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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

مدققة مراجعة 

 إيضاح
 يونيو 30

2019 
 ديسمبر 31

2018 

 الموجودات
1,3421,607 أموال سائلة

957977 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

2,3992,991 ومؤسسات مالية أخرى بنوك لدىإيداعات 

1,7981,668شراءاتفاقيات إعادة  ية مشتراة بموجبأوراق مال

46,0705,661 ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ

515,03314,884 قروض وسلف

1,8921,601 موجودات أخرى

169160 ومعداتممتلكات 
────────────────────

29,66029,549مجموع الموجودات
════════════════════

 المطلوبات
16,37716,425 ودائع العمالء

3,6984,207  البنوكودائع 

40339 يداعإشهادات 

1,0661,271شراءاتفاقيات إعادة ق مالية مباعة بموجب اأور

4443  ضرائب

1,5941,236 مطلوبات أخرى

2,0792,012 إقتراضات
────────────────────

25,26125,233جموع المطلوباتم
────────────────────

 حقوق الملكية
3,1103,110 رأس المال

(4)(5) أسهم خزانة

501501 إحتياطي قانوني 

986966 أرباح مدورة 

(711)(664)إحتياطيات أخرى 
────────────────────

3,9283,862مي الشركة األمالعائدة إلى مساهحقوق الملكية 

471454 حقوق غير مسيطرة
────────────────────

4,3994,316 حقوق الملكية مجموع 
────────────────────

29,66029,549 حقوق الملكية و مجموع المطلوبات
════════════════════

وتم توقيعها نيابة  2019 أغسطس 7ة الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلي
 التنفيذي للمجموعة.  عنهم من قبل رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة

 محمد عبدالرضا سليم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي يسالرئ
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 الموحدة لألرباح أو الخسائرالمرحلية  القائمة
)مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
 للثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2018 2019 2018 2019 إيضاح 

يتشغيلالدخل ال

368382745741 ودخل مشابه  دخل الفوائد

(464)(466)(243)(228)ومصروفات مشابهة  مصروفات الفوائد
────────────────────────────────────

140139279277ائدصافي دخل الفو

68239158112خري آتشغيل دخل
────────────────────────────────────

222178437389يتشغيلالدخل مجموع ال

(30)(21)(18)(10) 7مصروفات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية     
────────────────────────────────────

212160416359 صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات الخسائر االئتمانية
────────────────────────────────────

يةتشغيلالمصروفات ال

8480170162 موظفون

10102019ومعداتممتلكات 

6759 31 35 أخرى
────────────────────────────────────

257240 121 129يةمصروفات التشغيلالمجموع 
────────────────────────────────────

8339159119قبل الضرائب الربح

20(24)34(14) على العمليات الخارجيةضريبي  رصيد)مصروف( 
────────────────────────────────────

135139 73 69 للفترةالربح 

(26)(23)(13)(12) عائد إلى الحقوق غير المسيطرةالالربح 
────────────────────────────────────

112113 60 57الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
════════════════════════════════════

لسهم فياألساسي والمخفض لصيب نال

0,020.020,040.04(ةمريكياأل اتدوالربالاألرباح )
════════════════════════════════════

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة

 محمد عبدالرضا سليم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي الرئيس
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الشامل لدخل ل ةالموحدلمرحلية اائمة الق
)مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
 للثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
2019 2018 2019 2018 

6973135139للفترةالربح 
──────── ───────────────── ─────────

خر:الشامل اآلدخل ال

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه )أو 
إعادة تدويره( إلى األرباح أو الخسائر في 

 الفترات الالحقة:

 تحويل عمالت أجنبية:

جنبية من تحويل عمالت أ ةغير محقق)خسارة(  ربح
(165)22(166)20في الشركات التابعة األجنبية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ديّنأدوات 
 :الشامل اآلخر

(30)29(23) -صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

──────────────────────────────────

( الشاملة األخرى الدخل الشامل اآلخر )الخسارة

(195)51(189)20للفترة
──────────────────────────────────

(56)186(116)89 )الخسارة الشاملة( للفترةالشامل الدخل مجموع 
══════════════════════════════════

 العائد إلى:
(14)159(64)70مساهمي الشركة األم

(42)27(52)19غير مسيطرة حقوق
──────────────────────────────────

89(116)186(56)
═══════════════════════════════════
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لتدفقات النقديةل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
)مراجعة( 2019يونيو  30المنتهية في  أشهر ستةاللفترة 

