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الموحدة. هذه القوائم المالية  من  اً جزء 34إلى   1 رفقة مناحات الميضتشكل اإل
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 مركز الماليلل الموحدة قائمة ال
2020ديسمبر  31

ماليين الدوالرات م بجميع األرقا 
 األمريكية

 2019 2020 إيضاح
 الموجودات

61,7521,874 وال سائلة مأ
7171507 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

1,8032,051 ى خرومؤسسات مالية أ بنوك لدىإيداعات 
261,8231,398شراء اتفاقيات إعادة  أوراق مالية مشتراة بموجب

86,6965,836 غير المتاجرةمحتفظ بها لغرض ات ستثمارإ
915,65616,452 قروض وسلف 

112,3051,767 موجودات أخرى
201183 ومعداتممتلكات 

────────────────────

30,40730,068مجموع الموجودات
════════════════════

 المطلوبات
17,17316,666 ودائع العمالء

3,5963,897  البنوكدائع و
494399 يداعإادات هش

261,1511,008شراء اتفاقيات إعادة وجب مباعة بمق مالية اأور
128063  ضرائب
131,9741,466 أخرىمطلوبات 
141,7952,080 إقتراضات

────────────────────

26,26325,579مجموع المطلوبات
────────────────────

 حقوق الملكية
153,1103,110   رأس المال
(6)(6) زانة  أسهم خ
520520  قانوني إحتياطي

9651,051 أرباح مدورة 
( 644)(822)رى يات أخإحتياط

────────────────────

3,7674,031العائدة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

377458 سيطرةير محقوق غ
────────────────────

4,1444,489 حقوق الملكية مجموع 
────────────────────

30,40730,068 حقوق الملكية و مطلوباتمجموع ال
════════════════════

ل رئيس م توقيعها نيابة عنهم من قبوت 2021 رفبراي 18تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
   للمجموعة. التنفيذي والرئيسس اإلدارة ونائب رئيس مجلمجلس اإلدارة 

لكبيرا عمر صديقال
دارةرئيس مجلس اإل

 محمد عبدالرضا سليم
دارةس اإلمجل يسنائب رئ

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي الرئيس



(.سة العربية المصرفية )ش.م.بالمؤس

الموحدة. ة اليجزءاً من هذه القوائم الم 34لى  إ 1رفقة من تشكل اإليضاحات الم
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 ائرالخسلألرباح أو الموحدة قائمة ال
2020ر ديسمب  31المنتهية في لسنة ا

لدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليين ا  

 2019 2020إيضاح 

يتشغيلالل دخال

161,1751,460 ابه  ل مشودخ  دخل الفوائد
( 896) ( 659) 17ومصروفات مشابهة  فات الفوائدرومص

──────────────────

516564 فوائدصافي دخل ال

18130301 خر ي آتشغيل دخل
──────────────────

646865يتشغيلالدخل مجموع ال
──────────────────

يةتشغيلالمصروفات ال

291343 موظفون
4342ومعداتممتلكات 
152139 أخرى 

──────────────────

486524ية مجموع المصروفات التشغيل
──────────────────

160341الضرائبو مصروفات الخسائر االئتمانيةقبل  يتشغيلالدخل الصافي 

( 82) ( 329) 10 ة مصروفات الخسائر االئتماني
──────────────────

259( 169) قبل الضرائب الربح (الخسارة)

( 23) 1294ضرائب على العمليات الخارجية 
──────────────────

236( 75) الربح للسنة (الخسارة)

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

194( 89) ماأل همي الشركةإلى مسا دئاالع الربح (الخسارة)
══════════════════

 لسهم فياألساسي والمخفض لنصيب ال
0,06( 0,03) 31(ةمريكياأل اتدوالربالاألرباح ) (الخسارة)

══════════════════

 الكبيرعمر صديق ال

رئيس مجلس اإلدارة
 ممحمد عبدالرضا سلي

اإلدارة نائب رئيس مجلس
 كعوان لدخا

للمجموعة التنفيذي سالرئي



 (.سة العربية المصرفية )ش.م.بالمؤس

 الموحدة. المالية ائم هذه القوجزءاً من  34ى  إل 1من فقة ل اإليضاحات المرتشك

11 

 دخل الشامل لل حدة المو قائمةال
 2020 سمبردي  31المنتهية في لسنة ا

 يكيةرات األمرين الدوالي رقام بمالجميع األ    
 

 2019 2020 إيضاح 
    

 236 ( 75)   الربح للسنة (الخسارة)
  ───────── ───────── 
    

    خر:آلالشامل ادخل ال
إعادة تصنيفه  سيتمالدخل الشامل اآلخر الذي  (ألخرىا خسارة الشاملةلا)

    حقة:الالفترات في ال الخسائر اح أورباأل إعادة تدويره( إلىأو )
    

    تحويل عمالت أجنبية:
 ( 25)  ( 234)   حويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبيةغير محققة من ت خسارة

    
    : امل اآلخرلة من خالل الدخل الشادالقيمة العجة بمدر دينت اودأ

 81 ( 22)  15 ة  السنخالل  القيمة العادلةصافي التغير في 
  ───────── ───────── 

   (256 ) 56 
  ───────── ───────── 

    
إعادة تصنيفه  سيتمالدخل الشامل اآلخر الذي  (ألخرىا الخسارة الشاملة)

    حقة:في الفترات الال الخسائر اح أورباأل ره( إلىيدوت إعادةأو )
    

 ( 2)  ( 8)   صندوق التقاعد  صافي التغير في إحتياطي
 ( 2)  - 15 ة خالل السنة وق الملكيت أسهم حقيمة العادلة لسنداقالي ير فصافي التغ

  ───────── ───────── 

   (8 )  (4 ) 
  ───────── ───────── 

 52 ( 264)   للسنة ل الشامل اآلخر دخال (ألخرىاة الخسارة الشامل)
  ───────── ───────── 

 288 ( 339)   سنةللالدخل الشامل  (الخسارة الشاملة)مجموع 
  ═════════ ═════════ 

    لى:ئد إالعا
 261 ( 267)   كة األم مساهمي الشر

 27 ( 72)   ير مسيطرةق غحقو
  ───────── ───────── 

   (339 ) 288 
  ═════════ ═════════ 

 



 (.سة العربية المصرفية )ش.م.بالمؤس

 . موحدةالية المال وائمهذه القاً من زءج 34ى  إل 1ن تشكل اإليضاحات المرفقة م
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 ات النقدية فقتدللالموحدة قائمة ال
 2020ديسمبر  31سنة المنتهية في لا

 األمريكية  ترالدوالجميع األرقام بماليين ا 
 

 2019 2020 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية   

 236 (75)  سنة لل الربح  (ارةخسال)
    

    : تعديالت للبنود التالية

 82 329 10 تمانية ئر االئخساال مصروفات

 41 45  ءوإطفا إستهالك

 (13) (20) 18 في صا -ربح من إستبعاد إستثمارات ديّن محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
    

    تشغيلية:المطلوبات الجودات وومالتغيرات في 

 49 217  ىخرأ  ةهلمؤونات خزانة وأذونات ذأ

 427 236  رةاجتأوراق مالية محتفظ بها لغرض الم

 1,016 215  أخرى ة ومؤسسات مالي بنوكلدى  إيداعات

 205 (673)  إعادة شراء  اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 ( 1,650) (733)  سلف ض وقرو

 ( 191) (710)  رىات أخموجود

 213 1,560  ءعمالالودائع 

 ( 298) 45   وكبنالودائع 

 ( 258) 145  دة شراء عاإ تاتفاقياموجب أوراق مالية مباعة ب

 270 673  مطلوبات أخرى

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

 28 966  األنشطة التشغيلية نم تجناال صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةارستثماألنشطة اإل

 ( 4,234) (5,867)  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  ت إستثماراشراء 
 4,221 5,294  اجرةمتمحتفظ بها لغرض غير ال إستثمارات دردااستوع بي

 (42) (42)  ومعداتممتلكات شراء 

 4 14  ومعداتممتلكات بيع 

 12 20  يصاف  -إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 (39) (581)  يةستثماراإلشطة األنالمستخدم في   النقدصافي 
  ─────── ─────── 
    يليةنشطة التمواأل

 360 101  في صا  -يداع إشهادات  إصدار 

 197 231  إقتراضاتإصدار 

 ( 123) (377)  إقتراضات   سداد

 (6) (126) 14 تراضات قإ  ءشرا إعادة

 (93) -   لمساهمي المجموعةدفوعة أسهم مأرباح 

 (23) (8)  لحقوق غير مسيطرة أرباح أسهم مدفوعة

 (2) - 15 شراء أسهم خزانة  

  ─────── ─────── 
 310 (179)  التمويلية األنشطةالناتج من  (في دمالمستخ) صافي النقد

  ─────── ─────── 
    
 299 206  النقد وما في حكمهفي غير التفي اص
    

 17 (111)  ا في حكمهنقد ومعلى اللعمالت األجنبية تأثير تغيرات سعر صرف ا
    

 1,341 1,657  ةسن البداية  يف هالنقد وما في حكم
  ─────── ─────── 

 1,657 1,752 6  سنةفي نهاية ال هالنقد وما في حكم
  ═══════ ═══════ 



 (.ية المصرفية )ش.م.بالمؤسسة العرب

 ة. دالموحالمالية  ائمجزءاً من هذه القو 34إلى   1من  قةحات المرفتشكل اإليضا
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 ية الملكحقوق تغيرات في للالموحدة مة قائال
 2020بر ديسم 31سنة المنتهية في ال

 رات األمريكيةبماليين الدوالجميع األرقام  
 

  م ي الشركة األلى مساهم إ دةئ حقوق الملكية العا 

 حقوق 
غير 

  مسيطرة 
 ع مومج 

 حقوق الملكية 

    ت أخرى اطياإحتي   

 
 رأس
 المال 

 أسهم  
 خزانة 

 إحتياطي
 قانوني 

 أرباح 
 مدورة* 

 إحتياطي
 عام

 تعديالت 
 تحويل  

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في  

 دلة العا ةالقيم

ياطي إحت 
صندوق 
   المجموع  التقاعد

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

 4,316 454 3,862 (30) (37) (744) 100 966 501 (4) 3,110 2018ديسمبر  31في 
 236 42 194 - - - - 194 - - - الربح للسنة

شامل  الدخل ال( األخرى املةشالة ارخسال)
 52 (15) 67 (2) 79 (10) - - - - - خر للسنة اآل
 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 288 27 261 (2) 79 (10) - 194 - - - شامل )الخسارة الشاملة( للسنة لدخل المجموع ا
 (116) (23) (93) - - - - (93) - - -   أرباح أسهم

 (2) - (2) - - - - - - (2) - ة زان شراء أسهم خ
 - - - - - - - (19) 19 - -  السنة لتحويالت خال 

 3 - 3 - - - - 3 - - - تابعةحقوق شركات  تغيرات أخرى في
 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,489 458 4,031 (32) 42 (754) 100 1,051 520 (6) 3,110 2019ديسمبر  31في 
            
 (75) 14 (89) - - - - (89) - - - للسنة حالرب  (الخسارة)

 (264) (86) (178) (8) (22) (148) - - - - - للسنة  األخرى شاملةالخسارة لا

 ────── ────── ────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (339) (72) (267) (8) (22) (148) - (89) - - - للسنة  الخسارة الشاملةوع مجم

 (8) (8) - - - - - - - - -   أرباح أسهم

 - - - - - - - - - - - شراء أسهم خزانة 

 - - - - - - - -  - -  تحويالت خالل السنة
 2 (1) 3 - - - - 3 - - - تابعةحقوق شركات  في رىات أختغير
 ────── ────── ───── ────── ────── ─────── ────── ────── ────── ─────── ────── 

 4,144 377 3,767 (40) 20 (902) 100 965 520 (6) 3,110 2020ديسمبر  31في 
 ══════ ══════ ═════ ══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
 
 . مليون دوالر أمريكي( 479 :2019) مليون دوالر أمريكي 482 شركات تابعة بإجمالي حيد تون اتجة مات غير قابلة للتوزيع ن طي إحتياة دورالمتتضمن األرباح  *
 



 (.رفية )ش.م.بالمص ربيةالمؤسسة الع
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 ية الموحدةإيضاحات حول القوائم المال
 2020ديسمبر  31

 
 

 نشطةيس واألسالتأ 1
 

وجب ترخيص بموجب مرسوم أميري، ويزاول أعماله مالبحرين ب لكةفي مم ]"البنك" [العربية المصرفية )ش.م.ب.( المؤسسة  تتأسس
ة ومدرج في  همة بحرينية ذات مسؤولية محدودسام كة شرالبنك عبارة عن صرف البحرين المركزي. مصرفي بالجملة صادر عن م 

 "(.لمجموعةاب" م معاً هإليالمشار )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةم  زي الشركة األف  ليبيا المركررين. يعتبر مصبورصة البح

 
البنك لكة البحرين. مم، نامة، الم5698ربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، ص.ب. نك هو برج المؤسسة العلبإن العنوان المسجل ل

 ، مملكة البحرين.والسياحةزارة الصناعة والتجارة عن و رلصادا  10299م جاري رقجب الترخيص التمسجل بمو
 
ات والمؤسسات المالية  شركللالمصرفية مات في ذلك الخدبما ة ملمات المصرفية الدولية بالجمن الخدمجموعة م يقدتبالمجموعة قوم ت

ودخلت لمصرفية اإلسالمية الخدمات او التجاريل مويالتخدمات ووالخزانة  كةالمشترض وهيكلة والقرميالت الوتموال وتمويل المشاريع
" ضمن الخدمات المصرفية االستهالكية ىلإك حمول فقط والمسمى "بنلهاتف المفرة عبر اولمتفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية ا

 أفريقيا. في منطقة الشرق األوسط وشمال طفقزئة وتقدم الخدمات المصرفية للتجلألفراد. 
 

 األعدادس أس 2
 
 اإللتزامب بيان 2-1

ً لختصرة الموحدة المالقوائم المالية تم إعداد  ذلك   بما في كزيمرن العن مصرف البحري الصادرةل بها المعمومة ظألنلقواعد واوفقا
  (. 19 –كوفيد )بةً لجائحة مسيرة استجابشروط  تنظيميةالت ءاجرااإلشأن المركزي برين حبلاعن مصرف ؤخراً ادرة ملتعميمات الصا

تطبيق  2020 يونيو 21 رخ فيؤالم OG/226/2020 رقم يرين المركزالبح مصرفميم عت خصنظمة وباألالقواعد واأل تتطلب هذه
 ما يلي: اءستثن، بالية الدوحاسبالم رييجلس معالصادرة عن مالتقارير المالية ا ولية إلعداد لدجميع المعايير ا

 
دون   19 –بجائحة كوفيد  المتأثرين الءمعلالمدفوعات المقدمة لأجيل تناتجة عن الية العلى الموجودات الم إثبات خسائر التعديل (أ)

ير د التقاراد عيار الدولي إلمعب البموجكما هو مطلوب  أو الخسائرح باوق الملكية بدالً من األرية في حقائد إضافوفية فرض أ
ً قوفعلى الموجودات المالية  ىأخررة تعديل اخس أو ربح م إثبات أي تي. " دوات الماليةألابالمتعلق "  9رقم مالية ال طلبات لمت ا
 ؛ ولد من التفاصيزيللحصول على الم  4-2 رقم يضاحاإل. يرجى الرجوع إلى 9الية رقم مال  يار الدولي إلعداد التقاريرعالم

 

التي تفي  19 –لجائحة كوفيد دعمها إلجراءات بةً استجالتنظيمية أو الجهات ا / و مةكوحلامن  لمةالمستمالية لا  ةاعدالمسإثبات  (ب)
سجلة في م ن ذلك إلى حد أي خسارة تعديلوسيكو ،الخسائر أو الً من األرباحلملكية بدفي حقوق ا، يةموكالمنح الحبمتطلبات 

مالية  مساعدة أية م إثبات تي. ئرأو الخسااألرباح في بقي متال ديالرصمبلغ عين إثبات تيو)أ( أعاله، 1-2 للفقرةنتيجة حقوق الملكية 
ً أخرى   الحكومية. ت المساعدا إلفصاح عناة وبة المنح الحكوميق بمحاسالمتعل 20رقم  ي لالدوالمحاسبة يار معلبات لمتط وفقا

 .لد من التفاصيزيللحصول على الم 4-2 رقم  يضاحاإللى  إ يرجى الرجوع
 

 ر يقارتلاإلعداد المعايير الدولية " باسم عة وللمجم السنويةة الموحدية المالائم وقعداد الإلكأساس مذكور أعاله لا رطايشار فيما يلي إلى اإل
 . " لمركزيحرين ارف البمص  لقب المعدلة من ابصيغته المالية

 
قة للمجموعة للسنة  دقية المنولسدة االمالية الموح القوائمة في إعداد المتبعواالفتراضات والتقديرات محاسبية لات اساالسيلقد كانت 

ً لل 2020سمبر يد 31لمنتهية في ا ،  كذلع . وم وليدال لس معايير المحاسبةإلعداد التقارير المالية الصادرة عن مج لدوليير اياعموفقا
بأثر قت بط دها قوجميع ،3و 2-4رقم  ينالمذكورة أعاله وفي اإليضاحلمحاسبية اات سايعلى الست خلالتي أدوباستثناء التعديالت 

 مقارنة.الة ترفلالمسجلة ر في المعلومات المالية يتغي يأ المحاسبيةت االسياسرات في ثر رجعي للتغيتطبيق بألم ينتج عن ال. رجعي
 . 3و  4-2 حين رقمراجع اإليضا تفصيليد من العلى المز  لوحصلل
 
 العرف المحاسبي  2-2

ملكية وق حقن وأسهم يّ وبعض الدللمشتقات المالية  العادلة  تاريخية المعدل لقياس القيمةالة تكلفأعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ ال
ط تة والتي هي بنود تم التحوثبلموجودات والمطلوبات الما إن ، فاهتفصيل أدنلبا ما هو موضح . باإلضافة إلى ذلك، كلمالية الموجودات ا

اطر التي يتم خالمت في القيم العادلة العائدة إلى كلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرالتباة رجمدال تلكلها تحوطات القيمة العادلة وهي بخالف 
 وط لها.التح
 

إلى أقرب وتم تقريب جميع القيم  .بنكللة سيالعملة الرئي، والتي تعد أيضاً كيمرير األالولدبالمجموعة لمالية الموحدة وائم الض القتم عر
 . مليون إال إذا ذكر خالف ذلك
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 لمالية الموحدةل القوائم اوححات إيضا
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 ة( م)تت عدادأسس األ 2
 

ً للمعايير الدولية إلعدادللمجموعة م المالية الموحدة أعدت القوائ سبة الدولي  احمجلس معايير الم عن الية الصادرة ارير المتقال وفقا
ي  اإلرشاد والدليل ةالمؤسسات الماليو المركزي  ن يلبحررف اقانون الشركات التجارية البحريني ذات الصلة وقانون مصأحكام و

 .المركزي نريحمصرف الب ( وتوجيهات6لمجلد رقم النافذة من احكام واأل 1قم  زي )المجلد رمركلا  نريف البحلمصر
 

 أسس التوحيد 2-3
  لدى  يكونما تتحقق السيطرة عند. 2020 مبرسدي 31كما في  وشركاته التابعة للبنكحدة على القوائم المالية المالية المو تشتمل القوائم

 :ما يلي البنك
 

للشركة  ات الصلة األنشطة ذ يهج)أي حقوق الملكية القائمة التي تمنحه القدرة الحالية لتومر فيها كة المستثرعلى الش السلطة •
  (؛المستثمر فيها

 ؛ واهفي شركة المستثمرعوائد متغيرة من خالل مشاركته مع الفي  أو حقوق على تعرضات  •

 ها. عوائد ىركة المستثمر فيها للتأثير على الشلع سلطته القدرة على استخدام  •
 

االعتبار جميع  فيها، تأخذ المجموعة فيستثمر المشركة لل هةابشحقوق مأغلبية التصويت أو  حقوق أقل فيلمجموعة عندما يكون لدى ا
 ذلك:   بما في ة المستثمر فيها،شركال لىة عط السل اان لديهالحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا ك

 

 للشركة المستثمر فيها؛ ي حقوق التصويت اآلخرين لالترتيبات التعاقدية مع حام •

 ؛ و األخرى تعاقديةالت اعن الترتيبالحقوق الناتجة  •

 .الممكنةوحقوق التصويت  حقوق التصويت للمجموعة •
 

أن  بكانت الحقائق والظروف تشير  يها إذاستثمر فشركة الملى الرة عيطمسير و غأكانت مسيطرة  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا
ى  ل ععلى السيطرة  مجموعةندما تحصل اللتابعة عا كةرلسيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشهناك تغيرات على عنصر أو أكثر من عناصر ا

ودخل  طلوبات ودات ومموجتضمين  يتمعة. ابلتة اشركلسيطرتها على اتابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد المجموعة الشركة ال
ة على السيطرالمجموعة  ول صحمن تاريخ القوائم المالية الموحدة أو المستبعدة خالل السنة في المقتناة  ةومصروفات الشركة التابع

 مجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. لاإيقاف لغاية تاريخ 
 

ير غة األم للمجموعة والحقوق املي الشركإلى حقوق ح اآلخرل الشامل خدر ال عناصعنصر من لكل ينسب الربح أو الخسارة 
قوائم ل اتعديالت في  إجراءمر، يتم م األا استلزنميأ .أن النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرةحتى لو المسيطرة، 

ودات والمطلوبات الموججميع  إستبعادتم  لمجموعة.لة سبيمحالاسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشالمالية للشركات التابعة 
 ل عند التوحيد. الكاملمجموعة باء اعلقة بالمعامالت البينية بين أعضوالدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المت وحقوق الملكية

 

شركة  ال على البنك سيطرته . إذا فقد يةملكال قأسهم حقو ةالتغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعامل يتم احتساب
لحقوق خرى البنود األوة ري ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة والحقوق غير المسيطد الموجودات )بما فافإنه سيقوم بإستبعالتابعة، 
  مة العادلة في تاريخ فقدان يقبال ظ بهإثبات أي ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. يتم إثبات أي إستثمار محتفببينما يقوم  الملكية،
 السيطرة.

 

 كزي والمساعدة الحكوميةن مصرف البحرين المرعالتوجيهات الصادرة  2-4
 ح يضااإلراجع زي )كرحرين المرة عن مصرف البدامية الصعلى التوجيهات التنظي اءً ، وبن2020 برمديس 31منتهية في لا السنةخالل 

العمالء، ن مستلمة ملا الطلباتعلى وبناء  19 –كوفيد ائحة ثير جف من تأيتخفلل رةميس طوبشر اءاتباعتبارها إجر أعاله( 1-2 قمر
ء لعمالها ل دعم نكجزء مدوالر أمريكي مليون  894 اقيمته لغباال ماليةات الضقامت المجموعة بتأجيل المدفوعات على التعر

 .  رة تعديلج عن ذلك أي خسا، لم ينتومع ذلك ،نيرلمتضرا
 

ة مملكة من حكوم لغ المساعدة المالية المستلمةمبيمثل  والذيوالر أمريكي )مليون د 4البالغ رصيد لامبلغ  تابتم إثلك، ذ  على  الوةعو
شياً تمية )كلمال يلها في حقوقديل ليتم تسجتعئر موعة خسالمجا ى لد يكنحيث لم ، يةحالال السنةل خال سائر الخأو  األرباحي ف (البحرين

 ائر.الخس الموحدة لألرباح أوقائمة لا  ة فيلصل اذات صم من المصروفات خكلغ تم تسجيل المب .(1-2 رقم يضاحاإلمع 
 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 3
 

 سنة لل ميةمعايير إلزا 3-1
اء تثنبإس ، ابقةها في السنة الساستخدامالتي تم  لتلك هي مطابقةة الية الموحدالقوائم المه ذهداد إع في  المستخدمةات المحاسبية سياسالن إ

،  المطبقة على المجموعة الجديدة والتالية لتفسيرات واالمعايير تطبيق و 1-2س اإلعداد كما هو موضح في اإليضاح رقم التغير في أس
 : 2020اير ين 1بعد في أو ت السنوية المبتدئة للفترا إلزاميةهي و
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 الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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 ة( )تتم وتفسيرات جديدة ومعدلة ريايمع 3
 
 ( )تتمة معايير إلزامية للسنة 3-1
 

ة الدولي رقم ومعيار المحاسب 9الية رقم رير المعداد التقاإل المعيار الدوليخلت على التعديالت التي أد -إصالح سعر الفائدة المرجعي 
 (1 حلةمرال المعروض فيما بين البنوك ةائدالف إصالح سعر) 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 39

عالقات  ميعيقها على جتطبوالتي يتم ، فاءاتاإلع اً منعددعلى روض فيما بين البنوك معالفائدة سعر الإصالح من  1المرحلة تضمن ي
التيقن بشأن دم ت عاالمرجعي. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى حل مباشر بإصالح سعر الفائدة الالتحوط التي تتأثر بشك

ة ائدسعر الفونتيجة إلصالح  و أداة التحوط.لمرجعي لبند التحوط ألمعيار ا أساس ا ة على القائمقدار التدفقات النقدية توقيت أو م
ة  ادأ أوتحوط أن توقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمة على أساس المعايير لبند الشبعدم التيقن  هأوج فقد تكون هناك  ،المرجعي

عدم   هأوج ك إلى من المخاطر. وقد يؤدي ذل خالي  شبة  ة بديلسعر فائدالحالي بسعر الفائدة المرجعي  دال تباس قبلالفترة  خاللحوط الت
  في المستقبل.ذو فاعلية قع أن تكون عالقة تحوط اقتصادية وما إذا كان من المتوقة عالجود ن وبشأالتيقن 

 
على عالقات التحوط التي رجعي بأثر روض فيما بين البنوك عمن إصالح سعر الفائدة الم 1حلة رمالتعديالت قامت المجموعة بتطبيق 

. لم تقم المجموعة رجعيلما  سعر الفائدةإصالح ل مباشر ببشك ي تتأثرالتك وتم تحديدها بعد ذلأو  2020ر يناي 1ائمة في كانت ق
 . المالي يرلتقرريخ افي تابديلة المرجعية العار األسأدوات التحوط الخاصة بها من ليبور إلى  أغلبية بتحويل 

 
 ة اريال التجعماأل : المتعلق بتعريف3رقم  ماليةاد التقارير العلى المعيار الدولي إلعد التي أدخلتالتعديالت 
أعمال  ها اعتبارن التي يتعيالمتعلق بدمج األعمال  3 رقم  لتقارير المالية إلعداد ا على المعيار الدولي التي أدخلت  تالتعديالتوضح 
بشكل  تساهم معاً ة ضوعيومدخالت وعملية ، كحد أدنى، موالموجوداتمن األنشطة مجموعة متكاملة على من جب أن تتضتجارية، ي
جميع تضمن على أن تيمكن أن توجد دون التجارية أن األعمال  ت، أوضحعالوة على ذلك. المخرجات تحقيقلى القدرة ع يفي جوهر

 .المخرجات لتحقيقات الالزمة المدخالت والعملي
 

في  المجموعة  تإذا دخل ليةالمستقبلى الفترات ثر عقد تؤ، ولكنها عةجموللمالمالية الموحدة القوائم ير على التعديالت أي تأثلهذه  لم يكن
 . دمجل ال أعماأي 
 
  بالتعريف الجوهريتعلق : الم8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1الت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم عديالت
 فمن  ؤها،فاإخ أوتحريفها فها أو تم حذإذا  ومات جوهريةمعلهي "المعلومات نص على أن هري التي تديداً للجوت تعريفاً جلتعديالم اتقد
ى أساس تلك ألغراض العامة علذات االمالية  للقوائم الرئيسيونلتي يتخذها المستخدمون القرارات اكل معقول على توقع أن تؤثر بشالم

و  ة أ ستعتمد على طبيع هريةجوالية األهمديالت أن توضح التعمنشأة المبلغة المعنية". لاالية حول فر معلومات ملتي تو، ا ليةالما القوائم
الخطأ في وصف المعلومات يعتبر المالية.  القوائممع معلومات أخرى، في سياق ن قتراباالحدة أو ى علكانت ات، سواء لومجم المعح
 يونالرئيسخدمون ارات التي يتخذها المستمعقول أن يؤثر على القروقع بشكل تأمر جوهري إذا كان من الم هو
 

 . المجموعةعلى  المستقبليأي تأثير  اهون لع بأن يكوال يتوق، حدةة الموالماليم ائقولا الت أي تأثير على تعديذه اللم يكن له
 

 19 - بجائحة كوفيدالصلة ت ذاامتيازات اإليجار ق ب: المتعل16رقم  د التقارير الماليةداعالدولي إلر يالمعالتعديالت التي أدخلت على ا

التعديالت التي   – 19 -يد بجائحة كوفذات الصلة اإليجار  ي امتيازاتدولال ةمعايير المحاسب جلسر مصدأ ،2020مايو  28بتاريخ 
ن تطبيق للمستأجرين م اتت إعفاءالتعديال تعلق بعقود اإليجار. تقدملما  16أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تيجة مباشرة كن تجةالنااإليجار  المتيازاتد اإليجار تعديل عقو سبةمحاب المتعلقة  16 ة رقملماليداد التقارير االمعيار الدولي إلع توجيهات
  19 -الصلة بجائحة كوفيد ت ذايجار إلا اتما إذا كان امتيازقييم عدم تأن يختار مستأجر يجوز لل. كوسيلة عملية، 19 -كوفيد  لجائحة

 اتزعن امتيا ةاتجالنيجار مدفوعات اإلتغيير في  ي أ يقوم بهذا االختيارلذي أجر االمستيحتسب ر. تعديل لعقد اإليجاهو من المؤجر 
  ، 16لمالية رقم لتقارير ا لي إلعداد اجب المعيار الدوبها التغيير بمويحتسب بنفس الطريقة التي  19 -ذات الصلة بجائحة كوفيد اإليجار 
   يير تعدياًل لعقد اإليجار.يكن التغإذا لم 

 
أي  لهذا التعديل لم يكن مح بالتطبيق المبكر. . يس2020ناير ي 1ي أو بعد بتدئة فنوي المالسير لى فترات إعداد التقرع تعديلطبيق اليتم ت
 . مجموعةللالقوائم المالية الموحدة  علىتأثير 

 
 بعد ر إلزاميةولكنها غيمعايير صادرة  3-2

. تنوي الموحدة للمجموعة ية الئم الموا الق يخ إصدارحتى تار ،بعد زاميةها غير إل ولكن صادرة ال تفسيرات الومعايير لأدناه ا فيما يلي
عندما تصبح إلزامية:  ، حسب مقتضى الحال،المعاييرعة تطبيق هذه المجمو
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 )تتمة(  ومعدلةمعايير وتفسيرات جديدة  3
 

 ( ة تتم) دبع يةكنها غير إلزاممعايير صادرة ول 3-2
 

 1رقم على معيار المحاسبة الدولي التي أدخلت ت تعديالال -ولة غير متدا متداولة أوعلى أنها  باتالمطلوتصنيف 
عرض المتعلق ب 1دولي رقم من معيار المحاسبة ال 76إلى  69 تعديالت على الفقرات منارة اإلد، أصدر مجلس 2020يناير شهر في 

 متداولة. أو غير تداولة ا مأنهتصنيف المطلوبات على ت تطلبامالية لتحديد مالقوائم ال
 

 ما يلي:التعديالت  ضحتو

 .ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية •

 ر.التقريإعداد ترة نهاية الف التأجيل فيفي حق  يكون هناكيجب أن  •

 . في التأجيل حقهالة ية ممارسة المنشأالتصنيف باحتمال ثر هذاال يتأ •

تؤثر شروط االلتزام على   نل ووق ملكية، قحأسهم سه أداة هو نف لتحويل ل لقابالضمنية في التزام تقة المش تإذا كانإال  •
 .تصنيفها

 

ر. سوف لن  التطبيق المبك، مع السماح ب2023ير ناي 1و بعد  المبتدئة في أ السنويتقرير إعداد الهذه التعديالت هي إلزامية في الفترات 
 االنتقال.ريخ في تايالت وعة بهذه التعدتتأثر المجم

 

 العقد ب الوفاءتكاليف  - العقود المرهقةالمتعلق ب – 37رقم حاسبة الدولي على معيار الم أدخلتالتي ت يالتعدال
المتعلق بالمخصصات  37لدولي رقم ت على معيار المحاسبة الي تعديالمعايير المحاسبة الدومجلس  ، أصدر2020في شهر مايو 

ً أم  كان العقد تقييم ما إذا تضمينها عند  لى المنشأةلتي يجب علتكاليف ا ايد لتحددات المحتملة لموجولة وامطلوبات المحتموال مرهقا
من  أو خدمات كالً  بعقد تقديم سلع مباشرةً المتعلقة رة". تتضمن التكاليف المباشالصلة تطبق التعديالت "نهج التكلفة ذات  خاسراً.

