ي دين ثانو
 

 تخالل هذه الفترة. وقد أد أمريكي  مليون دوالر    390يمة  بق(  دين ثانوي)  1فئة    دائمة  إضافية/المجموعة أدوات رأسمالية  ت  رأصد
 ت لمجموعة. وقد جمعأس المال في اإلى تحسين الحد األدنى من متطلبات رأس المال ونسب متطلبات كفاية ر  ةزيادة رأس المال هذ
تها المحتفظ بها من قبل شرك  من خالل تحويل الودائعأمريكي  مليون دوالر    390  قيمته  البالغ  1إلضافي فئة  ال ا المجموعة رأس الم

 .األساسية األم
 

 فيما يلي ملخص األحكام والشروط: 
 ؛  ، على أساس نصف سنوياً سنوي %4,75حمل الدين الثانوي فائد بنسبة ي -
 و؛ التعثر في السدادعدم سداد الفائدة بمثابة تبار حالة اع يتم المطالبة بالفائدة ولن للمستثمر يحق  لن  -
المقابلة المدفوعة للمستثمرين    حسب الفائدة، وت لكية في القائمة المرحلية الموحدة للمركز الماليحقوق الم ضمنهذه األدوات تثبت  -

 لألرباح. توزيعات ك
 

 حواذلى االستدمج األعمال ع 15
 
 ى بلو بنك مصر تحواذ علساال 15-1

 البالغة  ته صح   ستحواذ علىال، للبنان،  (بلوم)  ل م.ان والمهجر ش.نك لبنع بم  شراءع وبي  لبنك اتفاقية، أبرم ا2021  يرينا   15يخ  اربت
م قيي لتقترح  ل نقدي مقاببم (لزامين خالل عرض المناقصة اإلؤها متم شراتي  ال صصحلاا في ذلك  بم) مصرلوك نك ببمن % 99,5

ة مليع  تمامهناك شروط مختلفة إلجد  تو  ،ء من االتفاقيةكجز  صري.م   جنيه  ليونم  6,700ة  يم% بق100بنسبة    صرمم  لوية بنك بلكم
مور األروط، من بين  الشهذه    وتتضمن  ر.مص  ومبلإدارة بنك  نك في مجلس  رة وتعيين ممثلي البالسيط  ذ والحصول علىاالستحوا

الت الموافعلى    لالحصورى،  خ األ البلمختلفة  ا  نظيميةقات  مملكة  والبناو  حرين ومصرفي  به المال    تكمال زيادة رأسسن  المصرح 
سنة ل خالذ االستحواة  صفقلمجموعة أكملت اإلنجاز ذات الصلة وظيمية وشروط اافقات التنلموجميع اوفيت استلقد  . بنك بلوم مصرل

شأتين بالعمل كمن  مصر  العربية مصر وبنك بلومة  ر وهي المؤسسة المصرفيمص  وعة فيوستواصل الشركات التابعة للمجم  .2021
االحت  ينلتمنفص يتم  أعمى  من  القانونتهاء  الدمج  الال  منية  أتي  المتوقع  ان  يتم  خالء  النتها ن  الثا الربل  منها  سنة  لث  ح   2022من 

 ضع للحصول على الموافقات التنظيمية. تخ و
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 ( ةتتم ) اذحوج األعمال على االستدم 15
 
 ( ة تتم)  ى بلو بنك مصرتحواذ علساال 15-1

ال  المعيار  جببة بموللمحاس  قة االقتناءستخدام طريلقد تم احتساب المعاملة با  بدمج   –  3رقم  الية  الم  يرتقار الدولي إلعداد  المتعلق 
الدولي إلعداد موحب المعيار  . كما هو مطلوب بشتراةهي الملكية الم  بلوم مصرد المجموعة هي المشتري وبنك  تع  حيث  األعمال

قام  3رقم  الية  الم  يرالتقار االست،  عملية  باحتساب  با البنك  تلك  القحواذ  المؤقلعا ا   يمستخدام  المقتدلة  للموجودات  والمطتة  لوبات ناة 
المالية الموحدة للمجموعة لعنها في    اإلفصاحتم  والتي    واذاالستح   ترضة بتاريخالمف . 2021يسمبر  د  31في  ة المنتهية  لسنالقوائم 

ولي إلعداد معيار الداثني عشر شهراً من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به الخالل  قتة  مؤهاء من تعديل القيم التم االنتسيو
ل فترة الثالثة أشهر خال  2021ديسمبر    31عنها في  المفصح  قيم العادلة المؤقتة  رات على اللم تكن هناك تغي  .3الية قم  لملتقارير اا
 . 2022مارس  31لمنتهية في ا

 
   رةالشه ( أ

ل فترة ة خالت الحقتعديالستحدث    .ةالموحدالمالية  قوائم  الفي  المؤقت    اءلشرا  رسعص  تخصيًء على  بنا   المحتسبةالشهرة    تضمين  تم
عندما   الكتتسالقياس  للقيت  موعةمج مل  للموجوقديرها  العادلة  والمطلوبات  المقتنت  دام  المحا ت  المفترضة.اة  العتبر  للقيمة  عادلة سبة 

والمطلوبات بلوم    ليةالما   للموجودات  ل نمؤقتة    اةتنقلمامصر  لبنك  الكلتعقيد  تيجة  المرتواآلراء  ر غي ات  الموجودبتحديد  بطة  امنة 
العادلةوتحديد    وسة،الملم الما   غير  اتموجودلل  القيمة  والبنود  المحددة  ال  جةدرلملموسة  وتعزىميزانيةفي  باألالشه  .  إلى ساس  رة 

المستقا التجارية  ألرباح  لألعمال  المتوقعة  إنشلت ا  قافالتو  وأوجهقتناة  مالبلية  تم  للوحدات   اؤها.ي  إضافية  شهرة  تخصيص  يتم  ال 
 . ة للنقدالمنتج 

 
 
 