رات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوال

مراجعة 
 أشهر المنتهية ستةلل

 يونيو 30في 

2019 2018 
األنشطة التشغيلية

135139 للفترة الربح 

 :تعديالت للبنود التالية

2130مصروفات الخسائر االئتمانية على الموجودات المالية 
1811وإطفاء  إستهالك

(2)(6)صافي -محتفظ بها لغرض غير المتاجرة دين ت ربح من استبعاد إستثمارا

تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

(42)(22) أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

(355)29 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

609820 ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

148(113)إعادة شراء اتفاقيات ة بموجبأوراق مالية مشترا

(436)(115) قروض وسلف

(585)(280) أخرىموجودات 

205(140) عمالءالودائع 

(260)(534)  البنوكودائع 

(466)(209) إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 
351157 طلوبات أخرىم

155(70) أخرى غير نقدية  تغيرات
──────────────

(481)(326)األنشطة التشغيليةالمستخدم في  صافي النقد
──────────────

 يةستثماراألنشطة اإل
(745)(1,491) محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثماراتشراء 

1,209927محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات استردادوبيع 

(12)(18) ومعداتممتلكات شراء 
23 ومعداتممتلكات بيع 

(2)4 صافي  –إستثمار في شركات تابعة 
──────────────

171(294)يةستثماراألنشطة اإلالناتج من )المستخدم في( صافي النقد 
──────────────

 األنشطة التمويلية
36611 صافي –يداع إشهادات  إصدار

-162 ضاتإقتراإصدار 
(25)(92) وإعادة شراء إقتراضات  سداد

(93)(93) لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

(9)(14)أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة

(1)(1) شراء أسهم خزانة
──────────────

(117)328التمويلية األنشطةالناتج من )المستخدم في(  صافي النقد
──────────────

(427)(292) النقد وما في حكمهفي صافي التغير 

(15)5على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 

1,3411,160 الفترةفي بداية النقد وما في حكمه 
──────────────

1,054718 فترة في نهاية ال النقد وما في حكمه
══════════════
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الملكيةلتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة لائمة الق
)مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 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

3,8624544,316(30)(37)(744)501966100(4)20183,110ديسمبر  31في 

11223135----112--- الربح للفترة

47451-1829-----للفترة  دخل شامل آخر
──────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────

15927186-1829-112---الشامل للفترةدخل مجموع ال
(93) -(93)----(93)---أرباح أسهم

(1) -(1)------(1) - شراء أسهم خزانة 
تغيرات أخرى في حقوق الشركات 

(9) (10)1----1---التابعة
─────── ───────────────────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────────────────────

3,9284714,399(30)(8)(726)501986100(5)3,110)مراجعة( 2019يونيو  30في 
═══════ ═════════════════════ ══════ ═══════ ═══════ ════════════════════════════

.مليون دوالر أمريكي( 429 :2018ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 433ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي المدورة على إحتياطيتتضمن األرباح  *
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 الملكيةلتغيرات في حقوق المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

  محقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األ 
 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 

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

يناير  1الرصيد معاد عرضه كما في 
2018 3,110 - 481 877 100 (638) 5 (33) 3,902 474 4,376 

            
 139 26 113 - - - - 113 - - - الربح للفترة

 (195)  (68) (127) - (30) (97) - - - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

خسارة الشامل )الدخل مجموع ال
 (56)  (42) (14) - (30) (97) - 113 - - - شاملة( للفترةال

 (93)  - (93) - - - - (93) - - - أرباح أسهم
 (1)  - (1) - - - - - - (1) - شراء أسهم خزانة 

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

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

 4,224 432 3,792 (33) (25) (735) 100 895 481 (1) 3,110 )مراجعة( 2018يونيو  30في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
(مراجعة) 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

التأسيس واألنشطة 1

ب في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموج ]"البنك"[المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.(  تتأسس
شركة مساهمة بحرينية ذات مسؤولية محدودة البنك عبارة عن ترخيص مصرفي بالجملة صادر عن مصرف البحرين المركزي. 