)على سبيل  بأنشطة العقد تبطة مباشرةً خصيص التكاليف المرتو (باشرةلما دوالموا العمالةف يتكال مثال،على سبيل ال )ة التكاليف اإلضافي
مة واإلدارية  ال تتعلق التكاليف العا. عليها( ود واإلشرافاليف إدارة العقبالعقد وكذلك تكالمثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء 

 قد.الع ر بموجبآلخف اها صراحة على الطر تحميليتم  لمستبعادها ما العقد ويتم امباشرةً ب
 

ثر لن تتأ، سوف 2022ناير ي 1 أو بعد على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث في عيأثر رجتطبق بعديالت بما أن الت
 تاريخ االنتقال. عديالت فيالمجموعة بهذه الت

 

خدام قبل االست المتحصالتمعدات: والت العقارات واآلالبلق لمتعا - 16ة الدولي رقم على معيار المحاسبالتي أدخلت الت ديتعال
 ود المقص
تجة في  مواد المنعدات، أي متحصالت من بيع الالمنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعلى التعديل يحظر 

،  وبدالً من ذلك  دارة.قبل اإلمن دة مل بالطريقة المقصوالع على يكون قادراً  لكي الالزمةالة لموجود إلى الموقع والحأثناء جلب ذلك ا
 الخسائر.ألرباح أو ايع هذه المواد، وتكاليف إنتاج تلك المواد، في قائمة الت بة بإثبات متحصتقوم المنشأ

 

لمبكر. سوف لن  اطبيق بالت ، مع السماح2022يناير  1المبتدئة في أو بعد  سنويلارير إعداد التقفترات ل ةإلزامي يه تالتعديالهذه 
 .اريخ االنتقالديالت في تبهذه التعالمجموعة  أثرتت
 

  مفاهيمياإلشارة إلى اإلطار العلق بالمت – 3التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بدمج  تعلقالم 3م رق لية ر الماداد التقاريي إلع الدوللمعيار ت على اتعديال 2020 سبة الدولي في شهر مايوأصدر مجلس معايير المحا
المفاهيمي  طارن اإليغة السابقة مصالاإلشارة إلى هو استبدال التعديالت إن الغرض من  يمي.اإلطار المفاهاإلشارة إلى  –األعمال 
  2018مارس شهر الصادر في الية يغة الحصال إلى مع اإلشارة  ( 1989سنة في  مل الصادر )إطار الع حاسبة الدولي عايير الملمجلس م

 . جوهريبشكل تطلباته دون تغيير مفاهيمي( اإلطار الم)
 

  في  خسائر المحتملةال أو رباحألا إصدارلتجنب  3لمالية رقم اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير ااستثناًء لمبدأ التعديالت  فتضي
علق متال  37ولي رقم بة الدالمحاسار يمع نطاقضمن التي تدخل ملة المحتت ت وااللتزاماعن االلتزاماالناتجة اليوم الثاني" " 

  21رقم  ية إلعداد التقارير الماليةتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولأو تملة والموجودات المحتملة والمطلوبات المحت اصبالمخص
حاسبة الدولي  يار الممع في الواردةطبق المعايير ت أنآت منشتثناء من اليتطلب االس .بشكل منفصلتكبدها  ا تم، إذالرسومفرض تعلق بلما

ما إذا  ديد اإلطار المفاهيمي، لتح على التوالي، بدالً من 21المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ة تفسيراتتفسير لجنأو  37رقم 

لتوضيح أن   3لي رقم لدوة اإلى معيار المحاسبديدة قرة جف التعديالت فيوقت نفسه، تضتاريخ االقتناء. وفي الاك االلتزام الحالي في هن

 ة لإلثبات في تاريخ اإلقتناء.ير مؤهلحتملة غملات االموجود
 

 رلن تتأثوف ، س2022يناير  1 أو بعد تحدث في داث األخرى التيالت أو األحعلى المعام تطبق بأثر رجعيبما أن التعديالت 
 .نتقالت في تاريخ االالمجموعة بهذه التعديال



 (.ش.م.بالعربية المصرفية )سسة المؤ

18 
 

 حدةية المومالال إيضاحات حول القوائم 
 2020ديسمبر  31

 
 
 )تتمة(ة يدة ومعدلفسيرات جدمعايير وت 3
 

 ( ة تتم) بعد  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية  3-2
 

عداد التقارير  لي إلالدو والمعيار  39قم ومعيار المحاسبة الدولي ر 9لية رقم ي إلعداد التقارير الما يار الدولالت التي أدخلت على المععدي الت
  سعر بإصالح المتعلق  - 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4م مالية رق د التقارير العيار الدولي إلعدالم وا  7قم ة راليالم 
 ( 2 المرحلة  وكض فيما بين البنوالمعر ر الفائدة)إصالح سع فائدة المرجعيال

على ي أدخلت التعديالت الت، 2المرحلة  -مرجعي ئدة الاالفعر إصالح سحاسبة الدولي لما ييرمعا، نشر مجلس 2020أغسطس  27بتاريخ 
ر الدولي معياوال 7ارير المالية رقم عداد التقوالمعيار الدولي إل 39رقم  ومعيار المحاسبة الدولي  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  . (2ين البنوك المرحلة ا بة المعروض فيمإصالح سعر الفائد) 16ة رقم اليالمدولي إلعداد التقارير ليار اوالمع 4ية رقم إلعداد التقارير المال
الفائدة عر استبدال سندما يتم ع التي تنتج ت ول تأثيراالتي تتناإعفاءات مؤقتة  2 إصالح سعر الفائدة المعروض فيما بين البنوك المرحلة قدمي

المبتدئة في أو بعد  ير السنويداد التقرت إع فترال إلزامي  و ه ديلالتع اهذ. اطرخال  من المخشبة بديل  ح ل رببمعدالبنوك ين يما بفالمعروض 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022يناير  1
 

شكل  ي عةجمو الموخدمات جات بديلة خالية من المخاطر على منتعار بأس البنوكبين فيما ضة المعرو ة دالفائأسعار ستبدال تأثير ا وال يزال
التي تمتد إلى ما بعد  بين البنوك، مثل ليبور، فيما المعروضة ئدة الفاعار س أتي تشير إلى المجموعة للعقود ال تتعرض . كيزلترمجاالً رئيسياً ل

الحق  زمني أو أي جدول  شرعن النتلك بين البنوك فيما معروضة لاالفائدة أسعار  تتوقف المرجح أن ، عندما يكون من 2021لية ماالالسنة 
ً وعة حاليالمجمتقوم  .صلةال حدده الهيئات ذات ت باألخذ في االعتبار  2021سنة األسعار الجديدة بعد  نظموعة إلى قال المجمتأثير انتييم بتق ا

 نتقال م االوالخارجيين لدع حاب المصلحة الداخليين مشاركة مع أص، وستواصل الهاد تقاريرتها وإعداا وخدماتها وأنظمفي منتجاتهالتغييرات 
 .تقالاالنة عملية عن ناتجخاطر الالممن المنظم والتخفيف 

 

 2020 - 2018على دورة سنوية نات الالتحسي
 تتضمن هذه التحسينات على:

شركة تابعة   – ة للمرة األولى عداد التقارير الماليالمعايير الدولية إل ني لق بتبمتعال 1لية رقم التقارير الما الدولي إلعداد المعيار -
 ة؛ة تتبني ألول مرجهارها باعتب

 ؛ ستبعاد المطلوبات الماليةإل" % 10بنسبة " فحص رسوم –المتعلق باألدوات المالية  9 ر المالية رقمد التقاريدولي إلعداالمعيار ال -
 ؛ و مة العادلةفي قياسات القي فرض ضرائب  –اعة ق بالزرالمتعل 41معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 ار. حوافز اإليج -عقود اإليجار المتعلق ب – 16رقم   الماليةير قارر الدولي إلعداد التعياللمة وضيحية مصاحبت أمثلة -
 

لن تتأثر  المبكر. سوف ح بالتطبيقمع السما ،2020يناير  1أو بعد ئة في المبتدإعداد التقارير المالية هي إلزامية لفترات التحسينات هذه 
 .مبدئي يق الالتطبفي تاريخ مجموعة بهذه التعديالت ال
 

 يةبالمحاس ساتسياملخص ألهم ال 4
 

 ة أموال سائل  4-1
ً قياخرى مؤهلة. أذونات خزانة وأذونات أو  بنوك مركزية لدىة مصرفية وأرصدأرصدة على نقد و السائلة  المو مل األتتش س  يتم مبدئيا

 . االضمحالل بعد حسم مخصص  مطفأةها الحقاً بالتكلفة ال لة ويعاد قياسالعادا هبقيمة السائل األموال
 

 حكمه  فيما نقد وال 4-2
لدى بنوك وودائع دى بنوك مركزية غير مقيدة لنقد وأرصدة على  تدفقات النقديةئمة الموحدة لله في القاالمشار إليمل النقد وما في حكمه تيش

 .  أقل ترة ثالثة أشهر أو فل أصلية استحقاقواريخ تب ى مؤهلةوأذونات أخرمركزية وأذونات خزانة 
 

   المتاجرة   غرضبها لحتفظ لية مق ما أورا 4-3
ً تسجيل األوراق المايت ألرباح والخسائر الناتجة بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة. وبعد القياس المبدئي، يتم تضمين افظ محتاللية م مبدئيا

اح األسهم وأربالمكتسبة  ائدالفو  تضمين يتم ها. و في أشالتي تنأو الخسائر في الفترة  لقائمة الموحدة لألرباحادلة في اعن التغيرات في القيم الع
 الخسائر.  لي في القائمة الموحدة لألرباح أو خل مشابه" و"دخل تشغيلي آخر" على التوالفوائد ودالمستلمة في "دخل ا 

 

 رى  إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخ 4-4
ً يتم م الغ حسم أي مببالتكلفة المطفأة بعد قياسها ادة الحقاً إع  يتمة و دلالعا بالقيمةى خرألاوالمؤسسات المالية  لدى البنوكاإليداعات  قياس بدئيا

لى حد لعادلة إتم تحوطها بفعالية ألي تغيرات في القيمة ايتم تعديل القيم المدرجة للموجودات التي يتم شطبها ومخصص اإلضمحالل. 
 .  أو الخسائر ح ربالألموحدة لة القائمفي ا اتجةت النيراغتتم تحوطها، مع إثبات الة التي العادل ةغيرات في القيمالت
 

 زميلة  ي شركاتف ات إستثمار 4-5
  ت القرارافي اتخاذ هي القدرة على المشاركة . إن النفوذ المؤثر مؤثراً التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً  ة الزميلة هي تلـك الشرك ةالشرك

 ات.  ياسالسسيطرة المشتركة على تلك ال أو  ت السيطرةسلي ولكن  فيها،ثمر المستكة رشة والتشغيلية لللسياسات الماليفيما يتعلق با
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 )تتمة( سات المحاسبيةملخص ألهم السيا 4
 
 )تتمة( لةات في شركات زميإستثمار 4-5

يطرة ورية لتحديد مدى الس ك التي تعد ضرثلة لتلمماهي تركة السيطرة المش وأثر في تحديد النفوذ المؤإجراؤها م إن االعتبارات التي يت
 . حقوق الملكية أسهم  طريقة بموجبالزميلة  ات في الشركاتستثمارإليتم احتساب االشركات التابعة. على 
 
 معدات الو الممتلكات 4-6
 د.  وجإن يمة، ضمحالل في القص اإلمتراكم ومخصعد حسم اإلستهالك الوالمعدات بالتكلفة بات الممتلكج تدر
 
ى  علت لثابى أساس القسط ا والمعدات األخرى علالممتلكات  استهالكيتم حساب راً. ة ملكاً ح ب اإلستهالك على األرض المملوكيحسال 

 اجية المقدرة.  مدى أعمارها اإلنت
  السنوات 
 لوكة ملكاً حراً ممني مبا 30

 راً كاً حمملوكة ملاني بمال يالت علىتعد /تركيبات وتجهيزات  10

 رةي مستأجانمب إيهما أقل   سنة 30يجار أو اإل عقد فترة

 جرة المستأ المبانيتعديالت على  /سيناتتح إيهما أقل   سنة 10عقد اإليجار أو فترة 

 المكتبأثاث معدات وآالت و 5

 [بما في ذلك أجهزة وبرامج الكمبيوترات ]وجيا المعلومتكنول ريعمشا 3-7

 المركبات 5

 
 ة ر ملموسيغت جودامو 4-7

غير  الموجوداتالمكتسبة بصورة منفصلة عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة وسة مغير المل وداتجولميتم قياس ا
المبدئي، تدرج الموجودات غير  اإلثبات ناء. بعدقتفي تاريخ االتها العادلة في دمج األعمال هي قيم تسبةموسة المكالمل

 وأية خسائر إضمحالل متراكمة. كم ااء مترإطفأي لفة بعد حسم الملموسة بالتك
 

 .حددة يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما على أنها محدودة أو غير م
 

توجد عندما تقييمها لإلضمحالل  تموياالقتصادية نتاجية إلاعمار ألامدى علی األعمار المحددة ذات وسة مغير الملالموجودات  إطفاءيتم 
ء للموجودات غير الملموسة اإلطفاوطريقة  فاءاإلطفترة  تتم مراجعة .مضمحلة قد تكونوسة مغير المل اتالموجودن ات بأؤشرم اكنه

غير   األعمارات وجودات غير الملموسة ذملاطفأ ت ال مالي.ي نهاية فترة إعداد كل تقرير مار اإلنتاجية المحددة على األقل فذات األع
ً  للإلضمحال  هاحصف، ولكن يتم المحددة  ستوى الوحدة المنتجة للنقد.مأو على  ، إما بشكل فرديسنويا

 
 هي المستأجر المجموعة  – رعقود اإليجا 4-8

السيطرة على  حق في لاكان العقد ينقل إذا   يأ .يجارإلعلى عقد اعقد إيجار أو يحتوي هو العقد ما إذا كان العقد بدء عند جموعة تقييم الم
 .نظيرمقابل نية مز دة لفترةحدم تستخدام موجوداإ
 

عقود إيجار الموجودات و األجل جار القصيرةعقود اإلي، باستثناء اإليجار س كافة عقودإلثبات وقيا موحدبتطبيق نهج ة المجموعقامت 
ل ي تمثالتت داوالموج مإستخدافي حق ال اإليجار وات فوعد اإليجار لتسديد مدمات عقوازبإثبات التوعة المجم. قامت منخفضة القيمة

 .اسيةموجودات األسال إستخدامفي حق ال
 

 داتالموجو إستخدامالحق في 
متاحاً  الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ العقد اإليجار )أي،  بدءفي تاريخ  الموجودات خدامإستفي حق الالمجموعة بإثبات  ومتق
ويتم ، الل المتراكمةوخسائر االضمحمتراكم استهالك ي أ منها ماً سومح بالتكلفة، الموجودات إستخدامفي حق اليتم قياس  (.ستخدامإلل

المثبتة اإليجار عقود  مبلغ التزاماتعلى  الموجودات امإستخد في حق التكلفة  . تتضمناإليجارعقود  تاللتزاما  دة قياسعاي إألتعديلها 
منها حوافز   اً عقد اإليجار محسوم بدءبل تاريخ ق ها في أوئاجرإاإليجار التي تم عقود ومدفوعات دة دئية المتكببمباشرة المليف الاكتوال

. كما يخضع  اإليجارعقد فترة ى أساس القسط الثابت على مدى لعودات المثبتة الموج إستخدامفي  الحق استهالكتم ي ة.اإليجار المستلم
 ت األخرى. ادون الموجضمت اام الموجودإستخدالحق في  لمجوعة عنل. تفصح ا ودات لإلضمحالالموجم اد إستخالحق في 
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( هي المستأجر المجموعة  – راإليجا ودعق 4-8
 

 التزامات عقد اإليجار
يتعين سدادها  الحالية لمدفوعات اإليجار التي ة ة بالقيماسمقلات التزامات عقد اإليجار اوعة بإثبوم المجمقد اإليجار، تقدء عخ بيرفي تا

أو مدفوعات  (تحقة القبضمحسوم منها أي حوافز مس) إليجار على مدفوعات ثابتةاإليجار. تتضمن مدفوعات ا على مدى فترة عقد
ما تتضمن مدفوعات عقد ك لمتبقية.ا مةيب ضمانات القبالغ يتوقع دفعها بموجالمؤشر أو المعدل والم تمد علىعتاإليجار المتغيرة التي 

ت ذا الخيار ودفع غرامارس هي يكون من المؤكد بصورة معقولة بأن المجموعة سوف تمالى سعر ممارسة خيار الشراء الذاإليجار ع
ال ي غيرة التمتال يتم إثبات مدفوعات اإليجار إلنهاء.المجموعة تمارس خيار ا تظهر أن رإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجا

 . حدوث المدفوعاتي يؤدي إلى ها الحدث أو الشرط الذفي الفترة التي يقع فيمصروفات تعتمد على المؤشر أو السعر ك
 

لم يكن إذا اإليجار  قدع بدءاإلضافي في تاريخ قتراض الامجموعة معدل تستخدم ال اإليجار،عقد د احتساب القيمة الحالية لمدفوعات نع
عكس ياإليجار لعقد  التزاماتيتم زيادة مبلغ  عقد اإليجار،بدء بعد تاريخ . في عقد اإليجار بسهولةالضمني ة ئدالفاعدل م يددباإلمكان تح

اإليجار إذا كان  عقد اللتزامات  المدرجةيمة قياس الق يتم إعادة ذلك، باإلضافة إلى  . المسددةوتخفيض مدفوعات اإليجار اإلضافية الفائدة 
ي المدفوعات ال، التغيرات ف)على سبيل المثات اإليجار دفوعفي مجوهري قد اإليجار أو تغيير ع ر في مدةييتغ هناك تعديل أو

 الموجود لشراء الخيار م تقييفي  رأو تغييلمؤشر أو السعر المستخدم لتحديد مدفوعات اإليجار تلك( ا في تغيرالمستقبلية الناتجة عن ال
 .األساسي

 

 طلوبات األخرى.ضمن الم اراإليج قدع اتمالتزان تفصح المجموعة ع 
 

 موجودات المنخفضة القيمةالر جاإيالقصيرة األجل وعقود  إليجارعقود ا
عدات موال  على اآلالت ة األجلريقصقود إيجارها عبإستثناء  قصيرة األجل العقود اإليجار اإلثبات على بعض تطبق المجموعة إعفاء 

إعفاء  بق كما تطوي على خيار شراء(. تحت وال بدء عقد اإليجاراريخ ل من تأق أو  شهراً  12 كون إيجارهايالتي أي عقود اإليجار )
جار اإليود قعمدفوعات إثبات . يتم القيمة تعتبر منخفضةعقود اإليجار التي لضة القيمة موجودات المنخفاإليجار للاإلثبات على عقود 
بت على مدى فترة  اعلى أساس القسط الث مة كمصروفاتقيمنخفضة ال اتداإليجار للموجوقصيرة األجل وعقود لاعلى عقود اإليجار 

 اإليجار.عقد 
 

 ودائع 4-9
ً قياس  على تلك  يل تعدراء جإبالتكلفة المطفأة. يتم بالقيمة العادلة ومن ثم يعاد قياسها ل والعمالء جميع ودائع أسواق المايتم مبدئيا

مع يتم تحوطها العادلة التي  إلى القيمةدائع قيمة الوليل تعدإلجراء ية، فعالب العادلة ةمقيل من إستراتيجية تحوط اا كانت جزءاً الودائع، إذ 
 .  لألرباح أو الخسائرموحدة قائمة الالإثبات التغيرات الناتجة في 

 

 عكسي ال شراءالوإعادة شراء الاتفاقيات إعادة  4-10
 التزاماتر دها. يتم إظهابعاال يتم إست )إعادة الشراء(محدد  يخ مستقبلري تا دة الشراء فيالتعهد المتزامن بإعا الموجودات المباعة مع نإ
 زكمرللقائمة الموحدة الفي  شراء الوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة اآلخر للمبالغ المستلمة بموجب هذه االتفاقيات كأ طرفال

 ات الموجودات ثبلي. ال يتم إقة العائد الفعطري امد باستخدائفو إعادة الشراء كمصروفاتوسعر البيع  ة الفرق بين. يتم معالجالمالي
ز المالي، حيث ال تمتلك راء العكسي( في القائمة الموحدة للمركبيع في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشتعهد بإعادة الالمشتراة مع ال

 .ليالعائد الفع باستخدام طريقةائد فويع كدخل  لبا  ةلشراء وإعادمعالجة الفرق بين سعر الى هذه الموجودات. يتم سيطرة علاالمجموعة 
 

 خدمة  الالمتعلقة بنهاية  مكافآت األخرىالتقاعدي وال المعاش 4-11
قييمات االكتوارية ة بصورة عامة وفقاً للتة الخدميامتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المتعلقة بنهالموظفين ال تستحق تكاليف

 موقع.ل بها في كل ومعائدة الملسا ةأساس األنظمعلى 
 

   كوميةحال حالمن 4-12
رفقة. عندما تتعلق ميع الشروط المتم االمتثال لجيسوالمنحة م استالبأنه سيتم عندما يكون هناك تأكيد معقول ومية حكالإثبات المنح م يت

لى  التي تهدف إ ذات الصلة اليفالتكب احتسا هافيم تلتي يمنتظم على مدى الفترات اس ساأى  كدخل عل إثباته، يتم روفمصال دببنالمنحة 
  .ذات الصلة  تجوداللموجي المتوقع لعمر اإلنتاكدخل بمبالغ متساوية على مدى اإثباته ، يتم بموجودة علق المنحتتندما ع. هاضيوعت

 . 4-2 قمر اإليضاح  راجعة المستلمة خالل السنة المتعلقة بالمنح الحكومييل صاللحصول على المزيد من التف
 

على  سائر لخا أو باحمية ويتم إثباتها في األرإسوالمنحة بمبالغ جود المول سجيت يتمالنقدية، ر يالمجموعة منح الموجودات غتستلم  امعند
 .ة متساويةسنوي أقساطعلى  بناًء األساسي الموجود منافع ك ، استنادا إلى نمط استهالللموجودمتوقع لا جياتنإلامدى العمر 
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 )تتمة(ية سياسات المحاسبملخص ألهم ال 4

 
 إثبات الدخل والمصروفات 4-13
 
 معدل الفائدة الفعلي قة طري 4-13-1

 ع ة لجمينسببالدة الفعلي الفائدل عمقة ام طريباستخدفوائد اليتم تسجيل دخل ، 9قم بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر
إعادة   ط وتأثيرالتحواسبة التي تطبق عليها محفائدة و التي تستحق عليهاسعار الفائدة ات أمشتقوالمطفأة  ةبالتكلف المقاسةاألدوات المالية 

ائدة فا هيق علتستح التي اليةوجودات المكما يتم تسجيل دخل الفوائد على الم اإلطفاء/ وإعادة التدوير ذات الصلة بمحاسبة التحوط.
الفائدة  لة معدطريق باستخدام 9 بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالشامل اآلخر  لسة بالقيمة العادلة من خالل الدخاقالم

ة لفلتكبا حتفظ بهالما يةالماللمطلوبات بالنسبة لجميع ا معدل الفائدة الفعلياحتساب مصروفات الفوائد باستخدام طريقة  يتمالفعلي. كما 
موجود أو للوقع المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتقة دبخصم يلذي دل اعالمطفأة. معدل الفائدة الفعلي هو مال

 .المالي أو المطلوب، أيهما أنسب أو فترة أقصر إلى صافي القيمة المدرجة للموجود الماليالمطلوب 
 
تكاليف المعامالت وأي خصم أو عالوة ار االعتبخذ في ألابالمالي( للموجود تكلفة المطفأة لاالتالي، بو) ليلفعئدة االفا معدلم احتساب تي

بإثبات دخل   المجموعةقوم ت. ذلك الرسوم والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليكولي، من إقتناء الموجود الما
معدل حساب ، فإن ولذلك .ضر المتوقع للقرملمعدل العائد الثابت على مدى الع رأفضل تقدي ثليمذي ئد الالعا معدلباستخدام  الفوائد

لعمر المتوقع في مراحل مختلفة من ا قد تفرض التي و تملة عار الفائدة المختلفة المحير أسا تأثالفائدة الفعلي يأخذ في االعتبار أيض
 .(ةالجزائي لرسوماو مبالغ المدفوعة مقدماً والفوائدلاي ذلك ا ف)بملمنتج اة اة حيرولد ائص األخرىالمالي، والخصللموجود 

 

، عندها  يةمخاطر االئتمانالبخالف ألسباب أخرى األسعار الثابتة ذات  لوباتإذا تم تعديل توقعات التدفقات النقدية للموجودات أو المط
يتم   .المدرجةقيمة لتعديل تبعي على ا إجراء صلي مع األ ة الفعليدئفاالمعدل ب ةيبلالمستقاقدية ت في التدفقات النقدية التعخصم التغييرايتم 

المالي في الميزانية مع للقيمة المدرجة للموجود أو المطلوب  يو سلبابي أكتعديل إيج ةالسابقالقيمة المدرجة  نع الناتجالفرق  تسجيل
 .الفائدة الفعلية م طريقةادخستبامحتسبة لالفوائد ا مصروفات  /  في إيرادات ةزيادة أو نقصان مقابل تسجيل