المشار إليهم معاً )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةالمركزي الشركة األم  مصرف ليبياومدرج في بورصة البحرين. يعتبر 
"(.بالمجموعة"

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

ات والمؤسسات المصرفية مع الشركلمتضمنة على األعمال مجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة ابتقديم المجموعة قوم ت
التجاري والخدمات المصرفية التمويل وخدمات والخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المالية وتمويل المشاريع

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة اإلسالمية. 

للمجموعة السياسات المحاسبيةداد والتغيرات في أسس اإلع 2

أسس اإلعداد 2-1
ً  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالمختصرة لفترة  الموحدةالمرحليـة ة ـت القوائم الماليـدأع لمعيار المحاسبة الدولي وفقا

  .بالتقارير المالية المرحلية" الخاص" 34رقـم 

المطلوبة في القوائم المالية الموحدة  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة لمرحلية ال تشتمل القوائم المالية ا
قام البنك . 2018ديسمبر  31السنوية، ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

وتم اإلفصاح عن السياسات  2019يناير  1اعتباراً من  المتعلق بعقود اإليجار 16رقم  بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
المنتهية في أشهر  الستةفترة إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج . باإلضافة إلى ذلك، 3المحاسبية لهذا المعيار الجديد في إيضاح 

  .2019ديسمبر  31في  التي ستنتهيلية للنتائج التي يمكن توقعها للسنة الما دليالً  2019يونيو  30

التوحيدأسس  2-2
التابعة بعد استبعاد المعامالت واألرصدة  للبنك وشركاتهالقوائم المالية المختصرة على  الموحدةالمرحلية  القوائم الماليةهذه  تتضمن
 . البينية

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة 2-3
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة إن السياس

من  اعتباراً النافذة تطبيق المعايير الجديدة بإستثناء ، 2018ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .2019يناير  1

 31راجع القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في بأرقام المقارنة للسنة السابقة،  المتعلقةالنسبة للسياسات المحاسبية ب
  .2018ديسمبر 

 المجموعة في إعداد هذهوتم تطبيقها من قبل  2019من سنة اعتباراً نافذة المعدلة التالية الجديدة وأصبحت المعايير المحاسبية 
 حسب مقتضى الحال. ، مالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم ال

16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2-3-1
المتعلق بعقود اإليجار وتفسير لجنة  17 معيار المحاسبة الدولي رقممحل  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

امالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار المبادئ الخاصة باإلثبات والقياس المتعلق بتقييم جوهر المع 27
 منفرد مدرج في الميزانية. والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار ويتطلب من المستأجرين احتساب كافة عقود اإليجار بموجب نموذج
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 ة المختصر الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019يونيو  30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2
 

 )تتمة( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة  2-3
 

 مة()تت 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2-3-1

عقود إيجاراتها كل عقد من تصنيف باحتساب و المجموعةتقوم ، 16اد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعد تطبيققبل 
 . 17وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  )كمستأجر( في تاريخ بداية عقد اإليجار إما على أنها عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي

 
لإلثبات والقياس لكافة عقود اإليجار،  قامت المجموعة بتطبيق نهج منفرد، 16ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عند تطبيق المعي

التي تكون فيها هي المستأجر، بإستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة. قامت المجموعة 
استخدام الموجودات في حق الاستخدام الموجودات التي تمثل في حق الديد مدفوعات اإليجار وبإثبات التزامات عقود اإليجار لتس

المعدل عند رجعي الثر األبباستخدام الطريقة  16قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم . األساسية
وبموجب هذه الطريقة،  يتم إعادة عرض معلومات المقارنة.لن بالتالي، و 2019يناير  1في المبدئي تاريخ التطبيق بالمعيار تطبيق 

اختارت بأثر رجعي مع إثبات التأثير المتراكم بتاريخ التطبيق المبدئي.  16يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
على أنها عقود إيجار مسبقاً فقط على العقود التي تم تحديدها التي تسمح بتطبيق المعيار االنتقالية العملية الوسيلة المجموعة استخدام 

ختارت كما ا .التطبيق المبدئيفي تاريخ  4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  17 معيار المحاسبة الدولي رقمتطبق 
شهراً أو  12لديها عقود إيجار مدة اإليجار فيها  المجموعة استخدام إعفاءات اإلثبات لعقود اإليجار التي في تاريخ التطبيق المبدئي

أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( وعقود إيجار التي تكون فيها الموجودات األساسية منخفضة القيمة 
 )"موجودات منخفضة القيمة"(.