 

أسعار الفائدة السوقية التغيرات في س كعتي كللتدفقات النقدية ل الدوري فإن إعادة التقدير  العائمة، سعارأل االمالية ذات  تالنسبة لألدواب
دفوعات الفائدة  دير مدة تقاع ، فإن إليألصغ امبلل اليعادلغ بمبإثبات األدوات المالية مبدئياً تم يكن عندما الفائدة الفعلي، ول معدل تغير كما 
 .مدرجة للموجود أو المطلوب الماليل جوهري على القيمة الؤثر بشكلة ال يبالمستق

 
 مصروفات الفوائد ودخل مشابه/ مصروفات مشابهة  /ل دخ 4-13-2
 .يةالفعل ئدةالفاطريقة ستخدام ابالمحتسبة  الفوائدومصروفات  على دخل الفوائد دالفوائمل صافي دخل  تيش
 

ً المالية، بخالف تلك التي تعتبر ت الموجوداد على ئالفوا دخلموعة باحتساب تقوم المج الفائدة  معدلبيق طتطريق  عن، مضمحلة ائتمانيا
 المالي. المدرجة للموجود الفعلي على إجمالي القيمة 

 

مالي. إذا  لاللموجود الفوائد دخل احتساب عة بومالمج متقو(، " 3رحلة لما"عتبر ي يوبالتال)مضمحل ائتمانياً المالي الموجود يصبح عندما 
ً المالي ولم يعد لموجود ن اتحس  . القيمة اإلجماليةالفوائد على أساس خل اب داحتس ، تعود المجموعة إلىمضمحل ائتمانيا
 
 ت دخل الرسوم والعموال 4-13-3

الرسوم ل خدتقدمها لعمالئها. يتم إثبات تي لاالية مال ماتمن الخدعة متنوموعة من مجالرسوم والعموالت دخل المجموعة تكتسب 
 .الخدماتتلك يم تقدر نظيالذي تتوقع المجموعة الحصول عليه المقابل عكس والت بمبلغ يوالعم

 

اتورة ر فصدا، يتم إعمالئهال لمجموعة خدمةعند بدء العقد. عندما تقدم ابها  الوفاءالتزامات األداء، وكذلك توقيت تعيين وتحديد يتم 
مرور ب مقدمةأو في نهاية فترة العقد للخدمة المعين الخدمة المقدمة في وقت فور عند تلبية لبصفة عامة على ا ها وتكون مستحقة لبقام

ل  دمات قب لختسيطر على ا  عادةً مايبات إيراداتها ألنها ترتفي كرب المال  تعملأنها بصفة عامة بالمجموعة  استنتجتوقد  .الوقت
 عميل.ال إلىتحويلها 

 
يل في  عماللك يستلم ويستهحيث والخدمات األخرى،  الموجوداتإدارة على وقت ال مروربوفاء بها لالتزامات األداء التي يتم اتتضمن 
  ت التي الخدماى لعيتضمن دخل الرسوم والعموالت للمجموعة . امهاهم المجموعة أداء أثناء المجموعة قدمها تالتي ذاته المنافع الوقت 

 ما يلي:"  علىمرور الوقت بداء التزامات األب ا الوفاءهفي يتم
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 )تتمة(اسات المحاسبية لسيهم املخص أل 4
 
 )تتمة( إثبات الدخل والمصروفات 4-13
 
 )تتمة( دخل الرسوم والعموالت  4-13-3
 

  اتجودلمودارة ا رسوم إ
على مدى فترات وإعادة التوازن، عادة ً ع المحفظة تتضمن على تنوي التي و ، الموجوداتخدمات إدارة ديم قتنظير لم رسوهذه الب تستك

يتم تقديمها كبير، والتي  إلى حد  ثلة مامتيتألف من سلسلة من الخدمات المتميزة التي هي أداء موحد ت التزام لخدماهذه امحددة. وتمثل 
 .متغير مقابلعتبر ذات واألداء التي ت من رسوم اإلدارة الموجوداترة إدا مون رسوتتكد. ة العقفتر خاللستمر شكل مب
 

لألموال  الموجوداتأساس نسبة مئوية ثابتة من صافي قيمة  علىيتم تحديدها ي وع سنواس ربيتم إصدار فواتير رسوم اإلدارة على أس
هي ، وةلربع السنقدمة مخدمات الالتحديد بال تعلق على وجهتألنها ة نسع ربكل لعلى سوم الر صتخصييتم  .ةالسن في نهاية ربعالمدارة 
وال تخضع  سنة ربع  الرسوم بشكل عام في نهاية كل يتم بلورة . خرىالفترات الربع سنوية األعن الخدمات المقدمة في متميزة 
 .ةسن ربعية كل نها م فيعاكل  بش ةإلداراإليرادات من رسوم اإثبات ، يتم تاليوبالد. الستردا

 

   ض ورسوم القرضرالق باطارت
إذا   كنلأخرى لدى المجموعة، وة ض وتسهيالت ائتمانيولحصول على قرمقابل التي يدفعها العمالء نوية الثابتة ارسوم السهذه هي ال
 موعة المجتتعهد . ةلاديمة العلقبا القرضيتم قياس ارتباط  لميل وإقراض محددة مع العم أن يتم إبرام ترتيباتغير المحتمل كان من 

الرسوم على  بات ثإ فترة االستحقاق، يتمعلى مدى  بانتظامالخدمات إلى العميل فع تحويل منايتم  عندماة. رة محددسهيل قرض لفتتقديم تب
  .إيرادات على أساس القسط الثابتباعتبارها 

 

 في دخل المتاجرةاص 4-13-4

لصلة  مصروفات ذات الا وأل دخالويمة العادلة الق يرات فيالتغ نع الناتجة  ئراسلخواباح رألاجميع يتضمن صافي دخل المتاجرة على 
 .تاجرةا لغرض المبهالمحتفظ المالية فيما يتعلق بالموجودات  األسهموأرباح 

 
 أسهم الخزانة   4-14

أو  ات أي ربحثبإ يتم لملكية. الق احقوتخصم من وهم الخزانة( بالتكلفة كية الخاصة المعاد إقتناؤها )أسيتم إثبات أدوات أسهم حقوق المل
. يتم إثبات أي فرق  المجموعةب صة صدار أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاراء أو بيع أو إ الخسائر عند ش وأاح رباأل خسارة في 

 ادة إصداره في عالوة إصدار أسهم.بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم إع
 

 ة  ياألدوات المال 4-15
 

 اإلثباتيخ تار 4-15-1
ً يتم م جرة، وهو تافي تاريخ المالعمالء وودائع العمالء والبنوك  ناء قروض وسلفلمالية، باستثاوبات مطلوال ت الموجودات  إثبابدئيا
ً في  يخ الذيالتار ة  العادي ة قبالطريالمبيعات  وأالمشتريات تضمن ذلك على لألداة. ي التعاقدية األحكامأصبحت فيه المجموعة طرفا

. يتم القوانين أو حسب أعراف السوق في صوص علية عامةً ر الزمني المنااإلط اللت خليم الموجوداتتطلب تس تيالة ليجودات المالمول
بإثبات ودائع العمالء والبنوك عندما يتم تحويل  ء عند تحويل األموال إلى حسابات العمالء. تقوم المجموعةوض وسلف العمالقرإثبات 
 . وعةمجمل إلى الااألمو

 

 القياس المبدئي 4-15-2
في  ا هو موضح مك، ت الماليةاوإلدارة األدعمال ألنموذج اتعاقدية وشروطها العلى  ة عند اإلثبات المبدئيلماليات األدويعتمد تصنيف ا

 .17-4و  14-16 رقم يناإليضاح
 

ً ة ا العادلمتهبقيس المجموعة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئي، تقياإلثبات الد عن ً منهاناقصو إليها أمضافا   ة حال في، ا
التي  ضافية اإللمعامالت يف اتكال ،ررباح أو الخسائاأل ير المدرجة بالقيمة العادلة من خاللوبات المالية غالموجودات المالية أو المطل

تكاليف المعاملة تساب تم اح. تواللعموا سوم، مثل الرر الموجودات المالية أو المطلوبات الماليةإقتناء أو إصداب مباشرةً إلى نست
 ثبات المبدئيإلابعد سائر. األرباح أو الخئر في دلة من خالل األرباح أو الخساة بالقيمة العاالمالية المدرجوالمطلوبات ات جودلمول
 المقاسة بالقيمة  الّدينأدوات  فيثمارات تسالواتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ئتمانية المت الخسائر االإثبايتم ، باشرةً م
ن يكوائر عندما لخسألرباح أو اائمة الموحدة لى خسارة محاسبية يتم إثباتها في القر، مما يؤدي إلالدخل الشامل األخ لة من خالل عادال

ً الموجود مم املة، تقوم المع عرس ئي عنمبدال لف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عند اإلثباتا تختعندم .نوح حديثا
 وضح أدناه.لمعلى النحو ا  لليوم األول الربح أو الخسارةاب حتسالمجموعة با
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 
 )تتمة( األدوات المالية   4-15

 
 ول ة لليوم األالربح أو الخسار 4-15-3

 فرق كالتالي: د المنح، يتم معاملة الدلة عنلعاة اداة عن القيممعاملة األر سع لفختعندما ي
 
بناًء على  ( أو 1أي مدخالت المستوى جود أو مطلوب مماثل )في السوق النشطة لمو معلن عندما تثبت القيمة العادلة بسعر )أ(

 ليوم األول. في اسارة و خح أات الفرق كربنه يتم إثب، فإاتهحظيمكن مالتي األسواق ال نالتي تستخدم البيانات فقط م تقنيات التقييم
 

فهي  . على حدةليوم األول في اسارة المؤجلة أو الخ توقيت إثبات الربح ل الفرق ويتم تحديداألخرى، يتم تأجيميع الحاالت ج في )ب(
ا ظتهالحدخالت يمكن مام مباستخدألداة لة ة العادلقيمتحديد الكن إلى أن يصبح من الممعلى مدى عمر األداة أو تؤجل تطفأ  إما
 عاد األداة.لسوق أو عندما يتم استبفي ا

 
 الموجودات المالية 4-16
 
 س الالحقالتصنيف والقيا - ديّنت ال أدوا 4-16-1

 دات المالية. فيما يلي أدناه متطلبات تصنيف الموجو
 

 ي: يل ّدين على مايعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات ال
 

 و ات؛دارة الموجودلمجموعة إلمال اأعج نموذ (1)
 

 ي القائم. ائدة على المبلغ األصلالفو للّدينلمدفوعات على المبلغ األصلي جودات أي فقط اخصائص التدفقات النقدية للمو (2)
 

 الية:  التياس الثالث ا إلى إحدى فئات القوعة بتصنيف أدوات الّدين الخاصة بهبناًء على تلك العوامل، تقوم المجم
 
فقط قدية التدفقات النتلك لتعاقدية حيث تمثل ية افقات النقدتحصيل التدمن أجل المحتفظ بها ت وداالموجم قياس يتلمطفأة: لفة اتكال -

أو األرباح ل والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالي القائم، ائدة على المبلغ األصلالفو للّدينمبلغ األصلي المدفوعات على ال
المتوقعة المثبتة   ئر االئتمانيةأي مخصص للخسا خاللن المدرجة لتلك الموجودات م يمةالق تم تعديليالمطفأة. كلفة لتبا الخسائر

ودخل مشابه" باستخدام طريقة معدل الفائدة  ائدالفودخل الموجودات المالية في " ائد الناتج من تلك يتم تضمين دخل الفو. مقاسةوال
 لي. الفع

 
قدية  فقات النقدية التعالتدل احصيت من أجلظ بها الموجودات المالية المحتف ياسيتم قخل الشامل اآلخر: ل الدالخ لة منعادال القيمة -

ائدة على المبلغ الفى المبلغ األصلي للّدين وللموجودات فقط المدفوعات علالتدفقات النقدية  يع الموجودات، حيث تمثلب لج من أأو 
ل الشامل  لدخ خالل ادلة من اعمة البالقيوتقاس  ح أو الخسائرابراأل يمة العادلة من خالل بالق هايفتم تصني ال والتياألصلي القائم، 

 وأر االئتمانية المتوقعة سائالخامل اآلخر، باستثناء إلثبات خالل الدخل الشمة المدرجة من ات في القيريم ترحيل التغاآلخر. يت
 ت األجنبية. عندما يتم إستبعاداللعمصرف ا الناتجة عن خسائر الح وباراألد و وائالفوإيرادات  اانتفت الحاجة إليه اتمخصص

ً فبتة مسمتراكمة المثلسارة اأو الخة تصنيف الربح الية، يتم إعادالموجودات الم لى ي الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إبقا
ا لغرض به تفظن استبعاد إستثمارات محع ةناتجة أو خسار ربحاآلخر" "ك ي"الدخل التشغيلاألرباح أو الخسائر ويتم إثباتها في 

" باستخدام طريقة معدل  ه ابل مشودخ الفوائد دخلفي " موجودات المالية ك الن تلعد الناتج ائمين دخل الفوجرة". يتم تضغير المتا
 الفائدة الفعلي. 

 

ة  ة أو مدرج طفأالممدرجة بالتكلفة الير ايمعفي الت تي الال ليةلموجودات المايتم قياس االعادلة من خالل األرباح أو الخسائر:  يمةالق -
كما يجوز للمجموعة  سائر. أو الخالل األرباح خلة من رجة بالقيمة العادمد أو لشامل اآلخرن خالل الدخل ابالقيمة العادلة م

يخفض بشكل  يلغي أوك ذلام بقيال إذا كانرباح أو الخسائر، لية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األتصنيف الموجودات الما
 قياسهاين التي يتم دّ ات الن أدو عخسارة الناتجة ات الربح أو الثبات. يتم إثبفي القياس أو اإل تطابق المحاسبيلا م جوهري من عد

 ً   موحدة ال ئمة لخسائر ويتم عرضها في القالخسائر في القائمة الموحدة لألرباح أو ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو االحقا
 لفوائد تضمين دخل ا  يتم. التي نتجت فيها السنةي " فكدخل من دفتر المتاجرةخر" " ي آغيلأو الخسائر ضمن "دخل تشرباح ألل
 لي.طريقة معدل الفائدة الفعودخل مشابه " باستخدام  دخل الفوائدج عن تلك الموجودات المالية في " اتلنا
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 دةالموح م الماليةول القوائإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( اسبيةملخص ألهم السياسات المح 4
 

 )تتمة(  المالية  الموجودات 4-16
 

 نموذج األعمال  4-13-2
ق هدف  يالمالية لتحقوجودات ن المعة ممجمو  إدارتها أفضل كيفية نحو مالها على المستوى الذي يعكس على ذج أع نمو عة تحدد المجمو 

ما إذا كان هدف المجموعة هو  تقييم  ،ي قدية. أات النتدفقلا تحقيق الموجودات من أجل  موعةمجل اإدارة  ةكيفيمال ع األنموذج  عمالها. يعكس أ
 بيع الناتجة من النقدية  فقات التددية و لتعاقالتدفقات النقدية اتحقيق كل من تحصيل ن الموجودات أو عاقدية مالتية التدفقات النقدتحصيل فقط 

يتم تصنيف نه فإ(، ا ألغراض المتاجرة لية المحتفظ بهالما الموجودات )على سبيل المثال، ق طبيللت قابل هما نمن أي إذا لم يك. الموجودات 
 . ال يتماألرباح أو الخسائر خالل ة من لعادل بالقيمة ا  ا" ويتم قياسهلغرض المتاجرة اذج األعمال "المحتفظ بهمو ن نجزء مك الموجودات المالية 

التي يمكن عوامل ال وبناًء على الة األعمي لمحفظمالجاإلمستوى العلى وإنما  على حدة داةكل أ ساسى أعلل اعماألنموذج  إجراء تقييم
 مثل: مالحظتها  

 

إلدارة تركز  ت استراتيجية اكان ا إذاخص، مة لمحفظة األعمال والتطبيق العملي لتلك السياسات. وباألالمحدداف هدالسياسات واأل -
تحقاق الموجودات المالية مع  مطابقة فترة اسربح و محدد لمعدل المحافظة على بيان والية تعاقدئد الالفوا دات من يرااإلتحقيق لى ع 

 ؛جودات التدفقات النقدية من خالل بيع المو  تحقيقجودات أو ول تلك المو تم لتي فترة استحقاق المطلوبات المالية ا
 

نة الموجودات ن ولجة الرئيسييما إلى موظفي اإلدارأنهرير بشتقم قديوت مالموذج األع الموجودات ونيتم فيها تقييم أداء  ة التي الكيفي -
 ؛ المطلوبات التابعة للمجموعةو 

 

 لمخاطر؛ و ة اداري يتم فيها تقييم وإالكيفية الت -
 

ات بيعالمأن أنشطة توقعاتها بش بيعات، باإلضافة إلى تلك الم سباب ة، وألسابقوتوقيتها في الفترات ا وحجمهامعدل تكرار المبيعات  -
عن باقي األنشطة،  بشكل منفصلاالعتبار  في ات ال يمكن أخذها بأنشطة المبيع لخاصةلمعلومات االرغم من ذلك، فإن ا. بتقبليةمسال
إلضافة إلى  المالية با الموجودات دارة إل جموعةللم معلن الهدف اللكيفية تحقيق المجموعة العامة التقييم جزء من عملية  تبرتع بل
 نقدية.الت فقالتدق ايفية تحقيك

 

 لضغط".  حالة او "" أ"أسواء حالة سيناريوهات ل معقول دون األخذ في االعتبار عة بشكالمتوقوهات اريسينالتند تقييم نموذج األعمال على سي
 

ح أو  ربااألخالل  من ة ادلالعمة لة، بالقيالقيمة العادئها على أساس يتم تقييم أدا التي جرة و المتايتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض 
ء من أجل تحصيل التدفقات واس وال يتم االحتفاظ بها على حد  حصيل التدفقات النقدية التعاقدية ظ بها من أجل تحتفاحيث ال يتم االالخسائر 

 النقدية وبيع الموجودات المالية.
 

 قائملصلي الغ األعلى المب والفائدة للديّن مدفوعات على المبلغ األصلي ص فقط حف 4-16-3
لّدين ل لي ألصبلغ اوعات على المفحص فقط المدفا كانت تستوفي ة لتحديد ما إذيلموجودات المالدية لوعة بتقييم الشروط التعاقالمجم ومتق

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

وقد تتغير على مدى  المبدئي  ات ثبعند اإل ةلماليودات ادلة للموجعلى أساس القيمة العاين دّ للد المبلغ األصلي تحدي ، يتمالفحصألغراض هذا 
 أو إطفاء عالوة / خصم(.  ن يدّ لللي المبلغ األص ي مدفوعات على ال، إذا كانت ه)على سبيل المث  .لموجود المالي عمر ا

 

تيبات تر مع يتوافق ي الذ ح لربش اهامو خرى مخاطر اإلقراض األساسية األأو والمخاطر االئتمانية مقابل القيمة الزمنية للنقود  الفائدةتمثل 
 اإلقراض األساسية. 

 

في والفائدة على المبلغ األصلي القائم، تأخذ المجموعة ين دّ للصلي ت المبلغ األمدفوعافقط عاقدية هي دية التالتدفقات النق ت إذا كان ييم ماد تقنع 
غير قد ت ي على شروط تعاقدية التي ة تحتو اليدات المو الموجكانت  يم ما إذا. يتضمن ذلك على تقيالمالية ة لألدوات روط التعاقدياالعتبار الش
 االعتبار ما يلي:  في . عند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجموعة طلشرذا اهلاستيفاؤها  ية نتيجة لعدملنقدية التعاقددار التدفقات اقتوقيت أو م

 

  دة؛عر الفائديد سيها تحي يتم فلتا والفترةلتي يتم فيها عرض الموجودات المالية لة االعم -
 النقدية؛ قيت التدفقات تو و  مقدارتغيير  ن نها أ من شأاألحداث المحتملة التي  -
 ي؛ خصائص الرفع المال -
 و  التمديد؛  طو وشرسبق الدفع الم -
 دون حق ات لموجوديبات ادة )على سبيل المثال: ترتمن الموجودات المحدللتدفقات النقدية  المجموعةمطالبات من الشروط التي تحد  -

 . (من لضاعلى ا عو الرج
 

يف وقياس الموجودات نصت تمي نهإف، ةساسياإلقراض األ ات ترتيبمع  وافقتتلبات التي ال تقللمخاطر أو ال اقديةالشروط التعتتعرض حيثما 
 .  اح أو الخسائر من خالل األرب  العادلةالمالية ذات الصلة بالقيمة 

 

غ  مدفوعات المبل قطت النقدية هي فتدفقاإذا كانت التبار عند تحديد ما الع ها في البمجم لضمنيةلمشتقات ايتم أخذ الموجودات المالية ذات ا 
 ئم.االقصلي ى المبلغ األوالفائدة علين دّ للاألصلي 
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 الموحدةئم المالية ت حول القوااحاإيض
 2020ر ديسمب  31

 
 

 )تتمة( م السياسات المحاسبية هأل لخصم 4
 

 مة( )تت يةمالال الموجودات 4-16
 

 نيف لتصإعادة ا 4-16-4
بداية  من التصنيف ة عادويتم إ. الموجوداتتلك إلدارة  اعمالهأعندما يتغير نموذج فقط  تثمارات الّدينيف إستقوم المجموعة بإعادة تصن

 .  ةسنال لخالنها أي مدث حت لموالحدوث  التغيرات نادره أن تكون تلك لمتوقع ن اوم .بعد التغييرإعداد التقرير المالي األولي فتره 
 

 حق قياس الاليف والالتصن –أدوات أسهم حقوق الملكية  4-16-5
؛ أي األدوات التي ال ةالمصدرالجهة حقوق الملكية من وجهة نظر  همسأتستوفي تعريف التي دوات األحقوق الملكية هي أسهم أدوات 
 ة.المصدر  جهةدات الجوموفي ي صاف يةمتبق دةفائت وجود والتي تثب، بالسداد ةتعاقدي تاالتزامى لعمن تتض

 

العادلة من خالل  يمةالقأسهم حقوق الملكية المدرجة بستثمارات إال رجعه فيه بعض تصنيف تارت المجموعة ي، اخعند اإلثبات المبدئ
تم ، ييارختالاذا م هاستخدا عندو .غرض المتاجرةالمحتفظ بها لتلك  رى بخالفأخ راضل الشامل اآلخر التي يتم االحتفاظ بها ألغالدخ
ً ل الشامل اآلدخ الفي القيمة العادلة خسائر وأرباح  باتإث ، بما خسائرال أو القائمة الموحدة لألرباحإلى  إعادة تصنيفها خر وال يتم الحقا

يتم  .حاللاإلضم قييمتلخر شامل اآلالعادلة من الدخل البالقيمة كية المدرجة لمإستثمارات أسهم حقوق الال تخضع . عند اإلستبعادفي ذلك 
و ت أثبااإلفيه عند  اتقم المجموعة باختيارها ليتم تصنيفها بصورة ال رجعهخرى التي لم ألاكية حقوق الملأسهم ستثمارات إجميع ات إثب

 ائر.رباح أو الخسدلة من خالل األبالقيمة العا ةالتحول بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى مدرج 
 

في   األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل  لمدرجة بالقيمةكية اأسهم حقوق المل ة من إستثماراتاتجر النسائالخو رباحألمين اتضم يت
 في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. من دفتر المتاجرة"  خلكد"دخل تشغيلي آخر" " 

 

إلستالم  د حق لدى المجموعة يوجدما " عنآخر يلتشغي ر "كدخلائاح أو الخسقائمة الموحدة لألربهم في الباح األسأر باتيتم إث
 ت. دفوعاالم
 
 الوقت  القروض  أو منحيل تعد 4-16-6

،  مقترضها اليواجهالتي للصعوبات المالية  ستجابةً اعديالت على الشروط األصلية للقروض و تت أزالتنابتقديم ا المجموعة أحيانً تقوم 
  ك تل ميدقم تتي مادعنممنوح للوقت  رضلقا  عةولمجمابر تعت. رىخفية أات إضا فرض ضمان الضمانات أوعلى الحصول بدالً من 

 يتمتع رضلمقتا  نکاإذا ما كانت المجموعة لتوافق عليها و رضللمقت قعةوتملأو ا  لحاليةا لماليةا تباوللصع نتيجة تاليدلتعأو ا تالزالتنا
 : مؤشرات الصعوبات المالية ما يليتتضمن . مالية ةبسالم

 
أن  لغ التي يتوقع لمبالتعاقدية إلى اية االتدفقات النقدفقط  إذا كان التعديل يخفضوما ، ليةما وباته صعيواج لمقترضإذا كان ا -

 .ا دفعه ىعل  قادراً لمقترض ايكون 

على   جوهريوالتي تؤثر بشكل  ى األسهمالعائد القائم عل /حصة الربحعائد ، مثل ةجوهري ةي شروط جديدقد تم إدخال أ ما إذا  -
 ض.القر مخاطر بيان

 لية.ت ماالمقترض صعوبا يواجهبشكل جوهري عندما ال  رة القرضفت تمديد -

 الفائدة.ي في سعر تغير جوهر -

 رض. عرض الق هافيلة التي يتم تغير العم -

تبطة انية المرئتمانية التي تؤثر بشكل جوهري على المخاطر االئتمإدخال الضمانات أو األوراق المالية األخرى أو التحسينات اال -
 .القرضب

 

  عادة وإ لة القيمة العاد"جديد" بوإثبات موجود صلي ألاموجود المالي د البإستبعامجموعة ال ومتق، بشكل جوهري ةمختلفالشروط  انتإذا ك
 احتسابألغراض اإلثبات المبدئي لتفاوض هو تاريخ ه اعادإلتالي يعتبر تاريخ وبا. احتساب معدل فائدة فعلي جديد للموجود

المجموعة أيضاً  ، تقوم ومع ذلكمانية. الئتالمخاطر اة في جوهريت زيادة يد ما إذا كانت قد حدثتحدلك لغرض في ذ ، بمالحالاإلضم
إعادة  كان فيها في الظروف التي ي، وباألخص المثبت يعتبر مضمحالً ائتمانياً عند اإلثبات المبدئ الجديدد المالي  جومولا ما إذا كانم بتقيي

األرباح أو ة في القيمة المدرج ق فيم إثبات الفروتي. صلا في األالمتفق عليهالمدفوعات  اد سدلى ر عقادر غييل معيتعلق ب التفاوض
 ن اإلستبعاد.عة  جتانخسارة ح أو الخسائر كرب

 

 المعايير التالية: يفي جميعلعميل أن من أجل إعادة تصنيف القرض من فئة منح الوقت، يجب على ا 
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 حدةوة المالماليالقوائم  إيضاحات حول
 2020مبر ديس 31

 
 

 )تتمة( محاسبية ات الملخص ألهم السياس 4
 
 )تتمة( المالية  الموجودات 4-16
 

 ( تتمة)ت وقال القروض أو منحتعديل  4-16-6
 

 جميع التسهيالت الخاصة به منتجة؛ اعتبار يجب  -
 

م ائم خالل معظغ األصلي القل لمبة على ادئفاالو ين أللدّ صلي للمبلغ األمنتظمة ألكثر من المبلغ غير الجوهري  عاتدف تسديدتم  -
 للوقت؛ والموجود على أنه ممنوح  تصنيفعندما تم  فترةال

 

 يوماً. 30عن السداد ألكثر من خر متأال يوجد لدى العميل أي عقد  -
 

ادة  عبإ موعةالمجقوم تو، جودللمود بعااستج عنه لن ينتعاده التفاوض أو التعديل إن إ، فريبشكل جوه ةوإذا لم تكن الشروط مختلف
ة في القائمة عدلة متقوم بإثبات ربح أو خساروالمعدلة للموجود المالي لنقدية قات االتدفعلى أساس  درجة الم جمالي القيمةاحتساب إ

ة دالفائبمعدل دلة لمعا يةت النقدالتدفقادة عن طريق خصم يمة المدرجة الجدياحتساب إجمالي الق. ويعاد حدة لألرباح أو الخسائرالمو
 (.جودات المالية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الممنوحةموللدل لالئتمان المع لفائدة الفعليل امعد)أو صلي ألي االفعل

 

ل تعديقبل تم احتسابه ئدة الفعلي األصلي كما فاالمعدل ستخدام إبيتم قياس أي إضمحالل ، بشأن الشروطعاده التفاوض إ جردوبم
حدوث احتماالت ضمان استمرار  ىلمساعدة علا أجلن م وقتة للالممنوحالقروض اقبة ري مموعة فمجالسة ياثل سوتتمروط. الش

  ة حد على  ة كل حالاس أس ى عل 3والمرحلة  2المرحلة والتصنيف بين باإلستبعاد ارات المتعلقة قرال يتم تحديدالمدفوعات في المستقبل. 
يتم   نهإفبالقرض،  يتعلقفيما جراءات خسارة اإلذا حددت هذه إ. وتمانيةئاال طرخاالم ة في جوهريزيادة اللامعايير على أساس أو 