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

تقوم  عقود اإليجار، التزاماتخرى. عند قياس األمطلوبات ضمن المدفوعات اإليجار تسديد اإليجار المقابلة لعقود  والتزامات
ق المعيار الدولي إن تطبي .2019يناير  1في الخاص بها معدل االقتراض اإلضافي بخصم مدفوعات اإليجار باستخدام المجموعة 

 على المجموعة.جوهري تأثير أي ليس له  16إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد وتعديالت معايير وتفسيرات  2-4
 

ى تاريخ حتالتي هي غير إلزامية بعد و 2019يناير  1وتعديالت جديدة تم إصدارها كما في وتفسيرات معايير لم تكن هناك أية 
 رحلية الموحدة المختصرة للمجموعة.المإصدار القوائم المالية 

 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
 

المختصرة هي مطابقة إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة 
السياسات الموضحة باستثناء  2018ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في القوائم إعداد لتلك التي تم استخدامها في 

يناير  1من راً السياسات المحاسبية التالية اعتبا تطبيقتم ، أعاله 2 الجديدة الموضحة في اإليضاحر ييالمعاتطبيق أدناه. بناًء على 
السنوية الموحدة للسنة المنتهية في المالية الواردة في القوائم المحاسبية المقابلة  إلى السياساتاف لتحل محل / تعدل أو تض 2019

 .2018ديسمبر  31
 

 الحق في استخدام الموجودات  3-1
الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدايةفي تاريخ  الموجوداتاستخدام في حق البإثبات المجموعة  تقوم

ً لال في االضمحالل وخسائر  متراكماستهالك منها أي  وماً محسبالتكلفة،  الموجوداتاستخدام في حق اليتم قياس  (.ستخداممتاحا
د وعق مبلغ التزاماتعلى  الموجوداتاستخدام في حق التكلفة  . تتضمناإليجارعقود  تاللتزاماألي إعادة قياس ويتم تعديلها ، القيمة

بداية عقد اإليجار ها في أو قبل تاريخ ئم إجرااإليجار التي تد وعقالمتكبدة ومدفوعات المبدئية اشرة والتكاليف المبالمثبتة اإليجار 
المؤجر في  الموجودمن الحصول على ملكية  ةمعقولمتأكدة بصورة ما لم تكن المجموعة  منها حوافز اإليجار المستلمة. وماً محس

 ةأعمارها اإلنتاجيعلى أساس القسط الثابت على مدى الموجودات المثبتة خدام استفي  حقالهالك ستعقد اإليجار، يتم إ فترةنهاية 
 المدرجةالقيمة  إثباتيتم  .في القيمةاالضمحالل إلى  الموجوداتاستخدام في حق الخضع ي .، أيهما أقصراإليجارعقد مدة المقدرة أو 

 .ية الموحدة المخصرة للمركز الماليالموجودات األخرى في القائمة المرحل الموجودات ضمناستخدام في  حقلل
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المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

)تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3

التزامات عقد اإليجار 3-2
على ستسدد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي عقد التزامات بإثبات المجموعة تقوم عقد اإليجار، بداية في تاريخ 

بداية عقد تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ  اإليجار،عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات  .عقد اإليجار فترةمدى 
عقد  التزاماتيتم زيادة مبلغ  بداية عقد اإليجار،بعد تاريخ  لفائدة في عقد اإليجار بسهولة.الم يكن باإلمكان تحديد معدل إذا اإليجار 
عقد اللتزامات  المدرجةيتم إعادة قياس القيمة  ذلك،باإلضافة إلى  .المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية عكس الفائدة ياإليجار ل

أو تغيير في التقييم لشراء  ةفي مدفوعات اإليجار الثابتجوهري قد اإليجار أو تغيير اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة ع
 والمثبتة ضمن المطلوبات األخرى في في القائمة المرحلية الموحدة المخصرة للمركز المالي.األساسي  الموجود

عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 3-3
عقد اإليجار القصير األجل على عقود إيجارتها القصيرة األجل )أي عقود اإليجار تلك التي تنتهي مدة  بتطبيق إعفاء تقوم المجموعة
من تاريخ بداية عقد اإليجار وال تحتوي على خيار الشراء(. كما تقوم بتطبيق إعفاء عقد إيجار  لشهراً أو أق 12إيجارها خالل 

يتم إثبات دوالر أمريكي(.  5,000ي، أقل من اإليجار التي تعتبر بأنها منخفضة القيمة )أالموجودات منخفضة القيمة على عقود 
مدفوعات عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط األثبات على مدى فترة 

 عقد اإليجار.

ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 4
ونيو ي 30

2019 
ديسمبر  31

2018
سندات دين

1,2931,124 مدرجة بالتكلفة المطفأة

4,8604,649مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
──────────────

6,1535,773

(121)(92)مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
──────────────

6,0615,652 صافي -سندات الدين 

 سندات أسهم حقوق الملكية

99مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
──────────────

99سندات أسهم حقوق الملكية
──────────────

6,0705,661
══════════════

 :2018ديسمبر  31و 2019يونيو  30كما في  حسب المرحلة لسندات الدينفيما يلي هو تقسيم 

 2019يونيو  30

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

5,965114746,153  سندات دين، إجمالي

(92)(74)(6)(12)مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
──────────────────────────

5,953108-6,061
══════════════════════════

 2018ديسمبر  31

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

5,5341371025,773  سندات دين، إجمالي
(121)(102)(6)(13)مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة

──────────────────────────
5,521131-5,652

══════════════════════════
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2019يونيو  30
 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 قروض وسلف 5
 2019يونيو  30 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15,622 651 842 14,129 ، إجماليقروض وسلف
 (589) (469) (69) (51) ات الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص

 ─────── ─────── ────── ────── 

 14,078 773 182 15,033 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 
 2018 ديسمبر 31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15,448 617 938 13,893 قروض وسلف، إجمالي
 (564) (429) (88) (47) لخسائر االئتمانية المتوقعةمخصصات ا

 ─────── ─────── ────── ────── 

 13,846 850 188 14,884 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 
 يونيو 30و 2019يونيو  30االئتمانية المتوقعة خالل الفترات المنتهية في  فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر

2018: 
 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 564 429 88 47 2018 ديسمبر 31كما في 
 - 16 (16) - صافي التحويالت بين المراحل

 (20) (20) - - مبالغ مشطوبة
 23 22 (3) 4 صافي –المخصص للفترة 

 22 22 - - تعديالت الصرف وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 589 469 69 51 2019يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 590 376 172 42 2018يناير  1كما في 
 - 30 (34) 4 صافي التحويالت بين المراحل

 (27) (27) - - مبالغ مشطوبة
 33 39 (12) 6 صافي -المخصص للفترة 

 (29) (23) (3) (3) تعديالت الصرف وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 567 395 123 49 2018يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 



(.م.بالمؤسسة العربية المصرفية )ش.

12

المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
)مراجعة( 2019يونيو  30

والرات األمريكيةجميع األرقام بماليين الد

آخردخل تشغيلي  6
يونيو  30

2019 
يونيو  30

2018 

101104صافي  – دخل الرسوم والعموالت

1710دخل من عمليات المكتب

15(1)صافي -في المشتقات المالية  التداولمن )خسارة( ربح 
1531 صافي -في العمالت األجنبية  التداولمن  ربح

(49)3 *العمالت األجنبية تغيرات ن لتحوط ملى اع (خسارةربح )

62صافي – لغرض غير المتاجرةدين محتفظ بها  إستبعاد إستثماراتمن ربح 

(11)4 صافي –محتفظ بها لغرض المتاجرة  أوراق ماليةمن )خسارة(  ربح

1310 صافي -أخرى 
──────────────

158112
══════════════

المتعلقة بالمعاملة التي لديها تأثير مقاصة على المصروف الضريبي العمالت األجنبية على التحوط من تغيرات  (سارةخربح )* 
للفترة.

ئتمانية على الموجودات الماليةاالخسائر ال اتمصروف 7
يونيو  30

2019 
يونيو  30

2018 

(3)(1) محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإستثمارات دين 

2433 وسلفقروض 

-(2)االرتباطات االئتمانية والبنود المحتملة والموجودات المالية األخرى
──────────────

2130
══════════════

القطاعات التشغيلية  8

شطتها. تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنأعمال  تخمسة قطاعا إلىالمجموعة أنشطة غراض إدارية تم توزيع أل
 : ةوفقاً لذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي

التابعة في  تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات فريقياأوشمال  لشرق األوسطمنطقة االشركات التابعة ل -
 ؛المتوسطشرق شمال أفريقيا ودول 

والتمويل التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية  توهيكلة التمويال الشركاتتمويل تغطي لجملة الخدمات المصرفية الدولية با -
 والقروض المشتركة؛

تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ المجموعة  خزانة -

بانكو هي لشركة تابعة برازيلية  وأنشطة الخزانةية أساسية األنشطة المصرفية التجارة يعكس بصورإيه.بي.سي البرازيل  -
 إيه.بي.سي البرازيل أس.أيه، مع التركيز على الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ و

الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(.شركة تشتمل على أنشطة  أخرى -
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تصرة المخ الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

)تتمة(القطاعات التشغيلية  8

أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 2019يونيو  30

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
المجموع  خرىأ برازيلال

5885178534279صافي دخل الفوائد 
2141176811158 دخل تشغيلي آخر 

─────────────────────────────────────
791263415345437مجموع الدخل التشغيلي 

3071228826237  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 
ات الخسائر االئتمانية مصروف

(21)-(14)--(7)على الموجودات المالية
─────────────────────────────────────

الربح قبل الضرائب 
والمصروفات التشغيلية غير 

2371227426216 المخصصة
(24)-(14)-(3)(7)الخارجية  على العمليات ضرائب

 المصروفات التشغيلية غير
(57)المخصصة 

──────
135 للفترةالربح 

══════
الموجودات التشغيلية

20193,4288,9249,3207,9276129,660يونيو  30كما في 
═════════════════════════════════════

المطلوبات التشغيلية
15,5686,6831925,261- 2,991 2019يونيو  30كما في 

═════════════════════════════════════

لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 2018يونيو  30

الشركات التابعة 
لشرق منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

المجموع  خرىأ البرازيل

6080219323277صافي دخل الفوائد 
224024179112 دخل تشغيلي آخر 

─────────────────────────────────────
821204511032389مجموع الدخل التشغيلي 

3572344421206  الخسائر االئتمانيةالربح قبل 
مصروفات الخسائر االئتمانية 

(30)-(20)-(7)(3)على الموجودات المالية
─────────────────────────────────────

الربح قبل الضرائب 
والمصروفات التشغيلية غير 

3265342421176 المخصصة
ضريبي  رصيد)مصروف( 

20-34-(5)(9)على العمليات الخارجية 
المصروفات التشغيلية غير 

(57)المخصصة 
──────

139 للفترةح الرب
══════

الموجودات التشغيلية
20183,2839,5408,8777,7787129,549ديسمبر  31كما في 

═════════════════════════════════════
المطلوبات التشغيلية

15,6136,6891325,233- 2,918 2018ديسمبر  31كما في 
═════════════════════════════════════
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المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل 9

للمجموعة.للموجودات والمطلوبات المالية قيمة العادلة الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل يقدم

:2019يونيو  30لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

المجموع   1المستوى  2المستوى 

957 - 957  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 
4,781 173 4,608 بها لغرض غير المتاجرةستثمارات محتفظ إ

423 405 18  قروض وسلف 
577 321 256  مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 

1 1 -  مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات 

:2019يونيو  30كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 

العادلة: المالية المقاسة بالقيمة المطلوبات

المجموع   1المستوى  2المستوى 

544 316 228 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 

87 87 -  مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات 

:2018ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات كما في 

 يمة العادلة:الموجودات المالية المقاسة بالق
المجموع   1المستوى  2المستوى 

977 - 977  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 
4,541 93 4,448 إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

450 178 272  مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 
18 18 -  مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات 

: 2018ديسمبر  31كمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمطلوبات كما في اإلفصاحات ال

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
المجموع   1المستوى  2المستوى 

413 150 263 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 
31 31 -  مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات 
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المختصرة  الموحدةالمرحلية حول القوائم المالية  يضاحاتإ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

)تتمة( ألدوات الماليةالقيمة العادلة ل 9

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

2018ديسمبر  31  2019يونيو  30
 القيمة المدرجة  القيمة العادلة القيمة المدرجة  القيمة العادلة