إعادة  شطبها أو حتى يتم تحصليها أو  3ضمن المرحلة للوقت مدرجة  وحةممنموجودات مضمحلة باعتبارها اإلفصاح عنها وإدارتها 
 .  2ة  ا إلى المرحلتحويله

 

   لبخالف التعدياالستبعاد  4-16-7
سواًء لها وعندما يتم نقأو  د الماليلموجومن االنقدية قات لتدفلتعاقدية ل قوق اانقضاء الحعند ، ة أو جزء منهااليالمودات الموجتبعاد يتم اس
نقل أو إبقاء جميع تقم المجموعة بأو )ب( عندما لم المتعلقة بالموجود  فآت الجوهريةمخاطر والمكاجموعة بنقل جميع الالممت قا )أ(

 .دوجولما  علىلم تحتفظ بالسيطرة ولكنها جود مول ل وهرية جآت الالمكافالمخاطر و
 

االلتزامات فع د بدتتعه اولكنه ،الموجوداتات النقدية من دفقالتالستالم ية بالحقوق التعاقدحيث تحتفظ في معامالت وعة المجمتدخل 
ى  ويتم احتساب تلك المعامالت عل  .يةالجوهر  تفآمكاوالطر خاميع الموبنقل جالمنشآت األخرى تلك التدفقات النقدية إلى  التعاقدية على 

 :موعةمجال كانتإذا تنتج من االستبعاد  ييبات سداد" التا تحويالت "ترتأنه
 

 لة من الموجودات؛ ل مبالغ معادا قامت بتحصيبسداد المدفوعات إال إذة لزمغير م (1)
 

 ؛الموجوداتظورة من بيع أو رهن حم (2)
 

 . جوهريتأخير أي دون موجودات ال لها منصيتحت بية قاممبالغ نقدبتحويل أي ملزمة  (3)
 

الية  األوراق الم إقراضشراء القياسية وال ةعادات إيوجب اتفاقسندات( المقدمة من المجموعة بمالسهم واألانات )تبعاد الضمم اسم يتل
، وبالتالي  بقاً سمة المحدد ءالشراإعادة سعر  أساسعلى الجوهرية مخاطر والمكافآت بكافة الموعة تحتفظ معامالت االقتراض ألن المجو

 .افاؤهاستيلم يتم اد ستبعفإن معايير اال
 

 المطلوبات المالية 4-17
 

 حقياس الال ف والقالتصني 4-17-1
ً ا وتم قياسهية ف المطلوبات الماليتصنتم   :ما يلي ثناء، باستبالتكلفة المطفأة الحقا
 

ات شتقات والمطلوبى الم: يتم تطبيق هذا التصنيف علائرلخسأو اباح األر ن خاللمالعادلة بالقيمة المدرجة المطلوبات المالية  -
ة العادلة من خالل قيمبالالمصنفة  على المطلوبات المالية ئرخساأو الاألرباح  . يتم عرضغرض المتاجرةالمالية المحتفظ بها ل

ت إلى التغيراالذي ينسب المالي  لوبلة للمطدالعا القيمةلتغير في بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ ا الخسائر  األرباح أو
السوق التي إلى التغيرات في ظروف  سبين الالمبلغ الذي على أنه ، والتي يتم تحديدها طلوبالم ذلكل يةانئتمالمخاطر االفي 
م ما لا ذهو(. لوبللمط لعادلةيمة االق ر فيلتغيل)المبلغ المتبقي اح أو الخسائر في األرب بشكل جزئير السوق( وؤدي إلى مخاطت

ر التي ئاخسال وأاألرباح  عرضأيضاً في هذه الحالة يتم ف، يالمحاسبتطابق لاعدم ع أو يوس خلقي أنهذا العرض من شأن يكن 
 لألرباح أو الخسائر؛الموحدة القائمة في للمطلوب االئتمانية  ت في المخاطرإلى التغيراتنسب 
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 ةالموحدالمالية  إيضاحات حول القوائم 
 2020ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( سبية المحا هم السياساتملخص أل 4
 
 ( تتمة) مطلوبات الماليةلا 4-17

 
 حقياس الال ف والقالتصني 4-17-1
 

 المطلوبات المالية إثبات بموجبها ، حيث يتم ستبعاداللمؤهلة لم تكن التي عن تحويل الموجودات المالية الناتجة بات المالية طلوالم -
 و ؛على المطلوبات الماليةكبدها تتات مصروفأي ت بابإث، تقوم المجموعة حقةالال فتراتال يل. في حوللتم تلالمسللمقابل 

 

 القرض. ات باطعقود الضمانات المالية وارت -

 
 االستبعاد 4-17-2

 .(دتهانتهاء م ه أولغائإ أووفائه  قد تمالمحدد في العقد االلتزام ا يكون ا )أي عندمهعند إطفاؤ ةالمالي اتم إستبعاد المطلوبتي
 

الت ديتع إدخال عن  ، فضالً بشكل جوهري مختلفةوط ربشألدوات الّدين صليين ة ومقرضيها األمجموعالتبادل بين اليتم احتساب 
 وتختلف. ة جديدةية وإثبات مطلوبات ماليلمالية األصلللمطلوبات ا اءإطففيعتبر بمثابة ، قائمةلمالية المات التزااالشروط ى علجوهرية 

ي رسوم مدفوعة  أشروط الجديدة، بما في ذلك القدية بموجب للتدفقات النة صوممخالإذا كانت القيمة الحالية ري جوهبشكل ط والشر
القيمة عن على األقل  %10ختلف بنسبة ت ، وهياألصليالفعلي  لفائدةمعدل استخدام ابمخصومة ومستلمة ي رسوم أ نها ممحسوماً 

العوامل النوعية األخذ في االعتبار م يتإلى ذلك،  فة إلضااب. للمطلوبات المالية األصلية قيةة المتبيدالنققات دفلتخصومة ل الحالية الم
في  اتيرالتغكذلك و ةداالمرتبطة باأل ويل الجديدةوخصائص التح دةوالتغيرات في نوع سعر الفائ ةداعرض األاألخرى، مثل عملة 

كجزء من متكبدة رسوم ي تكاليف أو أ إثباتفإنه يتم ، إطفاءبمثابة لشروط ل اأو تعدي لّدينوات ادأتبادل ب إذا تم احتسا. مواثيق القرض
 تعدل متكبدة  ومي تكاليف أو رسأن إ، ف طفاءأنه إ ىل علعديالتيتم احتساب التبادل أو م لذا . وإالناتجة عن اإلطفاءالربح أو الخسارة 

 . لوبات المعدلةمطلل تبقيةالمرة فتالمدى اؤها على القيمة المدرجة للمطلوبات ويتم إطف

 
 الل اإلضمح 4-18

  جة ردلما المالية ا موجودات دينهعة المرتبطة بتوقالمالخسائر االئتمانية ، على أساس النظرة المستقبلية مجراء تقييإب عةولمجما ومقت
ود اطات القرض وعقرتبعن ا تجةلناا تعرضاتمقابل الوخالل الدخل الشامل اآلخر  نم لةد لعاا لقيمةاجة بدرالمو ةفأطلما بالتکلفة

اس  داد كل تقرير مالي. يعكس قيإعيخ بإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمثل تلك الخسائر في تار تقوم المجموعة الية.الضمانات الم
 المتوقعة ما يلي: انيةئتماالسائر الخ
 

 ؛ المحتملةئج من النتاموعة يم مجيقتن طريق احتمالية مرجحة الذي تم تحديده ع  لغمبوعادل بلغ م -
 
 و؛ قودالقيمة الزمنية للن -
 
  والظروف سابقة لاعن األحداث التقرير المالي  دداإعفي تاريخ  مامتاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهداعمة ولة ومعلومات معق -

 مستقبلية.القتصادية الا ظروفللة والتنبؤات الحالي

 
ة على مدى عمرها المتوقع.  األداة المالي ث علىالتعثر في السداد التي تحد اطرمخ المجموعة قدر تقعة، سنية المتوالخسارة االئتما الحتساب

لموجود قي المتوقع ل تبي على مدى العمر المالنقد العجز حاالتيع لجمأساس القيمة الحالية ى عل قعةية المتويتم تقدير الخسارة االئتمان
، استالمهاقع المجموعة تتونقدية التي ات الالتدفقبموجب العقد، وللمجموعة قة المستح ة عاقديية التقات النقدي، أي الفرق بين: التدفالمال

 .تقريبي لمعدأو  للقرضالفعلي الفائدة مخصومة بمعدل 
 

 ة ية المتوقعنتماالئقياس الخسائر ا
ً وفها ياسم قويت ،انيةاالئتم للخسائر  تمالية المرجحةاالح تقدير هي قعةتوالم االئتمانية الخسائر  : يلي لما قا

 

لعجز ا التلجميع حاالقيمة الحالية أي : المالي في تاريخ إعداد التقرير تمانياً ضمحلة ائم غيرهي الموجودات المالية التي  -
ً لمستحقة للمنشأة ية النقدالتدفقات االفرق بين أي )النقدي   ؛ (هاالماستلتي تتوقع المجموعة ات النقدية العقد والتدفقل وفقا

 

: أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة  اليالم اد التقريرخ إعدفي تاريهي مضمحلة ائتمانياً ي التالمالية ودات الموج -
 ة؛  المقدر ت النقدية المستقبليةاقدفلتلالحالية  
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 ( )تتمةبية ملخص ألهم السياسات المحاس 4
 

 ة( تتم) اللضمحاإل 4-18
 

 ( تتمة)ة عقلمتوية انتماالئقياس الخسائر ا

ض الذي سيتم سحبه على مدى العمر المتوقع  لقرت اوقع الرتباطات الجزء المتر المسحوبة: تقديراالقروض غي اطاتارتب -
حامل  ام ة إذا قأللمنشستحقة اقدية المللعجز النقدي بين التدفقات النقدية التع ة الحالية حسب القيمتالرتباطات القرض؛ و
جزء  لاك ذل ا إذا تم سحبنشأة استالمهلتي تتوقع المفقات النقدية اوالتدمن القرض توقع ء المحب الجزارتباطات القرض بس
 و  المتوقع من القرض؛

 

 لتعويض  ةمتوقععات الية للمدفوعلى أساس القيمة الحالية المتوقعة ائر االئتمانلخستقديرات ا :يةمانات المالة لعقود الضنسببال -
  طرف أي منها أي مبالغ يتوقع الضامن استالمها من حاملها أو المدين أو تكبدها محسوم  تي تمالخسارة االئتمانية الملها عن حا

ير الية سيكون هو نفس تقدالضمانات المتوقعة لعقود المدير الخسائر االئتمانية قتن إ، فبالكاملآخر. إذا كان القرض مضمون 
 . ضع للضمانخا ال  للقرضر دالمق النقديالعجز 

 

ت القروض وعقود اطارتبت دينها والقروض والسلف والمتوقعة، قامت المجموعة بتصنيف سندار االئتمانية الخسائألغراض احتساب ا
ية جس منهلى أسا، ع3رحلة والم 2والمرحلة  1المرحلة خر إلى خل الشامل اآلالدة من خالل بالقيمة العادل مالية المدرجة انات الالضم
 :أدناهعلى النحو الموضح ل المطبقة، محالاإلض
 

وعة مخصص على أساس الخسائر  مجمال ، تثبتألول مرة الموجودات الماليةعندما يتم إثبات  –المنتجة  – 1المرحلة  •
 شهراً. 12توقعة لمدة االئتمانية الم

 

، مانيةزيادة جوهرية في المخاطر االئت يةالمالات جودموالظهر : عندما توهرية في المخاطر االئتمانيةدة الجالزيا – 2لة حمرال •
 . مدى العمر ة المخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على تسجل المجموع

 

 .  الموجودات المالية لكفيما يتعلق بتى العمر مد توقعة على ماالئتمانية ال مجموعة الخسائرالمضمحلة: تثبت ال - 3المرحلة   •
 

ما إذا  مالي تقرير إعداد هاية كل فترة راء تقييم في نة إلج، وضعت المجموعة سياسعالهورة أكمذالاحل مرالفي تصنيف ألغراض ال
داد  لتعثر في السا ير في مخاطرغتاالعتبار ال الل األخذ فيخ منبشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي زادت د ق ةيمخاطر االئتمانالكانت 
 . ليةالما ألداةتبقي لالعمر المتحدث على مدى التي 

 
ا إذا كانت ى معل بناءً العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  لمدرجة بالقيمةسندات الّدين اعلى  ستقوم المجموعة بتسجيل إضمحالل

يمة توقعة القتمانية المالخسائر االئتخفض لن لك، ومع ذ أعاله.ح كما هو موض، 3مرحلة  أو 2لة مرحأو  1مرحلة على أنها مصنفة 
سيتم إثبات مبلغ يعادل  من ذلك،  بدالً و بالقيمة العادلة.ل ال تزاالتي ي، المالالمركز ت المالية في قائمة وداموجلتلك ال مدرجةال
بلغ مع احتساب م محالل متراكمآلخر كمبلغ إضمل االدخل الشافة المطفأة في قياس الموجودات بالتكلذي قد ينشأ في حالة ال خصصالم
  سائرالخ ورباح أفي األ ثلمما
 

 ية.وق الملكحقهم أس أدواتسجيل إضمحالل على تم تي مل
 

 1مرحلة  لا
جميع  ، يتم تصنيف1ة شهراً لعمالء المرحل 12قعة لمدة نية المتوتماالئيعادل الخسائر اتقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ 

  ا يلي مالي، تصنف المجموعة م ل تقريرد كإعدا في  كد ذلوبع ي.دئات المبخ اإلثبعند تاري 1ة أنها المرحل دات المالية على جوموال
 :  1رحلة باعتبارها الم

 

 و إعداد التقرير المالي؛في تاريخ  ية منخفضةمانائتأن لديها مخاطر بالتي تم تحديد نوع موجودات الديّن  -
 

 ئي؛بدتها المنذ إثبابشكل جوهري ماالئتمانية  تي لم تزد مخاطرهاالمالية الالموجودات  -
 

 "ة منخفضة"مخاطر ائتمانيديها بأن لالديون نواع التالية من األ موعةالمجتبر عت
 

 لمحلية ة ا عملجميع التعرضات الحكومية بالعملة المحلية ممولة بال -
 

 ي ين المركزلبحررف احرين أو مص كومة مملكة البجميع التعرضات بالعملة المحلية لح -
 

 على. أو أ -Aي تصنيف خارجرضات ذات جميع التع -
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 حدةائم المالية المولقول اات حوإيضاح
 2020 ديسمبر 31

 
 

 )تتمة(لمحاسبية السياسات ا ملخص ألهم 4
 
 )تتمة( اإلضمحالل  4-18
 

 2المرحلة 
هري جو ة بشكل ئتمانيد مخاطرها االعندما تزي 2 حلة ية في المرلماللموجودات اتصنيف ا 9رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتطلب ي
خسائرها االئتمانية المتوقعة على مدى  على أساس خصص الخسارة يتطلب إثبات م الية، بالنسبة لتلك الموجودات الم. ي بدئالمتها اذ إثبمن
 .  عمرال

 
 إلثبات نيف عند اارنة ترحيل التصمن خالل مق موجودلل يةر االئتماناطمخالي ية فجوهرزيادة ناك تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت ه

ت، الحاالهذه . في كل حالة من فترة إعداد كل تقرير مالي في نهاية تحدث للموجود  التي  قابل مخاطر التعثر في السدادم جودئي للمو دالمب
 ارتفاع احتمالية من أجل إثبات ، ت االقتصاديةالسيناريوها من  عدداً  تباري تأخذ في االع المستقبلية التيستند هذا التقييم على تقييم النظرة 

خر  حدوث زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية إذا تأذلك، يفترض ى إل باإلضافة  ة.يسلب كثراأل ة بالتوقعات االقتصاديةتبطئر المراالخس
ً  30قترض عن السداد ألكثر من الم كلة  إعادة هي مقترض أو الوقت للمنح تقع أن المجموعة تتو كانت إذا ، أو اته التعاقديةفي سداد مدفوع  يوما
تسهيل لديه سيخضع أي كما عالوة على ذلك، و . بة للمجموعةن قائمة المراقيل ضمو يتم وضع التسهلق باالئتمان أتتعسباب أل هيلتسال

 .2لة  ضمن المرحانية المتوقعة ئتمساب الخسائر االلعملية احت 8بدرجة ر ائتمان داخلي اطمخلتصنيف 
 

 فية أخرى: ارها عوامل إضاباعتبداعمة اإلضافية المتاحة، ة واللقو معية اللمستقبظرة ال نلومات التقييم معفي سياسة المجموعة  تتمثل

 
خالل تحديد  ية المتوقعة من خسائر االئتمانوالسحوبات على المكشوف، تقيس المجموعة ال يةبطاقات االئتمانال بالنسبة للتسهيالت المتجددة مثل 

جرد زيادة اتخاذها بم التي يتوقع يةنئتمامخاطر اال الرة تبار إجراءات إداالع ي اخذ ف، باأليةتماناطر االئخملرض فيها لتوقع بأن تتعلفترة التي يا
 الخسائر. من حدة  ففيتخال ى المخاطر االئتمانية والتي تعمل عل

 
 3المرحلة 

ً ائتم ض مضمحلعلى أن القر اك دليل موضوعي عندما يكون هن 3في المرحلة  يتم تضمين الموجودات المالية  رير قت لكداد إع  ريخ تاي . فانيا
من القيمة العادلة درجة بالمية وموجودات الدين المالبالتكلفة المطفأة المدرجة جودات المالية إذا كانت المو  يم ما، تقوم المجموعة بتقيمالي 
ً نيحلة ائتمامضمهي الدخل الشامل اآلخر، خالل  ً يعد الموجود المالي "مضم. ا لها  كون اث ويحداأل من ر أكث ث أو وع حد" عند قحل ائتمانيا

 المالي. ذلك الموجود بالنسبة لمقدرة لاة المستقبلية لنقديعلى التدفقات اتأثير ضار 

 
 : مالحظتهان لية التي يمكالموجودات المالية مضمحلة ائتمانياً على المعلومات التان بأ األدلة التي تثبت تتضمن 

 

 ؛ المصدرةجهة ل ا ض أو مقترجه اللتي تواية الكبيرة االصعوبات المال -
 

 ؛ستحقاقموعد االجاوز ت أو اد في السدالعقد مثل التعثر   خرق -
 

 ؛ خالف ذلكالمجموعة تنظر  الأط بشرإعادة هيكلة القروض أو السلف من قبل المجموعة  -
 

 ؛ أو آخر في إعادة تنظيم مالي السه أو إفسيعلن  مقترضأن القد أصبح من المحتمل ب -
 

 نتيجة وجود صعوبات مالية.ية مالراق الو األلك شطة لتالسوق الن اختفاء -

 
ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر  ائتمانياً   حلمضمبأنه المقترض وضع تدهور بشأنه نتيجة لاوض الذي تم إعادة التف تبر القرضما يععادة 
باإلضافة إلى ذلك، يعتبر . للإلضمحال أخرى شرات ؤ مأية اك نهوجد ت الو جوهري كل ية قد انخفضت بشقدية التعاقدلنالتدفقات ام استالعدم 

ً  90لمدة عن السداد أخر المت القرض  . بأنه مضمحل أو أكثر  يوما

 
 : عوامل التاليةفي االعتبار الة تأخذ المجموع ون الحكومية، هي مضمحلة ائتمانياً، االستثمار في الدي كان ذا عند إجراء تقييم حول ما إ

 

 السندات.في عوائد  بين الملنحو على اية مانالئتا ارةلجدلوق تقييم الس -
 

 ية.الئتمانللجدارة ا ةيمانالئتف االتصني الت كاو  ات تقييم -
 

 إصدار ديون جديده.من أجل  المال  س أروصول إلى أسواق على القدره البلد  -
 

 ون.لديلي زاماإللو ي أعفاء الطوع إلنتيجة لخسائر حاملها تكبد ى ؤدي إلمما ي  هيكله الديون، إعادة يةاحتمال -
 

لحكومات ية اعن ن فضالً لبلد، ولذلك ا" خير لإلقراضذ األمالال"  باعتبارها زمالال الدعم لتقديملقائمة الدولية ا دعمليات الآ -
ليات، وبغض النظر  اآلتقييم لعمق تلك إجراء  . ويشمل ذلكالتي تنعكس في البيانات العامة لياتاآل ستخدام تلكالت كاالالوو

 وبة. المعايير المطلى الوفاء برة علقد نت هناكاإذا كي، ما صد السياسعن الق
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 )تتمة( سبية محاال ملخص ألهم السياسات 4
 

 )تتمة( اإلضمحالل  4-18
 

 )تتمة(  3المرحلة 
ً ممالض الف القروخب اً المضمحلة ائتماني ستوفي معاييرد تا لم تعذإ 3ة المرحلخارج من  لقروضسيتم تحويل ا، نوحة المضمحلة ائتمانيا
 . شهراً  12مدتها مراقبة فتره د بع
 

 معلومات النظرة المستقبلية 
 .المتوقعةالخسائر االئتمانية قياس النظرة المستقبلية في لومات مع راجبإدالمجموعة ستقوم 

 

 لي اإلجمالي لمحج ااتنمو الن على سبيل المثال،لية )الكقتصادية ل االلعوامامثل بلية لمستقمات النظرة المجموعة في االعتبار معلوذ اتأخ
عتزم تتقيم مجموعة من النتائج المحتملة، وولدية. االقتصاات نبؤالبطالة( والتمعدالت ومؤشرات األسهم في البلد و وأسعار النفط
النتيجة  األساسيةيو الحالة نارويمثل سي .ليوريو نزي وسيناعدو تصاوسينارياسية سحالة األالسيناريوهات:  الثع ثضوالمجموعة 

سوف تستمد المجموعة ، سيناريوهاتمن اليو ارسينكل النسبة لبقتصادية الكلية التي تتبناها وكالة موديز. الانماذج لامن  احتماالً ثر كاأل
 ضمحالل. إلا صصمخلتحديد حة نهج االحتمالية المرجويطبق  وقعةمانية المتالخسائر االئت

 

 . دوليصندوق النقد القبل  نشورة منلمعلومات الخارجية المة االمجموع ستخدمكما ت
 

 ي  مالال قائمة المركزمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في عرض 
 على النحو التالي: لي لمركز المافي قائمة اللخسائر االئتمانية المتوقعة   ةيتم عرض مخصصات الخسار

 

 ات؛ودموجلل قيمة المدرجةالن إجمالي م مكخص: طفأةلما لفةبالتك اسةمقالة الموجودات المالي -
 

 ؛ األخرىات كمخصص ضمن المطلوبالقروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، ارتباطات  -
 

دة وحلما  قائمةاللها في  ةالخسارإثبات مخصص تم األخر: ال ي الدخل الشاملمن خالل لقيمة العادلة المقاسة بان أدوات الديّ  -
وتم  ةلك، تم اإلفصاح عن مخصص الخسار. ومع ذالعادلةيمها ق هيت اجودالموتلك جة ليمة المدرن القأل اً نظر ليماال لمركزل

 القيمة العادلة. يرات المتراكمة في تغال في احتياطيإثباته 
 

 قيود تقنيات التقدير
 بنفس تقييمهادة إعاال يمكن يث حة ددة محنيزمرة في فت السوقائص جميع خصدائماً المجموعة المطبقة من قبل النماذج ل وقد ال تشم

اذج األساسية. على الرغم من أن  نمال تحديثإجراء تعديالت مؤقتة إلى أن يتم من المتوقع وروف السوق. التغيرات في ظ سرعة
حديثة ات انبي تند إلىستة قعالمتو تمانيةالئالخسائر االمستخدمة لحساب النماذج إال أن ، مستطاعقدر التستخدم بيانات حديثة المجموعة 

 .التي سيتم تحديث بياناتها بمجرد توفرهاة  تصادية الكليقاالمل عوالبعض استثناء بإ
 

  نيةتماتعديل الخبرة االئ
ة ئتمانياالقع خبراتها امن المجموعة استخدام اجتهاداتها من و تتطلب منهجية مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة الخاصة بالمجموعة

  توقعة في جميع فترات إعداد التقارير المالية. ئتمانية المالخسائر االذج وج نمنتائالمدرجة في  ر للعوامل غيرمقدير التأثال اجإلدر
 . 1-4-24ح رقم اصيل راجع اإليضاى المزيد من التفعلول  للحص

 

 مخصصات 4-19
 ودوجن يتطلب أ، ومن المحتمل سابقدث تج عن حانقع( أو متو)قانوني  أي التزام حالي المجموعة مخصصات إذا كان على بات اليتم إث
يتم عرض   ات.اإللتزاممبالغ هذه موثوق لير تقدات ويمكن عمل اإللتزامة هذه تصادية لتسويد يشمل المنافع االقراي للموق خارجفتد

 .تتسوياأي  سائر بعد حسمات في القائمة الموحدة لألرباح أو الخالمصروفات المتعلقة بأي مخصص
 

 رتباطات القرضالمالية وا ناتود الضماقع 4-20

 ستندية وارتباطات القرض. المالية واالعتمادات المانات موعة الضمجالم تصدر
 

 ً  م قياستيدئي، د اإلثبات المبة المستلمة. بعلتي تعد العالوانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، وا الضم باتإث يتم مبدئيا
أو الخسائر  متراكم المثبت في القائمة الموحدة لألرباححسم اإلطفاء البعد  للمبلغ المثبت مبدئياً كل ضمان جب وعة بمومجالم وباتطلم
 . أيهما أعلى االئتمانية المتوقعة، ائرلخسمخصص او
 

لى مدى عمر ت عط الثابسقس الأسا لى ع " لي آخردخل تشغي" الخسائر في دة لألرباح أو القائمة الموح يتم إثبات العالوة المستلمة في
 الضمان. 

 

يتطلب من ، رتباطاالرة رتباطات التي بموجبها وعلى مدى فتاالهي العتمادات المستندية اولمسحوب غير ا  القرض ارتباطات
ً بشروط محدده مس العميلإلى ن تقدم قرضاً أالمجموعة   .بقا
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 تمة()تسبية ت المحااساالسيم هأل لخصم 4
 

 تمة( )ت ارتباطات القرضمالية وانات اللضما ودقع 4-20

دما يتم االتفاق تندية وارتباطات القرض غير المسحوب عنعتمادات المسالمالية واال ناتضمالل التعاقديةاالسمية القيمة  تسجيل ال يتم
 . لماليز اة للمركدالموحقائمة سوق في الأساس شروط العلى تقديم القرض على 

 

موضح في  على النحو ال ليةلمان اوات الديّ علقة بأداثلة لتلك المتلتلك األدوات بطريقة ممتوقعة االئتمانية المسائر تسجيل الخيتم احتساب و
 . 18-4 رقم حيضااإل
 

 وأنشطة التحوط المشتقات المالية 4-21
 

 لية:لتاثالث االص صائالخ  يه لدقد آخر هو أداة مالية أو ع المالي شتق الم
سعار أو األشر أو مؤجنبي الصرف األو سعر سلعة أأو سعر دد أو سعر أداة مالية دة محي سعر فائفغير للت تتغير قيمته استجابةً  -

 تامتغيرال في حالة ، هذا التغير يكون أال، شريطة ىخرأ اتمتغيرأي أو  يمؤشر االئتماناليف االئتماني أو تصنأو المعدالت ال
 .(اسي" األسالعقد لطرف في العقد )أي "  اً ، محدد يةالمالغير 

 

عة توقالمد األخرى وب ألنواع العقوهو مطلما ل مالذي يكون أق ي المبدئأو صافي االستثمار المبدئي االستثمار  فيصاال يتطلب  -
 . ة للتغيرات في عوامل السوقأن يكون لها استجابة مماثل

 

 .مستقبلي يتم تسويتها في تاريخ -
 

تقبلية لى مقايضات أسعار الفائدة والعقود المس. وتتضمن هذه عألخرىمع مختلف األطراف امشتقة مالت معاعة في مومجال دخلت
أسعار المتعلقة بخيارات الاآلجلة و  صرف األجنبيوعقود ال تمالالع التدمبات لسداد ومقايضاالمتعثرة في ا نيةتماضات االئوالمقاي

ً مبديتم  سهم.األية وت األجنبالفائدة والعمال ريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشتقات المالية  لعادلة في التايمة االمالية بالق  إثبات المشتقاتئيا
ً ها الحويعاد قياس ة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمة العادلدما تكون الكموجودات عن تقات الماليةدرج جميع المشيمة العادلة. تلقبا قا
 لبة. لعادلة ساالقيمة ا

 

، طتحوكأداة و الخسائر باستثناء المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة خالل األرباح أة من القيمة العادلمشتقات المالية بال ميعياس جيتم ق
 المشتقات المجموعة بعضصنف . تارة الناتجةثبات الربح أو الخستحوطه تحدد طريقة إيتم  ة البند الذيطبيعفإن ، ان األمر كذلكذا كوإ

 : نهاعلى أ
 

 ؛ )تحوطات القيمة العادلة(االرتباطات المؤكدة  وأوبات المثبتة المطلللموجودات أو ة العادلة القيم طاتتحو )أ(
 )تحوطات التدفقات النقدية(؛المثبتة لوبات طمالموجودات أو سب إلى الجداً التي تنالمحتملة تقبلية لنقدية المسقات اتدفال طاتتحو )ب(

 أو
 ر(.ماستثاالصافي يات األجنبية )تحوطات عملار في الستثمفي االاصحوطات ت )ج(
 

خاطر إلجراء وإستراتيجية إدارة المأهداف ذلك كو، التحوطة بين بنود التحوط وأدوات العالق ،عند بدء التحوط ،موعةتوثق المج
ما إذا كانت لتحديد ، رتممسأساس  وعلى التحوطفي بداية سواء ، على حد بتوثيق تقييمهاتقوم المجموعة كما . وط المختلفةمعامالت التح

أو التدفقات النقدية للبنود  ةادلالعلقيمة التغيرات في اهي ذات فاعلية عالية في موازنة التحوط ت معامالتخدمة في المس المشتقات
 .المحوطة

 

 تحوط القيمة العادلة  )أ(
لخسائر، أو اباح رالموحدة لألفي القائمة  لعادلةة اقيمللات حوطكتؤهلة مفة والمصنت الللمشتقايتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة 

 إلى المخاطر المحوطة. تعزى وطة والتي لمحت االتغيرات في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوباإلى ضافة إلبا
 

ة م له طريقستخدي يالذالمحوط ود لبنة لدرجالملقيمة نه يتم إطفاء التعديل على اة التحوط، فإايير محاسبيستوفي مع إذا لم يعد التحوط
 .  سائر على مدى فترة االستحقاق ويسجل كصافي دخل الفوائدح أو الخى األرباعلي إلالف ةدمعدل الفائ

 

 تحوط التدفقات النقدية  (ب)
لدخل  في ا ديةقات النقدفالتات حوطكت أهيلهاصنيفها وتقيمة العادلة للمشتقات المالية التي تم تيتم إثبات الجزء الفعّال للتغييرات في ال

 . ئرالخسو ارباح ألقة بالجزء غير الفعّال في القائمة الموحدة لألرة المتعأو الخساربح البات ثإ. يتم اآلخر الشامل
 

لى  ع  حوطالتند ا بثر فيهفي الفترات التي يؤموحدة لألرباح أو الخسائر مة ال القائتم إعادة تدوير المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى 
 بندبالالمرتبطة  ات فوأو المصراإلفصاح عن اإليرادات التي يتم فيها  ت افوالمصرخل أو الد دوسجيلها في بنم تيتوالخسارة.  و أ الربح

 . المحوط ذات الصلة
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( تحوط ال أنشطةة واليلما تقاتالمش 4-21
 

 ( تتمة)قدية ت النتحوط التدفقا (ب)

موجودة في كمة أو خسارة مترا ربحفإن أي ، محاسبة التحوطمعايير  يفتوتسلم تعد عندما أو تم بيعها إذا أداة التحوط أو مدة انتهاء د عن
دما ال ة. عنحوط على الربح أو الخسارند المالبي يؤثر تات الالفتر ثباتها فيحقوق الملكية ويتم إتبقى في  في ذلك الوقتالملكية حقوق 
ربح أو  إعادة تصنيف الوطة المثبتة(، فإنه يتم مباشرةً لمحت اموجوداال)على سبيل المثال: استبعاد المعاملة المتنبأ بها دوث يتوقع ح

ً الراكمة الخسارة المت  ئر خساح أو الابلألرحدة موالقائمة لاإلى  شامل اآلخر  في الدخل ال مسجلة مسبقا
 

 تحوط صافي االستثمار   (ج)
خسارة  أي ربح أويتم إثبات ات النقدية. دفقالتالعمليات األجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات في  اإلستثماراتي افص اتتحوط حتسابيتم إ
ال ة بالجزء غير الفعّ علقالمت ارةلخسا أوبح رلات اإثب يتم اآلخر؛ لدخل الشامل في ا مباشرةً فعّال الجزء الحوط المتعلقة بة التى أداعل

 باح لألرالملكية في القائمة الموحدة وق حق يتم تضمين األرباح والخسائر المتراكمة في .لألرباح أو الخسائرالموحدة  قائمةفي المباشرةً 
 .ستبعادجة عن االأو الخسارة الناتزء من الربح األجنبية كج العملياتاستبعاد عندما يتم  أو الخسائر

 

  1 المرحلة كالبنون بي يماسعر الفائدة المعروض ف  صالحت إتأثيرا (د)
  . 2020ديسمبر  31السنة المنتهية في ألول مرة خالل  بين البنوك مافي الفائدة المعروضسعر إصالح من  1المرحلة طبق البنك  لقد

 ةً رمباشالتي تتأثر  عالقات التحوطيع على جمق طبتن ، التياإلعفاءاتفيما بين البنوك عدداً من فائدة المعروض ح سعر اليقدم إصال
 ة فائد بسعرالحالي ي المرجعالفائدة ر سع ستبدالال قبلطبق اإلعفاءات خالل الفترة ت بين البنوك.فيما  معروضئدة الر الفاسعالح إصب

  قن بشأن توقيت أو التيم عد التحاى ل إ بين البنوك عروض فيماسعر الفائدة المإصالح ة التحوط إذا أدى عالق تتأثرخال  من المخاطر. 
   .أو أداة التحوط طالمعيار المرجعي لبند التحوالقائمة على أساس ات النقدية دفقالت ردامق
 

ائدة  لفا سعرالتحوط التي تتأثر بإصالح القات عتعلق بفيما يبين البنوك أنه  المعروض فيماالفائدة سعر إصالح من  1المرحلة ب تطلت
 يتم تغيير سعر تحوط المتوقعة في المستقبل، القييم فعالية الض تفترض أنه لغرتأن  المجموعةعلى  جبي ،لبنوكبين ا فيما معروضال

 .بين البنوكفيما  الفائدة المعروضة سعر صالحالفائدة نتيجة إل
 

، لغايةة محتملة ل علمتوقة امعاملكانت ال يد ما إذابين البنوك أنه لغرض تحدالمعروض فيما ر الفائدة من إصالح سع 1تتطلب المرحلة 
نتيجة إلصالح لم يتم تغييره ة لنقديالتدفقات اتحوطات بين البنوك والذي تستند إليه فيما المعروض  الفائدةسعر ح إصالمن المفترض أن 

 بنوك.الما بين ض فيالفائدة المعروسعر 
 

الح سعر صإن عدم التيقن الناتجة ع أوجه فيها  دي لم تعتلت الحاالك الذتضمن ي. يتوقف تطبيق اإلعفاءات بمجرد استيفاء شروط معينة
، طفقات النقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي لبند التحوتدال رادمق توقيت أوبفيما يتعلق  اً موجودبين البنوك فيما دة المعروض الفائ
 .قديةالنفقات حوط التداحتياطي تالمبالغ في   تسجيلرد القة التحوط أو بمجإيقاف ع إذا تم

 

 عادلةال ةقيمقياس ال 4-22
 قائمة مركز مالي موحدة.ة في تاريخ كل المالية بالقيمة العادلدوات جموعة األالمتقيس 

 

  ي السوق ف مشاركيبين  ةة منظممعاملحويل مطلوب في تل عهدف يتم الذي  أوود موجلبيع سيتم استالمه الذي هي السعر لعادلة مة االقي
 إما: تحويل المطلوب تحدث أوالموجود بيع لة معامأن بافتراض   يمة العادلة علىقس القيا ستنديولقياس. تاريخ ا

 

 و، أوبالمطل أوللموجود في السوق الرئيسي  •

 .يالرئيس غياب السوقحال  في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود •
 

 مطلوبالأو ود تم قياس القيمة العادلة للموجي. ةلمجموعل ل فيهلتعامح امتافائدة ن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر يجب أ
السوق   مشاركيأن بافتراض على و، ود أو المطلوبوجلمر افي السوق عند تسعين والمشاركدمها سيستخاالفتراضات التي  دامتخاسب

 االقتصادية. مصالحهم  تحقيقوجه لأفضل على يعملون 
 

 استخدام عن طريق صادية منافع اقت درارإى علالسوق قدرة مشاركي عتبار ن االيية بعمالير الوجودات غعادلة للمأخذ قياس القيمة الي
أعلى وأفضل  في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك بيعها إلى  يقطرعن أو  ااتهاستخدامأفضل أعلى وودات بالموج

 . ااتهاستخدام
 

يد الحد  ي يزوالذالعادلة،  يمةلقياس القمعلومات كافية بشأنها  رتتوف لتيوف وا حسب الظرالمناسبة تقنيات التقييم  المجموعةتستخدم 
 .التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت  استخداممن يحد ا وظتهحمالالتي يمكن ت الصلة المدخالت ذا  ستخداماالقصى ال
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 )تتمة( سبية ات المحاهم السياسملخص أل 4
 

 )تتمة(  عادلةال ةقيمقياس ال 4-22
ن التسلسل  ضمالموحدة القوائم المالية  ي فنها أو يتم اإلفصاح عتقاس قيمها العادلة ت التي موجودات والمطلوبانيف جميع التص يتم

 ضحة كالتالي:مو يوه ،كلك لةعاديمتها القياس ق لىع أثير الجوهريتها ذات التنى مستوى لمدخالعلى أدبناًء  ،لقيمة العادلةالهرمي ل
 

 مالية نفسها.  مباشرة من عروض أسعار األداة ال : يمكن مالحظتهييمللتق 1المستوى  •

 .تقييموفرة بتاريخ الظته مباشرةً من وكالء لنفس األداة المتمالحيمكن ييم: للتق 2المستوى  •
 . مالحظتهالتي لم يتم اماثلة لما واتء( لألدمن وكال اءيفوكالء )االستلمشتقة من ال للتقييم: ا 3المستوى  •
 

حدثت تحويالت ما إذا كانت قد  موعةالمج حددتعلى أساس متكرر، الموحدة المالية  المثبتة في القوائمبات والمطلووجودات للمبالنسبة 
  الجوهري على  رلتأثيت اذا هالمدخالت نى مستوىدأ إلى  استناداً ) تصنيفهايم ي من خالل إعادة تقيمرسل الهالتسل تويات فيبين المسفيما 

 . إعداد كل تقرير ماليترة ( في نهاية فكلك ةالعادلقياس قيمتها 
 

 الخارجيةضرائب على العمليات  4-23
ل مالية المعموالقوانين ال على أساس  الخارجيةات العملي الضرائب على رض يتم ف يبة على دخل البنك في مملكة البحرين.جد ضرال تو
الشركات التابعة. تتطلب األنظمة  تاإحتياطيتوزيع ال ي مطلوب قد ينتج في حعمل مخصص أل ال يتم. دةى حموقع عل ا في كلبه

 المحلية.لتلبية المتطلبات القانونية  اتحتياطيااله من هذكبر المحلية االحتفاظ بالجزء األ
 

 جنبية األت عمالال 4-24
 

 ت واألرصدة المعامال
 ملة. المعاإجراء يخ تارالسائدة بالفورية صرف البأسعار  ةألجنبيا تعمالمالت بالل المعاجيتسمبدئياً يتم 
 

ريخ ف السائدة بتارصالأسعار  استخدامى العملة الرئيسية للمجموعة بلإبية تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنيتم 
 .لألرباح أو الخسائر لموحدةا مةقائال إلى ر أو الخسائاألرباح ترحيل يتم . الماليلمركز لموحدة لئمة ااقال
 

لمعامالت. ل بالتواريخ المبدئيةف السائدة صرالار أسع استخدامبة التاريخية بالعمالت األجنبية ة المقاسة بالتكلفغير النقدي نودالبتحويل يتم 
ه تحديد بالتاريخ الذي تم في ةالسائد فالصر  أسعار اماستخدبية الت األجنبالعمإلى العادلة ة المقاسة بالقيمة ديير النقالبنود غ تحويليتم 
أو الخسارة الناتجة عن التغيرات ربح اً مع إثبات التحويل البنود غير النقدية تمشيأو الخسارة الناتجة عن  حالربيتم معاملة  العادلة. يمةالق

الدخل الشامل اآلخر أو  ادلة في يمها العارة قأو خسربح في القيمة العادلة لذلك البند )أي فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات 
 التوالي(. ح أو الخسائر كما يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر على ربااأل
 

 المجموعة ات شرك
صرف  ر ال سعاأب كبنللئيسية إلى العملة الر خارجيةالت ومطلوبات العمليات ل موجودايتم تحوي، رير الماليكما هو بتاريخ إعداد التق

سجيل تم يت. للسنةف وفات على أساس متوسط أسعار الصر لمصرل واتم تحويل بنود الدخلي. كما يالما ريرداد التقإعالسائدة بتاريخ 
عمالت لان تحويل عخسارة غير محققة ناتجة أو ربح الشامل ضمن  ن التحويل في القائمة الموحدة للدخلع فروق الصرف الناتجة 

 في األجنبية الوحدة بتلك المتعلق آلخر بند الدخل الشامل ا بات إث ة، يتمأجنبي عاد وحدةعند إستبية. األجنبابعة ركات التشلا يفة األجنبي
 . ألرباح أو الخسائروحدة لالمالقائمة 

 

 والسداد المحاسبة في تاريخ المتاجرة  4-25
أو  ة بشراءالمجموعه زم فية، وهو التاريخ الذي تلتخ المتاجرفي تاري اباتهلمشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثع اجمي

 نوكالبع العمالء و، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائبيع الموجود
 

 األمانة موجودات  4-26
ائمة لقج ضمن ا ردال تفإنها  ،ى أنها موجودات تابعة للمجموعة، وعليهو الوكالة علفة األمانة أوجودات المحتفظ بها بصمل المال تعا

 للمركز المالي .  الموحدة
 

 المقاصة 4-27
حق قانوني قابل   هناككان ي فقط إذا مركز المال موحدة للال قائمةالفي  ر صافي المبلغمطلوبات المالية وإظهام مقاصة الموجودات والتت

ت طلوب في الوقد وسداد الميق الموجويتم تحق نأو أوتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ الغ المثبتة لمقاصة المب للتنفيذ
في  الصلة كإجمالي ات والمطلوبات ذات جودتم عرض الموالمقاصة الرئيسية وي اتفاقياتعلى ة عامبصفة الحالة  هذهبق تنطه. ال ذات

 . لماليالقائمة الموحدة للمركز ا
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 )تتمة(  لمحاسبيةا السياسات ألهمملخص  4
 

 اتاإلقتراض 4-28
التزام  ترتيب التعاقدي عن جوهر ال تجين "، حيثراضاتاإلقتضمن " كمطلوبات ا(، )أو عناصره لية الصادرةألدوات الماتصنيف ام يت

 نقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها. البتسليم المجموعة إما على 
 

ً إلي دلةالعا ةيملقبا االقتراضاتياس يتم مبدئيا ق ً لمبقياس اد العب معاملة.تكاليف الها مضافا بالتكلفة  قتراضاتإلاقياس  دئي، يتم الحقا
الوات من اإلصدار  ر أي خصومات أو عاألخذ في االعتباب التكلفة المطفأة احتساب. يتم لفائدة الفعليل ا طريقة معد ماستخداالمطفأة ب

 الفعلي.   دةائل الفدعممن زأ بر جزًء ال يتجوالتكاليف التي تعت
 

 شطب  4-29
ن. ومع ذلك، يجب أن تخضع  يلدّ د اقعي السترداهناك احتمال واياً( عندما ال يكون للّدين )إما جزئياً أو كوسندات ا  لقروضيتم شطب ا

إذا   مستحقة.ال الغالمب دداتراسبالمتعلقة  وعةمججراءات المإل االمتثالا لإلجراءات التنفيذية من أجل الموجودات المالية التي يتم شطبه
على  بعد ذلك  بقطي ذيمخصص الإضافة إلى الأوالً كالفرق ، يعامل ةسارة المتراكممخصص الخ ه أكبر منطبب شلغ المطلوكان المب

 ."دخلي تشغيلي آخر" إلى قة الحاستردادات أية وتقيد . مدرجةإجمالي القيمة ال
 

 تقييم الضمان  4-30
ذلك. تكون  أمكن حيثما، ةضافيإلضمانات ام الستخدا إلى اجموعة المسعى تمالية، ات اللموجودعلى ا  يةنائتماال هامخاطر يف منللتخف

ت والذمم المدينة والمخزون قاراوالعالمالية اق المالية وخطابات االعتماد/الضمانات دية واألورلنق، مثل اةلفتشكال مخأالضمانات ب
حدة موال قائمة الفي  ةضافيإلاضمانات الل يسجوال يتم ت. ات المقاصةثل اتفاقيم يةئتمانالاات سينة األخرى والتحوالموجودات غير المالي

سائر االئتمانية الخ حساب علىن القيمة العادلة للضمانات تؤثر إف ذلك،مستردة. ومع  ناتالضمام تكن ، ما لجموعةمركز المالي للملل
،  ةمانات اإلضافيم بعض الضتقيي ، يتمذلك ة دورية. ومعقييمها بصوريعاد تو ة دايبال ، في دنيأ، كحد يتم تقييمها بشكل عام المتوقعة. و

 على أساس يومي. ت الهامشمتعلقة بمتطلباال لية السوقية، النقدية أو األوراق الماالمثاليل سب على
 

دات المالية  الموجوقييم يتم ت. تانضماا كلية المحتفظ بهبيانات السوق النشطة لتقييم الموجودات الما كان،اإلم ، قدر جموعةستخدم المت
يتم تقييم الضمانات . تضى الحالمق داخلية، حسبتقنيات التقييم التخدام بسهولة باس مكن تحديدهاقيم سوقية يلديها  ستليتي األخرى ال

عار ات أسمؤشر على ناءً و ب، أرهن العقاريمثل وسطاء الأخرى المقدمة من أطراف  على البيانات اءً بن العقارات،غير المالية، مثل 
 مساكن.ال
 

 تردة المس الضمانات 4-31
المالية( والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع  اتة الموجودحاللعادلة )في محتفظ بها لغرض البيع بقيمها اتردة تساب أية موجودات مساح يتم
 . المجموعةلسياسة وفقاً وجودات غير المالية في تاريخ االسترداد للم
 
 

 ة  المحاسبية الهام واالفتراضاتيرات والتقد ءااآلر 4-32
ة  لمدرج المبالغ اتؤثر على التي  اضاتترفاوتقديرات وإصدار آراء دارة دة للمجموعة من اإلائم المالية الموحالقو إعدادب طليت
يمكن أن  ة. المحتمل تزامااإلفصاح عن اإللتكذلك وواإلفصاحات المرفقة ة لوبات الماليوجودات والمطميرادات والمصروفات واللإل

ت والمطلوبات ودامدرجة للموجتعديل جوهري للمبالغ الإجراء تتطلب والتقديرات إلى نتائج  فتراضاتالاهذه عدم التيقن بشأن يؤدي 
 تالية لاات واالفتراض اآلراءاإلدارة ت ، اتخذسبية للمجموعةاسات المحاتطبيق السية يعملفي أثناء ت المستقبلية. تأثر في الفتراالتي ت
امة ر همخاطلديها  ، والتيإعداد كل تقرير ماليبتاريخ  غير المؤكدةللتقديرات  ية األخرىألساسوالمصادر االمصادر المستقبلية  أنبش

 ً قد تتغير الظروف و. الل السنة المالية القادمةت خوباات والمطلدلقيم المدرجة للموجوعلى اي تعديل جوهر راءإلجلتكون سببا
عند  إذا حدثت وراضات في االفتتنعكس هي و وعةطرة المجمعن سيظروف خارجة بسبب المستقبلية  وراتالتطأن شبضات االفتراو

و/أو تقديرات اإلدارة الهامة آراء ولية الموحدة اة في القوائم المالغ المثبتجوهري على المبي لديها تأثير د التوبنالاه لي أدنفيما يحدوثها. 
 . صلةال ذات ترايدالتق /آلراء فيما يتعلق با

 
 مبدأ االستمرارية 

يها المصادر  قتنعة بأن المجموعة لدي مستمرارية وهعلى أساس مبدأ االوعة على المواصلة تقييم لقدرة المجماء جربإالبنك  إدارةقامت 
تي من ة المؤكدية رهجور ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غيوعالوة على  قبل المنظور.مستالها في الستمرار في أعملال

 ً وائم المالية القعداد ، تم إولذلك رارية.ة على أساس مبدأ االستمة المجموعة على المواصلة حول قدرجوهريالممكن أن تسبب شكوكا
 االستمرارية. على أساس مبدأ الموحدة 

 



 (.ش.م.بالعربية المصرفية )سسة المؤ

35 
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 2020مبر ديس 31
 
 

 )تتمة( ةيحاسبملخص ألهم السياسات الم 4

 
 ( تتمة) الهامة  المحاسبية اضاتواالفتروالتقديرات اآلراء  4-32

 نية المتوقعة سائر االئتماصص الخقياس مخ
من خالل الدخل الشامل اآلخر هو والمدرجة بالقيمة العادلة المقاسة بالتكلفة المطفأة للموجودات المالية  ةة المتوقعتمانيئالا رئلخساس اقيا

سبيل  على) يئتمانااللوك ية والسبلصادية المستقتوف االقظرال نأبشالجوهرية فتراضات االو معقدةال  نماذجال متخدامجال يتطلب اس
. ضماناتقيم الو يةقات النقدية المستقبلالتدف وتوقيتمقدار ، وتقدير (عن ذلك والخسائر الناتجةسداد الء في اللعمتعثر ا تمال، احالمثال

 . المخصصاتمن  ةفت مختلويامست ىإلتغييرات حيث يمكن أن تؤدي المل العوا من  عدد   علىوتستند هذه التقديرات 
 

اسية المتعلقة معقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األسة نتائج النماذج الموععة للمجمتوقة الئر االئتمانياحتساب الخسا عمليةتمثل 
قياس سبية لاالمح اساتالسي الجوهرية عند تطبيقاآلراء عدد من  إصدار بليتط بينها. كماالمتبادل الترابط باختيار المدخالت المتغيرة و

 مثل: ية المتوقعة،ئتمانالخسائر اال
 

 ت الفردية؛ مالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفاالداخلي، الذي يحدد احت يانتمصنيف االئنموذج الت -

 زيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛التحديد معايير  -

 توقعة؛مية التماناالئ المناسبة لقياس الخسائر تفتراضاالاماذج ونلار ااختي -

الناتج المحلي اإلجمالي وأسعار النفط ية، مثل مستويات صادت االقتدخالوالمقتصاد الكلي ناريوهات االبين سيتحديد الترابط  -
لتعثر عند التعرض د وقيمة ا في السدا تعثرالبطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث الاألسهم ومستويات  ومؤشرات
 ؛ السدادحالة حدوث التعثر في  يارة فالخساد ود في الس

 الئتمانية المتوقعة؛ الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر ا ةالترجيحيها نسبوة لمستقبليالنظرة اسيناريوهات اختيار  -

 مانية المتوقعة؛ وائر االئتاس الخسيقراض  إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغ -

رير هيكلة في قت إعداد التقالا دةتخضع إلعاالت التي جددة والتسهيتسهيالت المتلفيما يتعلق بالصلة ات ارض ذالتع رةفت ديدحت -
 المالية. 

 
. تم مدفوعاتلاجداول  يف وض منح الوقت للقرتمديدات / أخذت المجموعة في االعتبار مخصصات ال ، 19 -يد جائحة كوفنتيجة لتأثير 

، تمت على ذلك ة قضائية. عالوالتنظيمية المحلية في كل والية هات التوجيوبما يتماشى مع  ة على حدةحال على أساس كلتقييمها 
  اض غرأل اإلدارة التي تم تطبيقهات وكذلك اجتهاداالمحلية  التنظيميةوالتوجيهات ة من خالل الحوكمة المناسبمنح الوقت الموافقة على 

 .المتوقعة يةنخسائر االئتماالغراض ألونيف التص درجات
 

 يةتصنيف الموجودات المال
ى  الفائدة علين ودّ لل  وفحص فقط المدفوعات على المبلغ األصلي األعمالبة على نموذج ناسي الفئة الميعتمد تصنيف الموجودات المالية ف

المالية تستوفي فحص لموجودات من ا المتحققةكانت التدفقات النقدية ا م ما إذييوتق المناسبال عمألنموذج ا يدتحد. ألصلي القائمالمبلغ ا
 اإلدارة. قبل جوهرية من إصدار آراء تطلب يمعقد و أمر لي القائمالمبلغ األص علىوالفائدة ن للّدي المدفوعات على المبلغ األصلي فقط
 
ائم وتأخذ في  ألصلي القبلغ اللّدين والفائدة على الم صلي غ األالمبلى لععات ص فقط المدفوناء إجراء فحأثاآلراء لمجموعة بتطبيق م اتقو

 فيها تحديد سعر الفائدة.تم لموجودات المالية والفترة التي ض ايتم فيها عرلة مثل العملة التي العوامل ذات الصاالعتبار 
 
 ية دوات الماللعادلة لألمة اقيلا

 شطة المالي من األسواق الن دة للمركزالموحفي القائمة المسجلة ات المالية وبوالمطل تاوجوددلة للمالعا القيماشتقاق حيثما ال يمكن 
ذة من معلومات أخوهذه النماذج ملمدخالت ال. إن التقييمنماذج  استخدامعلى  تتضمن تيالقييم ات تتقنيمجموعة متنوعة من  استخدامب
لتحديد ياً إصدار رأ لبيتطنه إكن مالحظتها في السوق، فات يممعلومر فاتتو لكن عندما الأمكن ذلك، و كلما كن مالحظتها في السوقيم

 . 23 قمر  حيضااإلراجع للحصول على المزيد من التفاصيل  .لةالقيم العاد
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

  ات األمريكيةن الدوالرام بماليياألرقجميع     

   اليةت المتصنيف األدوا 5
 

 : اآلتيكالية ، تم تصنيف األدوات المديسمبر 31كما في 

 2020ديسمبر  31في 

يمة  بالق  مدرجة
العادلة من خالل  

و  األرباح أ
 الخسائر 

ة بالقيمة  ج رمد
العادلة من خالل  
الدخل الشامل  

 اآلخر 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع  ة المطفأ
     الموجودات 
 1,752 1,752 - - ة  أموال سائل

 171 - - 171 لغرض المتاجرة ا بهفظ محت ية مال أوراق
 1,803 1,803 - - بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ت لدى داعاي إ

 1,823 1,823 - - شراء إعادة   ياتاتفاق جبة بمو أوراق مالية مشترا
 6,696 1,212 5,484 - المتاجرة  محتفظ بها لغرض غير إستثمارات

 15,656 15,078 513 65 قروض وسلف 
 2,222 1,240 - 982   ىخرأ اتموجود

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,218 5,997 22,908 30,123 

 ═══════ ══════

═ 

═══════ ═══════ 
     

 

مدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل  

  األرباح أو
 ائر الخس

ة  مدرجة بالقيم 
خالل   العادلة من
ل  الدخل الشام

 اآلخر 

 ة رج مد
 التكلفة  ب

 ع المجمو ة طفأالم
     المطلوبات 
 17,173 17,173 - - ء الودائع العم 

 3,596 3,596 - - ودائع البنوك 
 494 494 - - شهادات إيداع  

 1,151 1,151 - - إعادة شراء  اتفاقياتلية مباعة بموجب ق ماأورا
 1,997 1,123 - 874 ت أخرى ومطلوبائب ضرا
 1,795 1,795 - - راضات إقت 

 ────────── ───────── ────────── ────────── 
 874 - 25,332 26,206 

 ═══════ ══════

═ 

═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31في 

 مدرجة بالقيمة
الل  العادلة من خ 
األرباح أو 
 الخسائر 

لقيمة مدرجة با
خالل   عادلة منال
دخل الشامل ال

 اآلخر 
 مدرجة 

 وع المجم  ةالتكلفة المطفأب 
     الموجودات 

 1,874 1,874 - -   ةسائلال أمو
 507 - - 507 تاجرة ظ بها لغرض الممحتف أوراق مالية

 2,051 2,051 - - خرى  سسات مالية أإيداعات لدى بنوك ومؤ
 1,398 1,398 - - شراء إعادة   اتاقي اتف أوراق مالية مشتراة بموجب

 5,836 909 4,927 - ة لمتاجرمحتفظ بها لغرض غير ا إستثمارات
 16,452 16,249 192 11 ف لوس قروض

 1,681 1,166 - 515 موجودات أخرى  

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,033 5,119 23,647 29,799 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

 مدرجة بالقيمة
الل  العادلة من خ 
األرباح أو 
 الخسائر 

ة بالقيممدرجة 
العادلة من خالل  

 املالشدخل ال
 ر اآلخ

 مدرجة 
 وع المجم  ةالتكلفة المطفأب 

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

 1,008 1,008 - - إعادة شراء لية مباعة بموجب اتفاقيات ق ماأورا
 1,491 1,028 - 463 أخرى  تمطلوباضرائب و

 2,080 2,080 - -   ضات تراقإ

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 463 - 25,078 25,541 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 م المالية الموحدةوائول القإيضاحات ح
 2020ديسمبر  31