 الموجودات المالية 

1,070 1,124 1,303 1,293
 ير المتاجرةمحتفظ بها لغرض غدين ستثمارات إ

إجمالي  –مدرجة بالتكلفة المطفأة 

المطلوبات المالية 
2,017 2,012 2,084 2,079  إقتراضات

بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، بالقيمة العادلة على أساس متكررإثباتها لألدوات المالية التي يتم بالنسبة 
 .ماليإعداد كل تقرير في نهاية فترة التصنيف سل الهرمي من خالل إعادة تقييم المستويات في التسل

 1األدوات المالية في المستوى 
ً . يعتبر السوق نشطالمدرجة بتاريخ الميزانيةأسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت  ا

صناعية أو  ةمجموع أو رأو السمسا رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجحة ومتاالمدرجة إذا كانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ تخدما

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

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

من استخدام معلومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة  تلكتزيد تقنيات التقييم المالية( باستخدام تقنيات التقييم. 
يمكن  وتعتمد أقل قدر ممكن على التقديرات الخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداة

 .2مالحظتها، فإنه يتم تضمين األداة ضمن المستوى 

 2والمستوى  1يالت بين المستوى تحو
: ال شيء(.2018ديسمبر  31) 2019يونيو  30المنتهية في  الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 

ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  10

 مرحلةحسب ال والخسائر االئتمانية المتوقعةاالئتمان( تحويل )بعد تطبيق عامل التعرضات  (أ

 2019يونيو  30

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

3,582211173,810 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
══════════════════════════

(38)(14)(10)(14)مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
══════════════════════════

 2018 ديسمبر 31

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

3,996160174,173 ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة
═══════════════════════════

(52)(16)(22)(14)مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
═══════════════════════════
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المختصرة  الموحدةالمرحلية ية يضاحات حول القوائم المالإ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(ارتباطات ائتمانية والتزامات محتملة  10

فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة:

 وعالمجم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

14221652 2018 ديسمبر 31كما في 
(14)(2)(12) - صافي -الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة  تغيرات

───────────────────────────

201914101438يونيو  30كما في 
═══════════════════════════

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

1337353 2018يناير  1كما في 
3(2)5- صافي -الخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة  تغيرات

───────────────────────────

20181342156يونيو  30كما في 
═══════════════════════════

لتزامات محتملةاوئتمانية ا رتباطاتا ب(

 يونيو 30
2019

ديسمبر  31
2018

2,7963,662التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية

3,7154,043 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 
2,3592,272 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و رتباطاتا

──────────────
8,8709,977

══════════════
4,173 3,810بعد تطبيق عامل تحويل االئتمان  يةاالئتمان تعرضاتال

══════════════
3,2043,274 المعادل الموزون بالمخاطر

══════════════

 المشتقات المالية (ج
فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي:

يونيو  30
2019

يسمبر د 31
2018

12,1249,719 مقايضات أسعار الفائدة

631532 العمالت مقايضات

5,6743,661عقود صرف أجنبي آجلة

7,6386,661 عقود الخيارات

2,9533,208 عقود مستقبلية
──────────────

29,02023,781
══════════════

2,1882,102تمان والسوق()مخاطر االئالمعادل الموزون بالمخاطر 
══════════════
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المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
)مراجعة( 2019يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

معامالت مع أطراف ذات عالقة 11

الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  والمساهميناألساسية ذات العالقة الشركة األم  األطرافتمثل 
يتم الموافقة . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات الرئيسيين للمجموعة 

 على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

:للمركز المالي الموحدةالمرحلية  القائمةفي  المتضمنةالمتعلقة باألطراف ذات العالقة الفترة فيما يلي أرصدة نهاية 

ديسمبر  31
2018

يونيو  30
2019

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

مساهمين 
 نيرئيسي

الشركة 
 األساسية األم

3,803 3,890 7 700 3,183 ودائع العمالء

1,505 1,505 - - 1,505 إقتراضات

515 398 - - 398

لتزامات محتملة من المتاجرة إ
والمعامالت قصيرة األجل وذاتية 

التصفية

:لألرباح أو الخسائر الموحدةالمرحلية  القائمةالمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في و الدخلفيما يلي 

 يونيو 30
2018

يونيو  30
2019

3 4  دخل عمولة
72 82 مصروفات الفوائد