  يين الدوالرات األمريكيةرقام بمالجميع األ

 أموال سائلة  6
2019 2020  

   
 دوق الصن في  نقد 29 31
 بنوك أرصدة مستحقة من  470 311

 زيةكرى بنوك مع لدودائ 1,253 1,238
 الثة أشهر أو أقل  ق أصلية لفترة ثريخ استحقاهلة أخرى بتواأذونات خزانة وأذونات مؤ  - 77

──────── ────────  
 النقد وما في حكمه   1,752 1,657

 ر  ة أشهاستحقاق أصلية ألكثر من ثالثيخ بتواررى أخ لةؤهم أذونات خزانة وأذونات  - 217   
──────── ────────  

1,874 1,752  
   
 عة  تمانية المتوقمخصصات الخسائر االئ - -

──────── ────────  
1,874 1,752  

════════ ════════  

 مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة اق أور 7
2019 2020  

   
  ن ديّ ت أدوا 154 491
 ت أسهم حقوق الملكية   واأد 17 16

──────── ────────  
507 171  

════════ ════════  

 ةض غير المتاجرت محتفظ بها لغرثماراإست 8
  2020 2019 

    ن سندات دي  
 912 1,213  مدرجة بالتكلفة المطفأة

 5,005 5,574  الدخل الشامل اآلخر   مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
  ────── ────── 
  6,787 5,917 
    

 (91) ( 100)  المتوقعةر االئتمانية ئالخسامخصصات 
  ────── ────── 
  6,687 5,826 

    صافي -ن سندات الدي
    

    ة حقوق الملكيسندات أسهم 

 10 9  ل الدخل الشامل اآلخر العادلة من خال مدرجة بالقيمة 
 ────── ────── 

 10 9  كية  لملق ا حقو سندات أسهم
  ────── ────── 
  6,696 5,836 
  ══════ ══════ 

 ا لغرض غير المتاجرة: فظ بهالمحتارات تثمإلسلالخارجية فات صنيالتناه توزيع دفيما يلي أ
2019 2020  

   
 إيه إيه إيه  بفئة ن سندات ديّ  333 444

 إيه  ى ن بفئة إيه إيه إليّ سندات د 2,595 2,132

 رية ذات فئات إستثماأخرى ن ديّ  سندات  1,240 1,733

 ية ت غير إستثماراذات فئ أخرى ن سندات ديّ  2,417 1,542

  ن غير مصنفة سندات ديّ  202 66
─────── ───────  

5,917 6,787  
   
 ئتمانية المتوقعةسائر االمخصصات الخ (100) (91)

─────── ───────  
5,826 6,687  

═══════ ═══════  
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 ل القوائم المالية الموحدةحو تاإيضاح
 2020سمبر دي  31

  والرات األمريكيةالدين قام بماليجميع األر

 (تتمة) جرةض غير المتاتفظ بها لغرمحت ثماراإست 8
 

 :2019ديسمبر  31و 2020سمبر دي  31كما في  مرحلة لديّن حسب الم سندات افيما يلي هو تقسي 
 2020 

 المجموع  3ة حلمرال 2لة المرح  1المرحلة  
     

 6,787 89 - 6,698 الي سندات ديّن، إجم
 ( 100) ( 85) - ( 15) متوقعة االئتمانية ال مخصصات الخسائر

 ─────── ─────── ────── ────── 
 6,683 - 4 6,687 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 2019 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     
 5,917 74 55 5,788 ي جمالديّن، إ تداسن 

 ( 91) ( 74) ( 4) ( 13) وقعة ئتمانية المت سائر االالخت صا مخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,775 51 - 5,826 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 :2019ديسمبر  31و 2020ر ديسمب  31في تين للسنتين المنتهي  الخسائر االئتمانية المتوقعة  ات ت في مخصصليل التغيراتحفيما يلي 
 

 2020 

 ع جمو الم 3حلة مرال 2المرحلة  1حلة مرال 
     

 91 74 4 13 يناير 1كما في 

 - - - - 1حلة إلى المرتحويالت 
 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 3حلة إلى المرت تحويال
     

 - - - - صافي التحويالت بين المراحل  
     
 11 11 - - افات  ضإ

 ( 2) - - ( 2) حاجة إليها  ال نتفت / مخصصات ا ت استردادا
     
 9 11  ( 2) صافي   - للسنة مخصص ال

 - - - - مبالغ مشطوبة  

 - - ( 4) 4 تعديالت الصرف وتغيرات أخرى  
 ─────── ─────── ────── ────── 

 100 85 - 15 ديسمبر    31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 2019 

 المجموع  3 لة المرح 2المرحلة  1المرحلة  
     
 121 102 6 13 ايرين  1في ا كم

 - - - - 1لة حرتحويالت إلى الم
 - - - - 2تحويالت إلى المرحلة 

 - - - - 3تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - صافي التحويالت بين المراحل       
     

 - - - - إضافات  
 ( 2) - ( 2) - ت انتفت الحاجة إليها  خصصا/ م ت ادادتراس
 ( 2) - ( 2) - صافي   - للسنة ه لحاجة إلي نتفت امخصص ا     

 ( 28) ( 28) - - بة  مشطو مبالغ

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

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

 (. ال شيء: 2019)كي  أمري  دوالر ن مليوال شيء  3لمرحلة ة ضمن االمصنف المضمحلة  اإلستثمارات على نة سلبلغ دخل الفوائد المستلم خالل ا
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

  قروض وسلف 9
 

 : القياسحسب  لسلف قروض وا تصنيف الاه أدن  فيما يلي
 2020 
 موع المج 3المرحلة  2ة رحلالم 1ة رحلالم 

     ئر  لخساأو ا حاألربا من خالل مدرجة بالقيمة العادلة 

 65 - - 65 الجملة   -

     دخل الشامل اآلخر  ل العادلة من خالمدرجة بالقيمة ال

 513 - - 513 الجملة   -

     أة  مدرجة بالتكلفة المطف
 15,161 828 825 13,508   الجملة  -
 787 36 55 696   ةئ زلتجا -

 ─────── ─────── ────── ────── 
 14,782 880 864 16,526 

 ( 870) ( 708) ( 95) ( 67) الئتمانية المتوقعة لخسائر ا مخصصات ا
 ─────── ─────── ────── ────── 
 14,715 785 156 15,656 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 2019 
 1مرحلة لا 1 ة لالمرح 1المرحلة  1المرحلة  

     ئر  لخسامن خالل األرباح أو ا مدرجة بالقيمة العادلة

 11 - - 11 الجملة   -

     اآلخر   دخل الشامل عادلة من خالل المدرجة بالقيمة ال

 192 - - 192 الجملة   -

     مدرجة بالتكلفة المطفأة  

 16,162 601 803 14,758 الجملة   -

 704 34 56 614 تجزئة  لا -
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,575 859 635 17,069 

 (617) (492) ( 67) ( 58) عة مانية المتوقت سائر االئ مخصصات الخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 15,517 792 143 16,452 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 سب القطاع الصناعي: والسلف ح القروض ف ي ن ه تصفيما يلي أدنا

  روض الق  ي فصا

 مخصصات الخسائر 
 إجمالي القروض    المتوقعة االئتمانية 

 

 

2019 2020  2019 2020  2019 2020   
          

 مالية خدمات   3,528 3,614  26 22  3,502 3,592
 طاقة    939 1,180  18 9  921 1,171
   امةق عافمر  884 1,012  9 4  875 1,008
  عزي تو  958 968  2 4  956 964
 ة  تجار التجزئ   253 395  3 2  250 393

 عيتصني   2,365 2,841  120 65  2,245 2,776
 إنشائي  1,594 1,400  116 140  1,478 1,260
 نقيبتعدين وت   120 114  11 9  109 105
 مواصالت   829 956  35 12  794 944
 إستهالكيتمويل شخصي /   885 707  36 37  849 670
   تمويل العقارات التجارية   554 422  21 8  533 414
 ي  لسكن ار االعق رهن  6 7  1 1  5 6

 تجاري   495 586  176 161  319 425
 وتشجير الغابات زراعة وصيد    1,112 1,324  23 30  1,089 1,294
 ت صاال وات  معالإلل ا ئ ساتكنولوجيا وو   301 369  30 30  271 339
 ي ومكح  659 277  4 2  655 275
 خدمات أخرى    1,044 897  239 81  805 816

───── ─────  ──── ────  ───── ─────   
16,452 15,656  617 870  17,069 16,526   
═════ ═════  ═════ ════  ═════ ═════   
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ر ب يسمد 31

  كيةمرياألات  الرن الدوبماليي ألرقامجميع ا

 )تتمة(قروض وسلف  9
 

 : 2019بر ديسم 31و 2020يسمبر د 31خالل السنتين المنتهتين في   ةقع تومانية المائر االئت مخصص الخسيلي تحليل التغيرات في  مافي 
 

 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 617 492 67 58 رناي ي  1كما في 
     

 - - ( 1) 1 1 حلةلمرى اإلالت تحوي 
 - ( 1) 2 ( 1) 2لة تحويالت إلى المرح

 - 4 ( 3) ( 1) 3ة حل مرإلى ال تحويالت
     

 - 3 ( 2) ( 1) صافي التحويالت بين المراحل  

 353 307 32 14 إضافات  
     

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

 304 258 32 14 صافي    – نة للسمخصص 

 ( 26) ( 25) ( 1) - شطوبة  م لعاب م

 ( 25) ( 20) ( 1) ( 4) ى  غيرات أخرف وت الصر سعر الت تعدي 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 870 708 95 67   ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 2019 

 موع المج 3 المرحلة  2ة المرحل 1المرحلة  
     

 564 429 88 47 يناير 1كما في 
     

 - - ( 1) 1 1ى المرحلة تحويالت إل
 - - 1 ( 1) 2مرحلة تحويالت إلى ال

 - 21 ( 21) - 3حلة إلى المرتحويالت 
     

 - 21 ( 21) - حل  رالميالت بين اصافي التحو

 93 81 1 11 إضافات  
     

 ( 14) ( 14) - - ها  إلي ة جا الح ت انتفتمخصصا / إستردادات 
     

 79 67 1 11 في  اص  – ة سن للمخصص 
 ( 50) ( 50) - - بالع مشطوبة  م

 24 25 ( 1) - أخرى  تغيرات والصرف ر عستعديالت 
 ─────── ─────── ────── ────── 
 617 492 67 58 بر  ديسم  31في ا كم
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

وقدره  مبلغ  3ة ضمن المرحلة مصنفوال قروض المضمحلة بشكل فردي بال علقة مت الوقبل المجموعة  بها من المحتفظ تضمانال لة العادلة بلغت القيم
   كي(. الر أمري مليون دو 114: 2019) 2020ر ديسمب  31ي كما في  مليون دوالر أمريك 110

 

أمريكي  ر دوال مليون  136غ وقدره مبل 3ة المرحل  ن مة ضج ر دالمموعد استحقاقها ، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات 2020ديسمبر  31في 
 أمريكي(. مليون دوالر  101: 2019)
 

 انية  متر االئائخسمصروفات ال 10
 2020 
 المجموع  3المرحلة  2ة رحلالم 1ة رحلالم 
     
 9 11 - ( 2) ( 8بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح فظ محت تثمارات سإ

 304 258 32 14 ( 9قروض وسلف )إيضاح 

 13 13 - - ( 21 ح)إيضا ود محتملة مانية وبن ات ائت ارتباط

 3 3 - - أخرى موجودات مالية 
 ─────── ─────── ────── ────── 
 12 32 285 329 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 لموحدةمالية االقوائم ال إيضاحات حول
 2020ديسمبر  31

  ريكيةمجميع األرقام بماليين الدوالرات األ

 ( تتمة) تمانيةخسائر االئفات الرومص 10
 2019 
 المجموع 3مرحلة  لا 2ة  رحلالم 1المرحلة   
     

 (2) - (2) - (8المتاجرة )إيضاح  محتفظ بها لغرض غيرتثمارات سإ

 79 67 1 11 ( 9)إيضاح قروض وسلف 

 6 3 2 1 (21)إيضاح  ود محتملةارتباطات ائتمانية وبن

 (1) (1) - - أخرى  ةموجودات مالي
 ─────── ─────── ────── ────── 
 12 1 69 82 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 رىجودات أخوم 11
2019 2020  

   

 فوائد مستحقة القبض 284 316

 اتجودالمواستخدام الحق في  57 64

 ذمم تجارية مدينة 230 269

 ( 20 )إيضاح ماليةلاالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات  983 518

 ية دينوسة من تموجودات مكتسب 45 69

 ة مؤجلةموجودات ضريبي 222 124

 كه البنكلالحياة يمتأمين على  40 39

 ابات التداول بالهامشسح 36 61

 قروض الموظفين  29 29

ً مدفلغ ومباسلف  84 39  وعة مقدما

 إستثمارات في شركات زميلة  26 22

 أخرى  269 217
──────── ────────  

1,767 2,305  
═══════ ═══════  

 
مليون  520: 2019مليون دوالر أمريكي ) 1,037األخرى  لوباتالمط في ة قات المالية المدرجة للمشتدلة السالببلغت القيمـة العا

 . 20تقات المالية في إيضاح صيل المشح عن تفاتم اإلفصا. (13اح إيض) أمريكي(دوالر 
 

موحدتين مثبتة في القائمتين ال ةالسنخالل التغيرات ولمجموعة ة باصا ات الخ ي استخدام الموجودللحق ف المدرجة القيم هأدنافيما يلي 
 الخسائر: باح أوواألر اليلمركز المل

  الحق في استخدام الموجودات

2019 2020  
   

 2019يناير  1في كما  64 70

 ي  صاف – ةعقود اإليجار الجديدة / المنتهي فة:إضا 3 5

  محسوم منها: اإلطفاء (7) (10)

 (جنبيةت في صرف العمالت األالتغيراأخرى )بما في ذلك   (3) (1)
──────── ────────  

 2020ديسمبر  31كما في  57 64
═══════ ═══════  
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 لمالية الموحدةلقوائم اضاحات حول ايإ
 2020ديسمبر  31

  كيةريجميع األرقام بماليين الدوالرات األم

 العمليات الخارجية ضرائب على 12
 

 التقدير.و الرأي درجة من لى للسنة ع  عةالرسوم الضريبية للمجمو تحديد  يتضمن 

2019 2020  
 ائمة الموحدة للمركز الماليالق  

 بي حالي مطلوب ضري 22 20
 مطلوب ضريبي مؤجل 58 43

────── ──────  
63 80  

══════ ══════  
 باح أو الخسائر ألرلموحدة  القائمة ال  

 ى العمليات الخارجيةلالية ع ضريبة ح 12 24

 الخارجية ضريبة مؤجلة على العمليات  ( 106) (1)

────── ──────  
23 (94)  

══════ ══════  
 ضريبية الرسوم التحليل   

 دخل( يوجد ضريبة في البحرين )ال  - -

 طتها في الدول األخرى أنشتمارس  أرباح الشركات التابعة التي على  رائب ض 9 35

 يرات أسعار العملة  لتحوط تغ ريبيةن المعالجة الضعناتج بي يضر ديرص ( 103) (12)

────── ──────  
 سائرأو الخ  لألرباحمصروف ضريبة الدخل المسجل في القائمة الموحدة  (94) 23

══════ ══════  
 

كة  ممل( وبلغت في ال% 27: 2019) % 32 اقيأفريمال في منطقة الشرق األوسط وش  بعةات التاالت الضريبة الفعلية على أرباح الشركلغت معدب
ل  في منطقة الشرق األوسط وشما (% 38إلى  % 19: 2019) % 38إلى  % 19من لية عدالت الضريبة الفع( مقابل م% 13: 2019) % 4المتحدة 

 (. % 19: 2019) % 19لمتحدة  أفريقيا وبلغت في المملكة ا

 

: 2019) % 45 البالغ لي عل الضريبي الفد ل المع( مقاب% 29: 2019) % 23ة للبنك بعكة البرازيلية التاللشرالعادي الفعلي بي الضريل بلغ المعد
دوالر  مليون  12 الضريبي  الرصيد: 2019مليون دوالر أمريكي ) 103البالع األخذ في االعتبار الرصيد الضريبي للسنة ، بعد (% 42

 .  ة معينةلة على معامتحوط تغيرات أسعار العمللة يبيضرالجة العمالن ع  أمريكي( ناتج 
 

األرباح و  سبيةااألرباح المح بين ي عرض تسوية العمل س من ة، فإنه ليسلطات ضريبية مختلفجموعة خاضعة لقوانين و  لكون عمليات المنظراً 
 للضريبة.  الخاضعة 

 

 لوبات أخرىمط 13
2019 2020  

   
 فع  تحقة الدمسد فوائ 243 388

 التزامات عقد اإليجار  60 69

 (20المالية )إيضاح قيمة العادلة السالبة للمشتقات ال 1,037 520

 لموظفينة بامتعلقفع  لدمبالغ مستحقة ا 100 130

 نقديالمان ضال بما في ذلك ئع لوداا هامش 42 48

 دخل مؤجل  20 21

 (21)إيضاح  ت المحتملة االلتزاماو ة ئتمانيرتباطات االالالخسائر االئتمانية المتوقعة لخصصات م 57 38

 أخرى وذمم دائنةالرسوم المستحقة  415 252
─────── ───────  

1,466 1,974  
═══════ ═══════  

 

دوالر  ون ملي 518: 2019مليون دوالر أمريكي ) 983 الموجودات األخرى في الية المدرجة ت الملمشتقاالموجبة ل بلغت القيمة العادلة
 .20المالية في إيضاح  فصاح عن تفاصيل المشتقات . تم اإل(11ح ايض)إ يكي(أمر

 

للمركز متين الموحدتين ة في القائالمثبتلسنة خالل االتغيرات والمجموعة الخاصة بر المدرجة اللتزامات عقد اإليجاالقيم أدناه ي فيما يل
 اح أو الخسائر: المالي واألرب
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 وحدةلمالية المل القوائم اإيضاحات حو
 2020سمبر دي  31

  رات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوال

 ( تتمة) لوبات أخرىمط 13
  جار التزامات عقد اإلي
2019 2020  

   
 2019يناير  1كما في  69 70

 في صا - / منتهية إيجار جديدة ودإضافة: عق 11 5

 إضافة: مصروفات الفوائد 2 4

 لمدفوعةالمبالغ ا وم منها:محس (16) (9)

 ية(الت األجنبلعمف اات صر أخرى )بما في ذلك تغير (6) (1)
─────── ───────  

 ر  ديسمب 31كما في  60 69
═══════ ═══════  

  إقتراضات 14
 

 ية.تجار عدالت وبمالية اق رأسممن عدة أسو ألجل  يـالت بالحصول على تمو  ادية،ض شركاته التابعة، ضمن أعمالهم اإلعتييقوم البنك وبع
 

 2020ديسمبر   31ات القائمة في اإللتزام موعمج

 المجموع 
الشركات  
 التابعة 

 البنك 
 ألم ا

 معدل  %
  ة  العمل الفائدة 

 ات للسنواتق استحقي االإجمال     
      
 2021 دوالر أمريكي  %1,80ليبور +  92 - 92
 2021 يورو %1,10ليبور +  - 92 92

 2022 أمريكي دوالر  %2,25بور + لي 1,330 - 1,330
 2023 يكي دوالر أمر %1,20ليبور +  - 175 175
 2025 -2021 دينار تونسي 11,50%– 10,00 - 14 14
 **دائم  برازيلي لاير 3,55% - 92 92

─────── ─────── ───────    
1,795 373 1,422    

═══════ ═══════ ═══════    
      

 2019ديسمبر  31 ائمة في زامات القع اإللتمجمو  1,501 579 2,080
═══════ ═══════ ═══════    

 ثانويدين *
مليون دوالر  126ها سمية قدريمة إألجل بق شراء جزء من قروضه ةبإعادنك قام الب، 2020 ديسمبر 31المنتهية في  خالل السنة قام البنك

 ال: 2019)دوالر أمريكي  ال شيء وقدره غمبلبربح ي صافلشراء إعادة اعن عملية  حيث نتج (. ر أمريكي ون دوالملي 6: 2019كي )أمري
   . خر"آدخل تشغيلي نه في "تضميتم ( دوالر أمريكي  شيء

 

 1فئة  ** رأس المال اإلضافي 
يمية المحلية  من قبل الجهة التنظ وات األدالموافقة على هذه  . لقد تمت ية دائمةأدوات مال بعة للبنكأصدرت شركة تا، 2019ل سنة خال

لغرض احتساب نسبة  1 لي تم تضمينها كجزء من رأس المال اإلضافي فئةاوبالت ،1ضمن رأس المال اإلضافي فئة  جهاا إلدراالخاصة به
كي كما في  ن دوالر أمريمليو  92 مستحقال 1 رأس المال اإلضافي فئة بلغ .32 قمر احيضاإلصح عنه في النحو المف  المال على  كفاية رأس

 .2020ديسمبر  31
 

  كيةلملحقوق ا 15
 

 
2020 2019 

   رأس المال  أ(
   

 للسهمواحد مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي  3,500 –ح به المصر
 3,500 3,500 للسهم(واحد الر أمريكي قدرها دو إسمية ن سهم بقيمة يو مل 3,500: 2019)

 ════════ ════════ 

ة إسمية قدرها دوالر  يمبق مسه يون مل 3,110 –به والمدفوع بالكامل الصادر والمكتتب 
واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3,110: 2019سهم )للواحد  يكي أمر

 3,110 3,110 للسهم(
 ════════ ════════ 

 هم خزانة  أس ب(
يون دوالر مل 6 :2019)أمريكي  مليون دوالر 6قدره  دي( بمقابل نقسهم 14,997,026: 2019سهم ) 15,884,355المجموعة  تمتلك

 (.أمريكي 
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 موحدةائم المالية الالقوول ت حإيضاحا
 2020ديسمبر  31

  يةجميع األرقام بماليين الدوالرات األمريك

 ( تتمة) كيةقوق الملح 15
 

 قانوني طي ياتإح (ج
ً لمتطل سيتم ى اإلحتياطي القانوني. إل سنةللح رب المن  % 10 م تحويلساسي للبنك وقانون الشركات التجارية البحريني، تبات النظام األوفقا
بل  قا فوع. إن هذا اإلحتياطي غيرالمد ال لما من رأس % 50اإلحتياطي القانوني وية عندما يبلغ مجموع هذه التحويالت السن اءإجرإيقاف 

لم تكن   المركزي. ين ف البحروافقة مصرى م حصول علص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد النيحاالت التي للتوزيع، إال في ال 
 سارة. خة بد المجموع ة لتكجالسنة نتي هناك أي تحويالت خالل 

 

 ام إحتياطي ع (د
 .إلحتياطي ا اهذ قيود على توزيعهناك أي جد ال تو . لبنكقاعدة الرأسمالية القوية لز اللتزام المساهمين بتعزيإعلى لعام يؤكد تكوين اإلحتياطي ا

 

 لة د عاال ةقيم كمة في الرات مترا تغي (هـ
 2020 2019 

   
 (37) 42 يناير  1ي ف

 79 (22) القيمة العادلة خالل السنة ات في صافي التغير
 ───────── ───────── 

 42 20 ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 بهمشادخل و دخل الفوائد 16
 2020 2019 

   
 897 812 سلفقروض و 

 359 262 رات واستثما أوراق مالية

 193 92 مالية أخرى ت لدى بنوك ومؤسسات عااإيد

 11 9 رىأخ
 ───────── ───────── 
 1,175 1,460 
 ═════════ ═════════ 

 الفوائد ومصروفات مشابهةمصروفات  17
 2020 2019 

   
 234 167 ودائع البنوك 

 554 421 عمالء الودائع 

 98 63 ت اضاقترإ

 10 8 ى أخروداع شهادات إي
 ───────── ───────── 

 659 896 
 ═════════ ═════════ 

 دخل تشغيلي آخر 18
 2020 2019 

   
 199 146 *صافي  – العموالت رسوم و دخل ال

 33 25 لمكتب من عمليات ا دخل

 11 (36) صافي   –دفتر المتاجرة خل من د

 28 60 صافي  -بية ي العمالت األجن ف التداولمن  ربح 

 (12) ( 103)  **األجنبيةالعمالت أسعار رات في لتغي ن اتحوط ملاعن  اتجةنخسارة 

 13 20 في صا  - المتاجرةمحتفظ بها لغرض غير ربح من إستبعاد إستثمارات 

 29 18 صافي  –رى أخ
 ───────── ───────── 
 130 301 
 ═════════ ═════════ 
 

المتعلق  الرسوم  دخلمن ي( مليون دوالر أمريك 13 :2019)كي ر أمرين دوالمليو  13ره مبلغ وقدضمن دخل الرسوم والعموالت  * مدرجة
 . مدارةالموال األب
 

 .للسنةالضريبي عاملة لديها تأثير مقاصة على المصروف مبت األجنبية العمال  أسعار في غيرات تال التحوط من الناتجة عن  خسارةتتعلق * *
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020مبر ديس 31

  لدوالرات األمريكيةاألرقام بماليين ايع جم

 معلومات المجموعة  19
 

 تابعة  الشركات ال معلومات عن  19-1
 :ديسمبر 31ها المالية في ي تنتهي سنواتسية والتالرئي التابعة ات كالشرفيما يلي 

 

ة المؤسسة  نسبة مساهم
   ( .)ش.م.ب  المصرفيةالعربية 

 بلــد
 التأسيس

 شطة األن  
  يسية الرئ

2019  
 % 
 

2020 
 % 
 

      

 لعربية المصرفية الدولي بي إل سي بنك المؤسسة ا مصرفي     المملكة المتحدة  100,0 100,0

 ( " أ"  إيضاح)  إيه  س إ المؤسسة العربية المصرفية      في صرم  فرنسا  100,0 -

 .م( )ش.م.ب سسة العربية المصرفية اإلسالميبنك المؤ مصرفي     البحرين 100,0 100,0

 دن راأل - سي(  يه بيالمؤسسة العربية المصرفية )إ مصرفي     األردن 87,0 87,0

 س.إيه بي سي برازيل إ ه بانكو إي  مصرفي     يلالبراز 61,0 61,1

 الجزائر – يةالمؤسسة العربية المصرف مصرفي     رالجزائ  88,9 87,7

 ه.إي[ مصر ]إس.إي  -ة العربية المصرفية  لمؤسس ا مصرفي     صرم 99,8 99,8

 س تون  –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي     تونس 100,0 100,0
 ئتمانة االق خدمات بطا البحرين 60,3 60,3

 ة ي تكنولوجيا المالالخدمات و
 )مقفلة(   ب.لعربية ش.م.ا المالية ركة الخدمات ش

 

 .2020سنة عملياته في البنك دأ ب  ، كومع ذل ،2018سنة من قبل البنك في   إيه إسالمؤسسة العربية المصرفية 'أ': تم تأسيس   إيضاح
 

 قيود جوهرية  19-2
أطر  عن تلك الناتجة  ا وتسوية مطلوباتها فيما عد هااستخدام أوها موجودات إلى وصول على ال درتها وهرية على قدى المجموعة قيود جلال توجد 

رأس  يات معينة من إلحتفاظ بمستوية اعة المصرفات التاب ركلشامن فية ارشاإلطر تقتضي األ . التابعة المصرفيةركات شالالتي تعمل فيها  شرافية إلا
، يخضع  الدول األخرىي بعض ف و نسب األخرى. بال اإللتزاموة وعمجمللجزاء األخرى أل ل تعرضهموتحد من ة لسائلا صولواألالتنظيمي المال 

 المسبقة.  إلشرافيةا وافقة على الم الحصول في ات  حتياطي توزيع اإل
 

 جزئي   المملوكة بشكل لجوهريةا عة بات التاك رلشا 19-3
 حقوق غير مسيطرة جوهرية: تمتلك التي  تابعة لية للشركة الالمعلومات الماأدناه لي فيما ي 

 

   يه بي سي برازيل إس.إيه إ نكوبا
  2020 2019 
    

 %38,9 % 39,0  (  % المسيطرة )ق غير ونسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحق 
 22 21  المسيطرة   حقوق غيرلل ة  عهم مدفو س أح أربا

 

 ات البينية. ستبعادقبل اإلغ بالعلى المالمعلومات هذه   تستندالتابعة.  كةالشر لتلكالمالية  لي أدناه مخلص المعلومات فيما ي 
 

 2020 2019 
   ملخص قائمة األرباح أو الخسائر: 

 555 473 مشابه   ودخل   لفوائددخل ا
 (385) ( 330)   هةاب شروفات مصمو  مصروفات الفوائد

 116 ( 30) غيلي آخر دخل تش
 ( 34) ( 59) الئتمانية مصروفات الخسائر ا

 (128) ( 96) تشغيلية  مصروفات 
 ─────── ─────── 
 124 ( 42) الربح قبل الضرائب   ( الخسارة)

 ( 2) 113 * ضريبة 
 ─────── ─────── 

 122 71 للسنة    الربح
 ═══════ ═══════ 

 47 28 مسيطرة الحقوق غير الى ل إ ائد الع  الربح
 ═══════ ═══════ 

 86 ( 18)   ل الشام  الدخل مجموع 
 ═══════ ═══════ 

 33 ( 7) إلى الحقوق غير المسيطرة  العائد امل الشدخل ال مجموع 
 ═══════ ═══════ 

 

  أسعار ات فيما يتعلق بتحوط تغير (يكيمرأ  رن دوالوملي  12: 2019مليون دوالر أمريكي ) 103غ وقدره مبلب د ضريبي تضمن هذه على رصي * ت 
   . 12العملة كما هو موضح في اإليضاح رقم 
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 حدةالقوائم المالية المو حولإيضاحات 
 2020بر ميسد 31

  ألمريكيةبماليين الدوالرات ايع األرقام جم
 ة()تتم معلومات المجموعة 19
 

 ( ةم)تت يبشكل جزئ المملوكةالجوهرية   ركات التابعة الش 19-3
 

 )تتمة(   برازيل إس.إيه بي سي نكو إيهبا
 2020 2019 

   ملخص قائمة المركز المالي: 
 8,093 7,735 وجودات الممجموع 
 7,089 6,902 وبات  مطلمجموع ال

 ─────── ─────── 
 1,004 833 وع حقوق الملكية  مجم
 ═══════ ═══════ 
   

 390 325   ةرلمسيط حقوق الملكية العائدة إلى الحقوق غير ا
 ═══════ ═══════ 
   

   علومات التدفقات النقدية:م  ملخص
 369 362 األنشطة التشغيلية 
 (377) ( 153) ة األنشطة اإلستثماري

 76 ( 167) ليةاألنشطة التموي
 ─────── ─────── 

 68 42 ما في حكمه  صافي الزيادة في النقد و
 ═══════ ═══════ 

 تاطوة وتحمشتقات مالي 20
 

 المشتقة. متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية امالت ة في معياديدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتت
 

خاص بالمشتق المالي أو ة الموجود التقة. إن القيمة اإلعتبارية هي قيمالمشبة لألدوات المالية ة الموجبة والساللعادلم اقييوضح الجدول أدناه ال
 حجم رصيد القيم اإلعتبارية على  تشيرالمالية.  مشتقات قيمة الفي  ات سي وتمثل األساس لقياس التغيرساألا ر المؤشالسعر المرجعي أو 
  .مان ئتخاطر السوق أو اال معلى  تدلنة وال ة السهاين المعامالت القائمة في 

 

2019  2020  
 

 القيمة 
 ريةاإلعتبا

القيمة 
لعادلة  ا

 السالبة

القيمة 
العادلة  
 الموجبة

  
   ة مالقي
 عتبارية إلا

القيمة  
العادلة  
 السالبة 

يمة  الق
ادلة  الع 
  لموجبة ا

 المتاجرةبها لغرض مشتقات مالية محتفظ        
 أسعار الفائدة  مقايضات  298 238 8,602  107 123 9,525

 ات العمالت مقايض 10 21 342  31 8 632

 آجلة ي عقود صرف أجنب 56 43 5,630  18 37 5,000

 عقود الخيارات 608 556 7,086  348 285 8,373

 عقود مستقبلية 10 16 5,722  11 10 4,234
─────── ────── ──────

─ 
 ─────── ────── ───────  

27,764 463 515  27,382 874 982  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

 حوطات ية محتفظ بها كتمشتقات مال
 ات أسعار الفائدة  يضقام 1 157 4,188  3 56 4,638

 مقايضات العمالت  - - 63  - - 31

 آجلة عقود صرف أجنبي  - 6 360  - 1 447
─────── ────── ──────

─ 
 ─────── ────── ───────  

5,116 57 3  4,611 163 1  
─────── ────── ──────

─ 
 ─────── ────── ───────  

32,880 520 518  31,993 1,037 983  
═══════ ══════ ══════

═ 
 ═══════ ══════ ═══════  

2,226    1,895   
)مخاطر االئتمان  المعادل الموزون بالمخاطر

 خاطر السوق( وم
═══════    ═══════    

 
   .في السوق على مدخالت يمكن مالحظتها لتقييم بناءً تقنيات ا استخدامة بية بالقيمة العادلات المالالمشتقتدرج 



 (.م.بالمؤسسة العربية المصرفية )ش.

47 
 

 المالية الموحدةلقوائم ا ولح تاإيضاح
 2020ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة( وطاتمشتقات مالية وتح 20
 
 : ما يليعلى  كتحوطاتظ بها المحتفالية مشتقات الملمن اضتت

 

لسلف  ات أسعار الفائدة للقروض واعن تقلبة تجنالاادلة خدم أساساً لتحوط التغيرات في القيمة العدلة التي تستالعا ةتحوطات القيم أ ( 
لفة  بالتك لمدرجةيّن ا وأدوات الد آلخرامل الدخل الشال لقيمة العادلة من خالالمدرجة باواإليداعات والودائع وسندات الدين 

  .ثانوي لشركة تابعة وقرض ةطفأالم
 

:  2019)مليون دوالر أمريكي  101 درهوق بلغبم ةارسخ صافيبإثبات  ت المجموعة، قام2020ديسمبر  31في ة المنتهية للسن 
تعلقة  ود المت البنتحوطان ع اتج نلا ربحاللي اإجمبلغ  .أدوات التحوطعلى  ريكي(مليون دوالر أم 42 قدره وبمبلغ  خسارةصافي 

 مليون دوالر أمريكي(. 42 بمبلغ وقدره خسارة: 2019مليون دوالر أمريكي ) 101خاطر التحوط بم
 
دى المجموعة ودائع  ل  كان .الخارجيةفي العمليات  ستثماراإلصافي  وطاتيتم احتسابها كتحالتي ودائع الوعة جملما مخدتست ب(

صنيفها مليون دوالر أمريكي( والتي تم ت 644: 2019) 2020ر ديسمب 31في  كما أمريكي والرد يونلم 675بإجمالي 
 .ستثمارتحوطات اإلي صافك

 
 ةليالمات اأنواع منتجات المشتق

 اريخ وت دددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محتعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة محد اتفاقياتعن  عبارةهي جلة والمستقبلية عـقود اآلال
 ةليستقبالمعقود العمالت األجنبية وأسعار الفائدة التعامل مع م يتدة للتعامل بها في السوق الفوري. مع اآلجلة بل. العقود قمحدد في المست

 ار عالفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود أس أسعار  اتفاقياتلمتطلبات الهامش النقدي اليومي.  البورصات المنظمة وتخضع غ محددة فيالمبب
فق عليها تبدأ بتاريخ محدد في  رة زمنية متأسعار فائدة آجلة لقروض اعتبارية ولفتيها تحدد فبشكل خاص  ةممصممستقبلية  ائدةف

 المستقبل.
 

ية على أساس قيم اعتبارية محددة.  جنباألعمالت البمبالغ فين لتبادل أسعار فائدة أو تعاقدية تتم بين طر قياتاتفاات هي يضقالماد عقـو
ئمة على أساس القيمة االعتبارية ة ثابتة وعاة مدفوعات ذات أسعار فائداف عاداألطر بـادلتسعار الفائدة يايضات أعقـود مقبة لنسبال

ما في عقود مقايضات ختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت مختلفة. أمعقود مقايضات العمالت اللبالنسبة و ة.حداو عملةالمحددة ل
 مختلفة. ائمة بعمالتسعار فائدة ثابتة وعذات أ ية ومدفوعاترم تبادل مبالغ اعتبايتفإنه الت عمالدلة  بالم أسعار الفائدة

 
اء قدار محدد من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت سوم إما لشراء أو بيع اإللتزاموليس  حقال لقتندية تعاق اتفاقياتعقود الخيارات هي 

 زمنية محددة. رةأي وقت ضمن فتفي   أوبل كان ذلك بتاريخ محدد في المستق
 

  ة بالمشتقات الماليةلمتعلقا ئتماناال رمخاط
التعاقديـة، وهي تقتصر   هاتزاملتابعن الوفاء الطرف اآلخر تخلف ل ما حتا نم شتقةالمتعلقة باألدوات المالية الم ئتمانر االمخاط تنشأ

الية أخرى،  سسات معة مع مؤجمومبية عقود مشتقات الأغليتم إبرام عة. مجموال صالحلالموجبة لألدوات التي هي  على القيمة العادلة
الموحدة ة قائمالفي تاريخ آخر جبة مع أي طرف موالة ل لعادا فيما يتعلق بعقود القيمة يةئتمانمخاطر االلل كز جوهري رتوال يوجد 

 مركز المالي.  لل
 

 درة ألغراض المتاجرةمشتقات مالية محتفظ بها أو صا
عرض المبيعات أنشطة  تشملوازنة. ز والممراكالواتخاذ  بيعاتبالممجموعة ت المالية للة المتاجرة في المشتقاشطنم أتتعلق معظ

من التغيرات اإليجابية في األسعار  االستفادةمع توقع إدارة مراكز مخاطر السوق على مركز لتا يددتحعلق المنتجات للعمالء. يت
. كما نهاستفادة مواال اتق أو المنتجابين األسواألسعار في  روقالفموازنة على تحديد لة االمعدالت أو المؤشرات. تحتوي أنشطو

 . 9المالية رقم لتقارير الدولي إلعداد ا لمعيار لحوط وفقاً لتا اتبي متطلال تستوف ةذا التصنيف أي مشتقات مالييتضمن ه
 

 درة ألغراض التحوطمشتقات مالية محتفظ بها أو صا
ض المجموعة إدارة مخاطر تعر علىمخاطر ارة المن عملية إد  جزءيتضمن رة المخاطر. إداماً متكامالً لقياس وانظ اتبعت المجموعة

تتمثل نشطة إدارة الموجودات والمطلوبات. ن خالل أة )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة مبيجنألاعمالت أسعار صرف الفي لتقلبات ل
قد أقر  إلدارة. ومجلس اددة من قبل حمقبولة م إلى مستويات ئدةر العملة وأسعار الفاطمخالمن تعرضها تقليل في الالمجموعة  سياسة

ستمرة وتستخدم بصورة م مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز اترضتعلحدود  ارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضعمجلس اإلد
ة وذلك دعار الفائات لمخاطر أستويأقر مجلس اإلدارة مس اكم المراكز ضمن الحدود الموضوعة.اظ بلضمان االحتفإستراتجيات التحوط 

ت ة بصورة مستمرة وتستخدم استراتيجيائدفاال أسعار . تتم مراجعة فجواتالمنصوص عليهارات فتلعار الفائدة للفجوات أسحدود  بوضع
 مجلس اإلدارة.  حددها جوات أسعار الفائدة في الحدود التي التحوط لتقليل ف
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 وائم المالية الموحدةقال إيضاحات حول
 2020ديسمبر  31

  ريكيةت األمين الدوالرايجميع األرقام بمال
 

 )تتمة( وتحوطاتات مالية مشتق 20
 

 )تتمة( أو صادرة ألغراض التحوطا بهظ فية محتمشتقات مال
  ذلك من أجل الحد من ووط وعة المشتقات المالية ألغراض التحالموجودات والمطلوبات، تستخدم المجم زء من عملية إدارةوكج

تحوط الوكذلك  ةالية محددة ومعامالت متوقعالل تحوط أدوات من خمذلك  تحققوي. ةعملة وأسعار الفائدال عرضها لمخاطرت
الموجودات  مدةمراقبة ريق ، يتم ذلك عن طبة لمخاطر أسعار الفائدةبالنسوالي ككل. تعرضات قائمة المركز الم مقابليجي اتترسالا

لعقود المستقبلية فائدة وامقايضات أسعار الود في عق الدخول دة وئمخاطر أسعار الفاستوى ة لتقدير متجارب مماثل استخدامب باتوالمطلو
ذات قات ، فإن المشتالمحدد مؤهل لمحاسبة التحوط الستراتيجي غيرطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط اخام اتضتعرمن لتحوط جزء 

 . اجرةتمت يتم اعتبارها كأدواالصلة 
 

 محددة تحديداً.مخاطر عمالت  مقابل عمالت للتحوطالضات قايومالت خيارات العمواألجنبي اآلجلة الصرف وعة عقود تستخدم المجم
  ن ع  ار الفائدة الناتجةمخاطر أسع مقابلالمستقبلية للتحوط  عقودوال ت أسعار الفائدةذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضا لىإ  فةاباإلض

بما في  وهدف التحوط،  عالقةتوثق الت، ه الحاذوفي جميع ه أسعار فائدة ثابتة.ي تحمل التوديداً تحمحددة المالية الاق ورألاض وقروال
 وطات. كتحهذه المعامالت  احتسابرسمياً ويتم وأداة التحوط،  وطحتال بنديل تفاصذلك 
 

 النحو التالي: لى ط، عاستراتيجيتين منفصلتين للتحو تطبق المجموعة محاسبة التحوط في
 

 قيمة العادلة(ال ات)تحوط ةالثابت ةلفائداأسعار ذات  ندة على أدوات الدي  ائأسعار الفمخاطر 
ات للتغيرمعرضة وبالتالي فهي ثابتة وتغيرة ذات أسعار فائدة م الطويلة األجلض / األوراق المالية رولق ا نمحفظة بمتحتفظ المجموعة 
د عقو في طريق الدخول  نتلك عات المخاطر ضبإدارة تعر عةولمجما موتقوقية. في أسعار الفائدة الس راتلتغينتيجة لفي القيمة العادلة 

 . عائمةذات أسعار بوضات مق /ة تات ثابذات مدفوعمقايضات أسعار فائدة 
 

تحوطها ولكن ال يتم  ،انئتمالمخاطر األخرى، مثل مخاطر االفإن المجموعة تدير التالي الفائدة وب ارأسعفقط عنصر مخاطر يتم تحوط 
طويلة األجل الة ليااق المللقروض واألور لةدلعاا لقيمةا فيالتغير باعتباره دة ئالفا رسعاأ طرمخا عنصر ديدتح ميتوعة. جمن قبل المم

تكون هذه  ما  دةً عاو (.المرجعيةالفائدة  أسعار)ليبور أسعار فائدة  في راتلتغيا  نع  طفقة/ ثابتة والناتجة ذات أسعار فائدة متغير
 يمقيت ملة ويتقيمة العادال اتتحوطعلى أنها ية حديد هذه اإلستراتيجتيتم  مة العادلة.يللتغير الكلي في القر عنصأكبر  التغييرات هي

 سعار أ إلى التغيرات في  التي تعزى ارنة التغيرات في القيمة العادلة للقروض مقلحاسمة وقياسها بمطابقة الشروط افعاليتها من خالل 
 .دةأسعار الفائ قيمة العادلة لمقايضاتغيرات في الع التمالمرجعية فائدة ال
 
يلي  فيما. هاتحوطلتي يتم لمحفظة اسمية لشتقات مع القيمة اإللمل يةرالعتباالقيمة امطابقه من خالل التحوط  حدد المجموعة نسبهت

 :هي المصادر المحتملة لعدم الفعالية
 
ً للمبالغ المدالفعلي م لحجاع والفروق بين الحجم المتوق (1) األخذ  المتوقع مع اد لسدتاريخ احوط تبالمجموعة تقوم ، حيث فوعة مقدما

 ؛السابقةخبرتها قع او أساس على  عةوقمتلدماً االمبالغ المدفوعة مقفي االعتبار 

 ؛ وطكأداة تحوالتصنيف المبدئي  في تاريخغير الصفرية التي مة العادلة مشتقات ذات القيالوطات تح (2)
بنود الها ال تؤثر ونة ولكندة غير المضمالفائ سعارايضات أقعلى القيمة العادلة لمي تؤثر التاآلخر طرف لل يةئتماناالاطر مخلا (3)

 ة.حوطمال

 
 في تحوط اإلستثمار(تثمار في العمليات األجنبية )صاإلسا فيصا

هذا   ناتجة عنجنبي الالصرف األسعر  اتتعرضط تحوتم ية. الماليتوحيدها في قوائمها تم ستثمار في عملية أجنبية إلدى المجموعة 
شركات للملكية الوط حقوق تح فيصاى لإثمار ستاإلتحوطات صافي الودائع كه صنيف هذتم ت. ام الودائعدخستثمار من خالل استإلا

 .بيةألجنمع صافي موجودات العملية اوط عن طريق مطابقة الودائع نسبة التحقامت المجموعة بتحديد ة. التابع
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 الموحدة المالية إيضاحات حول القوائم 
 2020مبر ديس 31

  ريكيةاألم  والراتبماليين الد جميع األرقام
 

 تمة(ت) وطاتمشتقات مالية وتح 20

 
التحوط غير  راتيجياتستوإ التداولإستراتيجيات والتحوط المستخدمة في  المتاجرةدوات ستحقاق أإح الجدول التالي بيان ضيو

 :جموعةللمية يكالدينام
 

 المجموع
10 -20  
 سنة 

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 الل خ
  واحدشهر 

 ة يعتبارالقيمة اال        
31,993 117 5,492 8,141 4,485 1,914 5,863 5,981 2020 

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

 
 وطتحدم فعالية الع

بين  قة اقتصاديه لضمان وجود عال عة المتوقلفعالية دورية لم ييتقعمليات ، ومن خالل طة عالقة التحوبداي  عند التحوط  فعاليةتحديد  يتم
تحوط حيث لاعالقات في المجموعة دخل ت، األجنبيصرف الللتقلبات في أسعار  اتالتعرضالنسبة لتحوطات بوأداه التحوط.  وطتحد النب

 أثرت لية. وإذا تقييم نوعي للفعابإجراء المجموعة تقوم . ولذلك التحوطد بنروط مع ش ماً ألداه التحوط تمااسمة الحوط شرتتطابق ال
ً  لحاسمة الم تعد الشروط بحيث التحوط ند بط رو ش ى لعلظروف اات في التغير   تستخدم ألداه التحوط، الحاسمة مع الشروط  تتطابق تماما
 لتقييم الفعالية.ر بالدوالض التعويطريقه ستخدام بامي الكط فحص فعالية التحووعة المجم
 

كانت و إذا ، أعن التقديرات األصلية ةلنقديات قالتدفات توقير تغيعدم الفعالية إذا نتج ت ، قدجنبيةاأللعمالت ات اتعرضطات وفي تحو
 المشتق. اآلخرو الطرف  لبنك أالخاص با يةاالئتمانمخاطر الفي يرات تغهناك 

 
لعمليات األجنبية. يتم خاطر من ا مية التعرض للمسإلابالقيمة تتجاوز فيه أدوات التحوط حد الذي لية التحوط فقط إلى الافعدم ع نشأت

أو أرباح أي ت أثبا، في حين يتم الدخل الشامل اآلخر جزء الفعال من التحوط فيأداة التحوط المتعلقة بالئر في اخسالأو  حااألربإثبات 
راكمة متحويل القيمة اليتم تنه إفية األجنبية، العملد إستبعاعند  .ألرباح أو الخسائرلموحدة لالقائمة ار الفعال في غي ءجزالخسائر تتعلق ب

 .القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر ة إلى ر المسجلة في حقوق الملكيالخسائ أوح رباألاهذه  ألي من
 

 . بالنسبة للمجموعةأهمية  ذات ائدةمقايضات أسعار الفلق بتعيما في 2019أو  2020 سنتيلية خالل فعاالعدم لم تكن 
 

 تملةت محلتزامااية وائتمانت طاارتبا 21
 

معززة وخطابات قبول  مستنديه واعتماداتية ائتمانالت رتباطات بتقديم تسهيتشمل إتملة حلما تاامزاإللتوية ئتماناال االرتباطات
 للعمالء.  وعةمتنال االحتياجاتمان نظمت لتلبية وخطابات ض

 
 :كما يليزون بالمخاطر الموالقائم والمعادل لي ص األالمبلغ  كانمركز المالي، موحدة للقائمة الالتاريخ ب
 

2019 2020  
   

 اجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفيةات محتملة من المتالتزام 2,148 2,449
   انمباشرة وخطابات ضم ائتمانئل بدا 3,041 3,349
 أخرى  وارتباطاتحوبة ض غير مسقرو اطاترتبا 1,865 2,416

─────── ───────  
8,214 7,054  

═══════ ═══════  
   

 ن ماالئتل اامل تحوانية بعد تطبيق عمئتالات اضالتعر 3,021 3,595

═══════ ═══════  
   

 مخاطر المعادل الموزون بال 2,619 3,059
═══════ ═══════  
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 الموحدةحول القوائم المالية  حاتيضاإ
 2020ديسمبر  31

  كيةالدوالرات األمرييين جميع األرقام بمال
 

 ة( تم)ت لةمات محتلتزاماية وائتمانارتباطات  21
 

 لمحتملة للمجموعة:  ات التزامالاو االرتباطات استحقاقيبات التعاقدية حسب الترت اءاريخ إنتهيوضح الجدول أدناه ت
 

2019 2020  
   

 ب  عند الطل 1,342 1,438
 أشهر  6  – 1 1,817 2,497
 شهر  12  – 6 1,143 1,510
 سنوات  5  – 1 2,710 2,727

 نوات س 5أكثر من  42 42
─────── ───────  

8,214 7,054  

═══════ ═══════  
 حلةراالئتمانية المتوقعة حسب الم ل االئتمان( والخسائرل تحويق عام)بعد تطبات التعرض

 
 2020 

 المجموع 3مرحلة ال 2حلة المر 1المرحلة  
     
 3,021 61 202 2,758 محتملة انية والتزاماتات ائتمرتباطا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 57 32 13 12 انية المتوقعةمخصصات الخسائر االئتم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
 2019 

 المجموع 3مرحلة  ال 2ة  لالمرح 1المرحلة   
     

 3,595 25 289 3,281 محتملة ات ائتمانية والتزاماتارتباط
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (38) (11) (13) (14) مانية المتوقعةئتالائر اسات الخمخصص
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 المتوقعة:ية مانتالخسائر االئ اتغيرات في مخصصالتتحليل فيما يلي 

 2020 
 مجموعال 3المرحلة  2لمرحلة ا 1رحلة الم 
     

 38 11 13 14 ريناي 1ا في كم

 - - - - 1تحويالت إلى المرحلة 
 - - - - 2ى المرحلة إلت حويالت

 -   - 3لى المرحلة تحويالت إ
     

 - - - -  بين المراحلصافي التحويالت 
     

 13 13 - - إضافات  
     

 - - - - جة إليها تفت الحا/ مخصصات ان إستردادات
     

 13 13 - - صافي    – ةللسنص المخص

 6 8 - (2)   الصرف وتغيرات أخرىسعر  ديالتتع
 ─────── ─────── ────── ────── 

 57 32 13 12 ديسمبر  31ما في ك
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 موحدةال ليةالموائم احات حول القإيضا
 2020ديسمبر  31

 
  ريكيةماليين الدوالرات األمرقام بجميع األ

 

 تتمة( ) ةلتزامات محتملاية وائتمانارتباطات  21

 2019 

 مجموعال 3المرحلة   2رحلة  لما 1حلة  رالم 
     

 52 16 22 14 يناير 1كما في 

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

 - 12 (12) - 3تحويالت إلى المرحلة 
     

 - 12 (11) (1) حل صافي التحويالت بين المرا
     

 6 3 2 1 إضافات  
     
 - - - - انتفت الحاجة إليها ت صامخص  / رداداتإست
     

 6 3 2 1 صافي    – للسنةص المخص

 (20) (20) - - ت أخرى  الصرف وتغيراسعر تعديالت 
 ─────── ─────── ────── ────── 
 38 11 13 14 ديسمبر  31ما في ك
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 
 .االرتباطاتء قبل إنتها االرتباطاتمحتملة أو  الت اتزاملالايع جميتم سحب  توقع المجموعة بأنال ت
 

 ة المجموعضد والمجموعة  من قبل  وعةمرفلا طالباتئية على المعوى القضا. تتضمن الدالدولمختلف  في دعاوى المجموعة  لدى
 مجموعة وبناءً الت شركا دعلقة ضلممطالبات انك، بعد مراجعة الأعضاء مجلس إدارة الب إنوالتي تنتج ضمن األعمال االعتيادية. 

لى  سلبي ع هريجو رثيلها تأوف لن يكون مطالبات سبأن نتائج هذه ال مقتنعينالصلة  ويالقانونيين المهنيين ذ ارينالمستش إفادةعلى 
 وعة. ملي للمجالمركز الما

 

 ت األجنبية صافي التعرضات الهامة للعمال 22
 

 شركات تابعة :  ة بصورة أساسية من إستثمارات فيتجناة والياألجنبمة للعمالت افي التعرضات الهافيما يلي ص
 

2019  2020  

 المعادل  
 بالدوالر

  عملة ال األمريكي 

 عادلالم
ر بالدوال

 ئض )عجز( فا عملةال كي  يمراأل
      

 لاير برازيلي 2,611 503  2,448 609

 جنيه إسترليني 6 8  (9) (12)

 صريجنيه م 1,724 110  1,783 111

 دينار أردني 104 146  85 120

 دينار جزائري 20,692 156  16,860 142

 تونسيدينار  89 33  99 36

 يورو 52 64  10 11

  رينيحدينار ب 3 8  7 19

 انيلاير عم 40 104  21 55
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 دةوحالم يةقوائم المالت حول الإيضاحا
 2020ديسمبر  31

 
  ةيألمريكاألرقام بماليين الدوالرات اجميع 

 ة العادلة لألدوات المالية يملقا 23
 

 ة. وع جمجودات والمطلوبات المالية للمللموقيمة العادلة لالقياس تالي التسلسل الهرمي يبين الجدول ال
 
 2020ديسمبر  31 23-1
 

 :2020ديسمبر  31في  مة العادلة للموجودات كماقيلس ايالقل الهرمي تسلسللة حات الكمياإلفصا
 

 تمانية المتوقعة(:ا: الخسائر االئبالقيمة العادلة )محسوم منه سةقاالية الممالدات الموجو
 

  1 المستوى 2المستوى  المجموع  
    

 فظ بها لغرض المتاجرة محتة ليأوراق ما 171 - 171
 ر المتاجرةغيلغرض ستثمارات محتفظ بها إ 5,229 225 5,484
 وض وسلف قر - 514 514
 لغرض المتاجرة ا بهة محتفظ يات مالمشتق 349 633 982
 ت مالية محتفظ بها كتحوطات مشتقا - 1 1

 

  :2020ديسمبر  31ما في ك تباللمطلولقيمة العادلة لقياس امي لهرلتسلسل الاإلفصاحات الكمية 
 

 :عادلةية المقاسة بالقيمة الالمال باتالمطلو
  1مستوى لا 2المستوى  المجموع  

    
 ا لغرض المتاجرة بهظ لية محتفاتقات ممش 309 565 874
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 163 163

 

 لة ادمدرجة بالقيمة العلمالية غير الالقيم العادلة لألدوات ا
 : رجةقيمها المد ف بشكل جوهري عنالقيمة العادلة ال تختلجة بوات المالية غير المدرلعادلة لألدالقيمة ا ما يلي، فإنبإستثناء 

 

  القيمة المدرجة    لةمة العاديالق
 ات المالية الموجود  

 ي مالإج –طفأة مدرجة بالتكلفة الم اجرةستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتإ 1,213 1,213
   

 

 

 

 المالية  المطلوبات  
 قتراضات  إ 1,795 1,796

 
  2019سمبر دي 31 23-2
 

 :2019ديسمبر  31كما في  وداتوجلملعادلة لاقيمة لالقياس تسلسل الهرمي للالكمية اإلفصاحات 
 

 :(لخسائر االئتمانية المتوقعة: ا)محسوم منها المالية المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات 
 

  1 المستوى 2المستوى  وع جممال
    

 ض المتاجرة ق مالية محتفظ بها لغرأورا 507 - 507
 المتاجرة رض غيرإستثمارات محتفظ بها لغ 4,762 165 4,927
 قروض وسلف  11 192 203
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  213 302 515
 الية محتفظ بها كتحوطات مشتقات م - 3 3
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 لموحدةحول القوائم المالية ات ااحإيض
 2020ديسمبر  31

  دوالرات األمريكيةلميع األرقام بماليين اج

 

 مة( ت)تلية القيمة العادلة لألدوات الما 23

 
 )تتمة( 2019مبر ديس 31 23-2
 

 :2019ديسمبر  31ما في ك للمطلوباتقيمة العادلة اللقياس تسلسل الهرمي للحات الكمية اإلفصا
 

 العادلة: مالية المقاسة بالقيمةال اتالمطلوب
  1المستوى  2توى المس المجموع 

    
 لية محتفظ بها لغرض المتاجرة مشتقات ما 150 313 463
 حتفظ بها كتحوطات ية مالم مشتقات - 57 57

 
 يم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة الق
 . قيمها المدرجة  تختلف بشكل جوهري عنقيمة العادلة المدرجة بالألدوات المالية غير الل ةدل إن القيمة العاما يلي، فستثناء بإ
 

  القيمة المدرجة     العادلة القيمة
 ة ليدات الماوالموج  

 إجمالي  –ها لغرض غير المتاجرة مدرجة بالتكلفة المطفأة ستثمارات محتفظ بإ 912 913
   

 

 

 

 المطلوبات المالية   
 إقتراضات   2,080 2,079

 
 1 في المستوىالمالية  األدوات

.  لمالي لقائمة الموحدة للمركز اايخ اربتالمدرجة  السوق أسعار إلىنشطة السواق األة في دوات المالية المتداول لة لألستند القيمة العادت
ً يعتبر السوق نشط ية  صناع ةمجموع أو رأو السمسا رالتاج  أو ةصالبوربصورة منتظمة من وهولة بسمتاحة المدرجة إذا كانت األسعار  ا

تفضيلية. إن أسعار  طرون شدوام ظبانت ثمعامالت السوق الفعلية والتي تحدار أسعتلك ية، وتمثل هات الرقابو الجالتسعير أ تخدما أو
ي  تضمين هذه األدوات فم يت لمجموعة هي أسعار العروض الحالية.درجة المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من قبل االسوق الم
 .1المستوى 

 
 2 ات المالية في المستوىاألدو

وازنة للمشتقات المالية( )على سبيل المثال، السوق الم ةشطالنق لسوا ا في هلألدوات المالية التي ال يتم تداول يد القيمة العادلة يتم تحد
ا كانت متوفرة وتعتمد حيثم يمكن مالحظتها معلومات السوق التي  امخدتاسعلى زيادة تقنيات التقييم هذه  تعملباستخدام تقنيات التقييم. 

ن مالحظتها، فإنه يتم يمك ة للتقييم العادل لألداةوبطلية المهروت الجخالالخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدعلى التقديرات قدر ممكن ب
 . 2تضمين األداة ضمن المستوى 

 
 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 

 : ال شيء(.2019مبر ديس 31)  2020ر ديسمب 31ة في خالل السنة المنتهي 2 وىالمستو 1المستوى  ت بينتحويالهناك ن يك لم
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 ةحدة الموليائم المواإيضاحات حول الق
 2020ديسمبر  31

 
  م بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقا

 إدارة المخاطر 24
 
 المقدمة   24-1

دود المخاطر ، مع مراعاة حةالمستمر راقبة القياس والمو التحديد يةارتها من خالل عملإدويتم  المجموعةة نشطأ يإن المخاطر كامنة ف
 ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية اطر السيولة ومخ ئتمانمخاطر االتمثلة في م طردة مخالع مجموعةال خرى. تتعرضاألضوابط الو
 .  تها الماليةياطر الكامنة في عملاألخرى من المخا الشكاأل ستراتيجية وكذلكالطر القانونية وامخاالو
 

أطياف  في إطارلية تحديد المخاطر عمك ذل. ويشمل راطالمخإلدارة والقوية شاملة التحتية ال تهانيبلتعزيز تثمار االسالمجموعة واصلت 
هذه   مراقبةارية قوية لتجعملية وكذلك ر اطلمخة اتشغيلية ونماذج وأنظمة تصنيف إداروالمخاطر الومخاطر السوق  يةئتماناالالمخاطر 
 .عليهاسيطرة الوالمخاطر 

 
 اطرإدارة المخ يكله 24-2

لجنة  وضعتها والسياسات التوجيهية التي  اطرل المخمدى قبو/وعةر المجماطمخراتيجية تسافيذ تنولة ؤمساإلدارة التنفيذية تتولى 
رة المجموعة بصفة مستم لها أنشطةض ية التي تتعرلجوهرم كافة المخاطر اييوتقيد تحد بما في ذلك  مجلس اإلدارةبعة لالتامخاطر ال

يا وكذلك من خالل  لعلادارة ة ولجان اإلالتالي لس مجال لجان  ل من خالط داخلية مناسبة للحد منها. ويتم ذلك بميم وتنفيذ ضواوتص
 ة.  الرئيسي للمجموع قرالمفي لميزانية متثال وا إدارة االائف وظومجموعة والمخاطر  ئتمانمجموعة اال

 
ى  علاإلشراف ومخاطر لإدارة ا ممارساتالرئيسية عن أفضل ة ليوؤالمساإلدارة لجان مجلس تحمل ، تنطاقاً ل شمألوكمة اوفي إطار الح

  ول قب يانالقدرة على تحمل المخاطر وبخاطر وقبول الموضع إطار شراف على باإل رةاإلدالمجلس تابعة مخاطر الال. تقوم لجنة عليها
بمتطلبات  ماإللتزااألخرى لمتابعة لس المجق مع لجان التنسيولية ؤمس رة اإلدالمجلس التابعة مخاطر اللجنة حمل تتكما  ،المخاطر

لجان على  جلس اإلدارة ثالثة لجنة المخاطر التابعة لمتدعم  .أنشطتهامجموعة يها الالتي تزاول فان البلدمختلف  في ةالتنظيمي لسلطاتا
  للمجموعة. تينالتابع  مرقبة االلتزامعة ولجنة الموجودات والمطلوبات ولجنة طر التابعة للمجمولجنة المخا  –هم  رةدااإل توىمس

 
لمالية  ا ابطوللضتأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظام فعال عن ال ام مجلس اإلدارةأمولة ؤمسال هيس عة للمجل بالتاق تدقياللجنة إن 
عة مجموول فيها التزاالتي في مختلف البلدان ة يتنظيمال متطلبات السلطاتل لتزام المجموعةا  بةراقوم  مخاطرارة المحاسبية وإدوال

 . أنشطتها
 

لمجموعة مع األخذ في االعتبار في االمخاطر  دارةل إلالشامطار اإل ومراقبةوتطوير د ديبتحموعة ج عة للمالتاباطر تقوم لجنه المخ
الرئيسية  ومناقشة ومراقبة األنظمة بدءعن سئولة ة للمجموعة هي المة المخاطر التابعجنلن إ . اأعمالهوخطط استراتيجية المجموعة 

لجنه يتم مساعدة ها المجموعة. عمل فيرافية التي تلجغة والمناطق اريجاعمال التألاعلى نطبق ي سبماح، المحلي والدولي نالصعيديعلى 
، والمخاطر (التابعة للمجموعةن )لجنه االئتما يانمخاطر االئتمالة ارإلد صة تخصجان فرعيه ملللمجموعة من قبل  التابعةالمخاطر 

التحليالت الحوكمة و)لجنة مخاطر ونماذج المخاطر ر اطارة المخدعمل إ وإطار( ةتابعة للمجموعاطر التشغيلية اللية )لجنه المخالتشغي
 (. مجموعةللعة تاباللتشغيلية غيلية )لجنه المرونة اوالمرونة التش التابعة للمجموعة( 

 
بات، سياسة إدارة الموجودات والمطلون تحديد بصورة أساسية ع لة مسؤوهي الللمجموعة التابعة طلوبات نة الموجودات والمإن لج

تقوم لجنة الموجودات  .ما يتماشى مع إطار قبولها للمخاطريل ومخاطر السوق بلتموى رأس المال والسيولة واعلن لتي تتضماو
عة في سياق تواجهها المجموومخاطر السوق وبيان المخاطر التي ويل والتمسيولة ال والرأس المبة بمراق عةجموللمات والمطلوب

إلدارة تكتيكية فرعية جان لللمجموعة من قبل التابعة بات لجنة الموجودات والمطلو دةاع. يتم مسقت السوالتطورات االقتصادية وتقلبا
 رأس المال والسيولة. 

 
هي ، وومستدامةزام قوية التثقافة عزيز بحفظ وتاإلشرافية المتعلقة مسؤوليات لا  وعةللمجم لتابعةزام اااللت راقبةم جنةلق اتتقع على ع

 . مة وفعالةالتزام دائعمليات دعم وظيفة و ليالتشغير اطاإلع وضعن  ةمسؤولال
 

لقيام بمهام ة تحتية متماسكة لتوفير بنيللتزام الل اسئومو مانئتواالمخاطر المحللي  قرف  ب   ر أعاله، مدعومدارة المذكوإن هيكل اإل
 .  سلسةبطريقة وااللتزام الميزانية  ارةإد ووظائفخاطر ومهام الم ئتمانمخاطر اال

 
وليات ؤمسوالتي لديها ة يداراإل ولجانالمخاطر لجانها الخاصة بولديها  هارة مخاطرولة عن إداؤللمجموعة هي المسة بعشركة تا لإن ك
 مجموعة.  عة للان التاباللجيات ولؤمسة لمماثل



 (.م.بالمؤسسة العربية المصرفية )ش.

55 
 

 موحدةالمالية ال يضاحات حول القوائم إ
 2020ديسمبر  31

  كيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األمري

 )تتمة(طر خالمإدارة ا 24
 

 ريرطر وأنظمة التقاقياس المخا 24-3
 

 تقليل المخاطر 14-3-1
 لمخاطرالتعرض لت حاالاألخرى إلدارة المالية واألدوات جموعة المشتقات المدم ستخت، رلمخاطدارتها الشاملة ل إبرنامج كجزء من 

طر الناتجة عن  مخاات التعرضو ئتماناطر االمخو سهماألطر امخية ووالعمالت األجنب ةالفائديرات في أسعار ن التغعلناتجة ا
 متنبأ بها.المعامالت لا
 

ة.  لمجموعداخل ان اللجاى المناسب من المستوحسب بها يح التي يتم التصروط، تحوال مالتاطر قبل الدخول في معايان المخيتم تقييم ب
قات مجموعة في عالاالت عدم فعاليتها، تدخل الح في . لمجموعةان قبل م جميع عالقات التحوط على أساس شهريية فعالتم مراقبة ت

 تمرة.ورة مستحوط جديدة للتقليل من المخاطر بص
 

 (. يللتفاصد من امزيحصول على ال لل أنظر أدناهة )يئتمانمخاطرها االلضمانات لتقليل اة  عالة فبصورة تستخدم المجموع
 

 تركز المخاطر زيادة  24-3-2
ا في أو عندمو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغراأ ةتجارية متشابه األطراف المتعاملة في أنشطةن م عدددخل ي ات عندمتظهر التركزا

إقتصادية أو  ة بروز تغيرات في حالالتعاقدية  للوفاء بالتزاماتها على مقدرتها مماثلؤثر بشكل يمما  ديةتصاالقا تكون لها نفس السمات
التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو   وعة تجاه التطوراتالنسبي في أداء المجم تأثرلا لىإلتركزات اتشير  سياسية أو أي تغيرات أخرى.

 ي معين.موقع جغراف
 

الملتزم حدود واع والمنتجات والقطالبلد ة محدديهات المجموعة توج راييومعضمن سياسات مخاطر، تتفرط للالميز تركالمن أجل تجنب 
، حسب تتخذ إجراءات للحد من التركيز أو التخفيف منه، حالة تحديد تركيز للمخاطري وفمتنوعة.  ةيتثمارإسمحافظ بهدف الحفاظ على 

 قتضى الحال.  م

 
 نئتمامخاطر اال 24-4
ا م وبين المجموعة كما هو متوقع ممبينه التعاقدية بالتزاماتهم وفاء في الالمجموعة في ن لتزمودما يفشل المعن ئتماناطر االمخ حدثت

المخاطر التي  مقدار عن طريق وضع حدود على  ئتماناالى مخاطر عة عل المجموطر يست. وة ماليةارخسل عةبد المجموكب في تيتسب
فرط الم التركيزان تحت عنوه لموضح بمزيد من التفصيل أعالي ضمن إطار الحد ا للملتزم الفردة نسببالها لى استعداد لقبولهي ع

والضمانات المقدمة لدعم التسهيالت  ،ع لهاالتي يخضإلى تصنيف المخاطر م تزملمخصص لللاماني . يستند الحد االئتئتمانلمخاطر اال
جنة  ة من قبل لفوضة المعتمدار السلطة المطان االئتمان ضمن إالئتمانية في لجد اوحدال ت. يتم الموافقة علىوتاريخ استحقاق التسهيال

 . إلدارةتابعة لمجلس اخاطر الالم
 

، وهي المنتدى الرئيسي لصنع القرار بشأن المخاطر االئتمانية في  جموعةالتابعة للملجنة االئتمان  بلق منتمانية ئطر االالمخايتم إدارة 
 :سؤوليات التاليةاألدوار والمالتابعة للمجموعة ان ئتملجنة االلدى  .المجموعة

 
 ها. لمفوضة الالصالحيات ئتمان واتخاذ قرار بشأنها بما يتماشى مع مراجعة مقترحات اال -

 . مقتضى الحالخلية وأي تجاوزات حسب عتماد تصنيفات المخاطر الداواة مراجع -
 ذات الصلة  والمعايير االئتمانية األخرى نها بشأوتقديم التوصية مراجعة سياسة االئتمان الخاصة بالمجموعة  -

 حالل االئتمانمراجعة واعتماد مخصصات اضم -
 محفظة االئتمان مراجعة  -

 ساسية ألا والهياكل نالئتمامراجعة موارد ا -

ً نويمراجعة اختصاصاتها س -  ا
 

في   الملتزم الفرديو بلد من خالل الدة محدال ئتمانغير المالئمة يتمثل في حدود اال ئتمانية ضد مخاطر االاألول للحما لمستوىن اإ
ة ولجنة مجلس اإلدارل عةاطر التابخنة الملجها حددتالتي مالء الع ائتمانى حدود باإلضافة إل  ،رىخر األخاطملل األدنىحد والقطاع ال
مخاطر لتعرض حاالت اللى . ومن ثم يتم السيطرة عالمصرفية ها بين البنك وشركاته التابعةصم تخصي، وتلمجموعةالتابعة ل نئتمااال
ف نيعلى تص ءً ابنوضة ماد المفاالعت لصالحيات متدرج اللهرمي اتسلسل الخالل  نالء معملا وعة من مالء األفراد أو مجمعلل ئتماناال

مونة لمضية غير ائتمانها التسهيالت االخطى فيالت التي تتة. وفي الحاالداخلي للمجموع يئتمانتصنيف االالبموجب نظام  العميلر مخاط
لية ئة ضمانات نقدية أو أرواق ماعلى هي ئتمانيل مخاطر االلتقلية إضافضمانات الحصول على   تشترطالحدود فإن سياسات المجموعة 

رأس العائد المعدل للمخاطر على المجموعة م تستخدكما األخرى. األطراف من ات عميل أو ضمانلعلى موجودات اة نيانوق رسوم أو
 افقة على المعاملة. يم المخاطر/العوائد في مرحلة الموتقيلكإجراءات المال 
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 حدةلمالية المووائم اإيضاحات حول الق
 2020ديسمبر  31

  ريكيةماأللدوالرات  االيين جميع األرقام بم

 تتمة() إدارة المخاطر 24
 

 )تتمة( ئتمان مخاطر اال 24-4
 

 ا  دته يف من حة والتخفيتقييم إضمحالل المخاطر االئتمان 24-4-1
 

 سداد لتعثر في العند اعرض قيمة الت
عند  تم احتساب قيمة التعرض ي  .ل اإلضمحال بلحسا ة خاضعالمالية ال لألدواتيمة المدرجة السداد إجمالي القلتعثر في عند اقيمة التعرض  يمثل

 . %100إلى  %20ح بين الذي يتراو مانل االئت تحوعامل ب ة لقائميق مضاعفات التعرضات اطر لسداد للتسهيالت غير الممولة عن لتعثر في اا
 

ث التعثر في السداد  دوحلتملة المح اثحدألابتقييم  تقوم المجموعة، 1المرحلة  ضولقرلسداد ر في التعث عند ايمة التعرض حتساب قا ومن أجل 
العتبار ي ا فتأخذ  3 والمرحلة 2ة للمرحلة نسب ل. باشهراً  12على مدى ة ئر االئتمانية المتوقعخسالحساب ال شهراً  12خالل التالية ات النقدية والتدفق

 . المالية داث على مدى عمر األدوات لألحبالنسبة سداد  في ال لتعثرعند االتعرض يمة ق
 

 لتعثر في السداد  حدوث ا  ية احتمالوالداخلية  مخاطر الف نيقدير التصتعملية 

يتم   .تزمسداد بالنسبة للملفي ال عثرث الت لمجموعة الحتمالية حدوم اقيي لكل ملتزم والذي يتطابق مع ت الداخلية مخاطر التصنيف  تخصص المجموعة
نيف المخاطر الداخلية للملتزم يتم مراجعة تص .انظر أدناه() يةنيف الدولصت الت مع مقياس تصنيف وكاال  ةالداخلي اة مقياس تصنيف المخاطر محاذ
ً سنوي   على األقل.   ا

 

لملتزم، والموقع  ل المالي الوضع تأخذ في االعتبار التي  ألخرىا مختلف فئات األطراف  اسب تن ة لتستخدم المجموعة نماذج تصنيف داخلية مصمم
شتقاق تصنيف  ال نتقائية االنوعية المدخالت الل خال ية ذات الصلة المضافة منافضعلومات اإل مإلى الباإلضافة ه والقطاع الخاص ب  الجغرافي 

 .  المخاطر الداخلية
 

 االئتمان. نوعية مع ضعف تصاعدياً السداد مخاطر التعثر في زيد ت بحيث يتم معايرة درجات االئتمان 
 

 ةي ئتمان المخاطر اال تصنيفمقياس 

تغطي   للتعثر في السداد التيات ( وثالث فئ 8إلى  1من ) 2و 1تغطي المراحل ستويات لما من مستوى  20 موعة المجتصنيف طريقة تتضمن 
يتم  . السدادالتعثر في حدوث  لداخلية إلى نقطة مئوية مما يشير إلى احتماليةئيسي تصنيف المخاطر ايحدد المقياس الر(. 11إلى  9)من  3لمرحلة ا

ون  تصنيف المخاطر الداخلية في القيمة. الملتزمون الحاصل ي يزيدعية االئتمان وبالتالنوف " حيث تضع 1" درجةتصنيف أقوى درجات االئتمان ب 
هم   5+ يبلغة الحاصلون على تصنيف مخاطر داخلي الملتزمون نما بي  هم ذات درجة غير استثمارية. أو أقل  4-على تصنيف مخاطر داخلية يبلغ 

 . ات درجة غير استثماريةذ
 

ية  داد بدقة الخبرة الحاللسااحتمالية التعثر في تعكس أن ضمان أجل ن مة المعايرة وإعاد دوريلتقييم للتحقق الا ية صنيف وعملت ال اذجنمتخضع 
 . ر في السدادللسوق في التعث 

 

ذات   سداد الي التعثر ف دوثية حالالحتم صادية محددة اقت  يت لدورةتقديرات التوقمع للمجموعة  ة الداخلي  ةني لتصنيف االئتمايما يلي أدناه درجات ا ف
 الصلة: 

 صنيف  ات الت درج 
 الداخلي 

 وصف درجة  
 التصنيف الداخلي 

 دوث  ة ح ينطاق احتمال
   في السداد التعثر 

    
 %0,49إلى > %0,00<=   األعلى 01ى إل 04- 

 %1,52إلى > %0,49<= مرضية   05إلى + 05- 

 %5,02إلى > %1,52<= ضية  مر 06إلى + 06- 

 %17,32إلى > %5,02<= هامشية 07لى +إ 07- 

  %17,32<= لمراقبة  اضعة لخ 08 
 

بموجب   متوقعةاالئتمانية ال الخسائرالحتساب أعاله و الوارد النح ىعلم الحصول عليها التي ت داد تعثر في السال ث احتمالية حدول ي تعديتم بعد ذلك 
من السيناريوهات  النسبة لكل سيناريو ب ذلك  ر اويتم تكر. مستقبليةالة النظرمات علومفي ا دراجهإل 9 لية رقم الما لتقارير المعيار الدولي إلعداد ا

 . الحال  تضى قمحسب  ة قتصادي اال
 

 ي السداد ة حدوث التعثر فسارة في حالخ
  يم ق اذج لحساب نم موعة المجستخدم ت . في السداد ث التعثرخسارة في حالة حدو لل موحد عمل ر طاإ لى إنية المخاطر االئتماالتخفيف من د تقييم يستن 
وبلد  قطاع و حة واقدمية الشري ة االقتصادي يوهات لسيناروا تالضمانا وقيمة نوع في االعتبار مع األخذ السداد ثر في ث التعحالة حدو  لخسارة في ا

 وما إلى ذلك. المقترض 
 

ر ذات الصلة بتقدي  يسيةرئ ال الخصائص إلى داً ، استنامتجانسةيرة فظ صغمحاإلى  الخاصة بهاالتجزئة إقراض  منتجاتقسيم تقوم المجموعة بت 
أوسع من   ة مجموع ى علتتضمن و الخبرة السابقةقع اومن وعها جمتم  لخسائر التي انات ابي  ى إلالمطبقة تستند البيانات و. المستقبليةفقات النقدية دالت 

 ترض. لمقئص اخصاباإلضافة إلى ( ماناتنواع الضمالت )مثل نوع المنتج ونطاق أوسع من أائص المعاخص
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 دةالموح حول القوائم المالية اتاحإيض
 2020ديسمبر  31

  ريكيةمألرقام بماليين الدوالرات اجميع األ

 

 )تتمة(خاطر ارة المإد 24
 
 )تتمة(  ئتمانمخاطر اال 24-4
 
 )تتمة( حدتها يف من انية والتخفطر االئتمتقييم إضمحالل المخا 24-4-1

 

 ته  ر في السداد ومعالجالتعثف ريتع
  90لمدة  د سداعن الالتعاقدية هيالت تسلاد ا. إذا تأخر سدبشروط ذلك العقدإذا لم يتم الوفاء  لسدادفي امتعثرة أن العقد ب عةالمجموبر عتت

 ً ،  2020خالل سنة ة. محددتوقعة مائتمانية ئر خسا تسجيلويتم  3المرحلة  إلى التسهيالت، فإنه يتم تحويل اقهاقخ استح عن تارييوما
ً  90ة تجاوز قاعدستثناءات بعض االالمركزي  لبحرين، سمح مصرف ا19 –فيد كوة جائحيرات تأثجة لنتي ، معينةظروف  في ظل يوما
تخذ في السداد وتمتعثرة نوك بين الب رصدة فيمااألانة والخزرصده أعة المجمو. تعتبر ناءاته االستثهذلم تعتمد المجموعة أن ال إ
  ات الفردية.يقاالتفاكما هو مبين في لوبة مطلا وعات لمدفاة تسوييتم ما ال عند ةفوري اتجراءإ
 

ً ة مجموعالتأخذ ، في السدادثراً متعالعميل ذا كان ما إلمعرفة وكجزء من التقييم النوعي  وعة من الحاالت مجموعه متناالعتبار ي ف أيضا
عامله إلى م  سيؤديإذا كان الحدث  مافي بعناية ة موعالمج تدرس، داثح ألمثل هذه اوقوع عند . وعدم احتمالية الدفع ىإل  التي قد تشير
  لمرحلةوقعة أو ما إذا كانت اانية المتاالئتم ئرالخساالحتساب  3مرحلة ال نهأ ىتقييمه عليتم لتالي وبا، في السداد نه متعثر أالعميل علي 

 حداث ما يلي:ألاهذه وتتضمن مناسبه.  2
 

 ؛لسدادر في احدوث التعثأو شبه اد سد اللتعثر في ث احدو إلى يشير ي لمقترض الذف الداخلي ل التصني -

 ؛ بيع الضماناترض من قال استرداديتوقع  عندماانخفاض جوهري في قيمة الضمانات األساسية  -
 خفاض جوهري في معدل دوران المقترض أو خسارة أحد العمالء الرئيسيين؛ان -

 ؛ رق للعقدخل المجموعة عن عدم تناز -

ً م طلبلمدين( قدا عةضمن مجمو نيةقانو أي منشأة المدين )أو -  ؛ و فالسمن اإل حمايةال /فالسلإل ا

 مالء؛الع جدولةإعادة إعادة هيكلة /  -

 مالية.الصعوبات ال حولالحقائق ة الرئيسية نتيجة للشائعات أو البورصفي دين لمالمتداولة ل األسهم أو ون ديتعليق  -

 ترض؛في السداد للمقالمتقاطع التعثر  -

ً رئمويالً طاب تطلي الذيمقترض ال -  من المجموعة؛  ا

 و ؛لعموميينا لموظفينئنين أو االتزامات فات موعد استحقاقها للدا لديهض المقتر -

 .متوفي ترضمقال -
 

شهراً  12لمدة موجودة  التعثر في السدادتسبب عندما ال تكون أي من المعايير التي " متحسن" التسهيل اعتبار بالمجموعة سياسة تتمثل 
 . عقد القائم متعثراً الن يكول وال ألقالى ع ةتتاليم
 

إلى  (أشهر 6لمدة ) 2رحلة إلى الم (شهراً  12 مدةل) 3حسن من المرحلة م تحويل الحساب المتعندما يت " السماحدم البنك فترات " يستخ
 .  1ة  المرحل

 
 ث التعثر في السداد احتمالية حدو,ئتمانية درجات المخاطر االعملية تقدير 

 :لمجموعةتفظ بها التي تحا أنواح المحافظع من نول لك إضافية ات تبارا يلي اعفيم
 

 ة  محفظة الجمل
القطاعات ووالمؤسسات المالية غير المصرفية شركات الالبنوك والحكومية وع الجهات يمن جمزمين ت المل على  محفظة الجملةتتضمن 
 . ةسطرة والمتوالصغي مؤسساتلل الفرعية

 
 لتأكيد أن التسهيالتلجنة األعمال قبل  منالنظر فيها  يتمسة باستحداث درال للبنك واألط الدفاع م خيقو ،الملتزمبناء على طلب من 
طلب االئتمان ستمارة اير ربحية البنك. إذا تمت الموافقة عليها في لجنة األعمال، يتم تقديم معاي وتستوفيية البنك تيجتتماشى مع استرا

مخاطر التي يتم اسات ومعايير البنك المتعلقة بالمع سي ويتماشىحية الواقعية ناالصحيح من  طلبن الي يؤكد ألى خط الدفاع الثاني الذ إ
ذج ثم يتم تقديم نموومن المقترح.  ةمن صحة تصنيف المخاطر الداخليلمجموعة ت مخاطر االئتمان في احداوتحقق  .تاب فيهااالكت
ً رافغجمناسبة ان إلى لجنة االئتمان الطلب االئتممارة است ية والمبلغ المطلوب للموافقة  الداخلمنتج وتصنيف المخاطر الة يمن ناحو يا

 عليه. 
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 حدةلمولقوائم المالية اإيضاحات حول ا
 2020ديسمبر  31

  رقام بماليين الدوالرات األمريكيةاأليع جم

 )تتمة(ارة المخاطر إد 24
 

 تمة()ت  ئتمان مخاطر اال 24-4
 

 )تتمة( حدتها  من  يف خفانية والت ئتم االاطر الل المخ تقييم إضمح 24-4-1
 

 مة()تتثر في السداد احتمالية حدوث التع,درجات المخاطر االئتمانية تقدير  عملية 
 

 )تتمة(   ةمحفظة الجمل 
 : ، المعلومات التالية ، كحد أدنىاستمارة طلب االئتمان ضمنتت 
 

على المخاطر  تعليق ومصدر السداد، وال، املشروط واألحكوا منه،والغرض  المخاطر،من تخفيف ال /لهوالمبلغ، وهيكالتسهيل وصف طلب  -
 . التسهيل والظروف التي تواجه سداد 

 . الربحية تحليل  -
  د حدوث التعثر في السدا  خسارة في حالة وال المخاطر الداخلية  تصنيفالمتوقعة، أي  يةاالئتمان  رئ اخسال ت النموذج لحساب دخالتحديد م -

 يلي:  ما ل لي وتحسهيالت  الت في  ل النظر من خالالخسارة هيل للتس

 .التاريخية والمتوقعة لمالية لمعلومات اا •

 . األخرىطراف األمن  الملتزم الية ذات صلة متاحة عنو مة أو متعلقة بالسمعة أيمي أو سوقية أو تنظ أي معلومات اقتصادية أو قطاعية •

 . تقييم الضمانات •
 

المراجعة الدورية للعميل والمخاطر  والية رضات االئتمان الحتعل دارة اليوميةاإل ة ولمسؤ ألول العالقات في خط الدفاع ا مدراءيقع على عاتق 

 . المرتبطة به 
 

 : لمسؤولة عنني هي ازية في خط الدفاع الثامركاالئتمان ال وحدة 
 

 ؛المراجعة االئتمانية المستقلة للعمالء  -
المخاطر  ، ومؤشرات المحفظةإدارة ب  قةلومات المتعلوالمعء عماللل اجعات مرإجراء ان من خالل لى محفظة االئتمواإلشراف عالمراقبة  -

 ؛ و الرئيسية

 فيما يتعلق بأدوارها ومسؤولياتها. مجموعة لل التابعةدعم لجنة االئتمان  -
 

 لتجزئة  ا حفظة م
  تستخدم . لصلة ن ذات امامن قبل لجان االئت عليها الموافقة تمت ل سلسلة من برامج المنتجات التي بالتجزئة من خالراضها إق  دير المجموعةت 
  وران دل الد معمنهجية تستخدم  التجزئة.في جميع أنحاء محفظة  المتوقعة  يةخسائر االئتمان لالمستمر ل " للتقييمرانالدو"معدل جموعة منهجية لما

يتم تطبيق  . لة ا بصورة معقون تكبدهمكر االئتمانية المتوقعة التي ي ئ الخسامقدار قدير لت ن التقصير في الدفع عتاريخية ي للبيانات الصائ اإلحالتحليل 
  في  ادية السائدةظروف االقتصالمتوقعة مناسب بالنظر إلى ال يةخسائر االئتمان ل ااإلدارة للتأكد من أن تقدير من قبل  افية المحددة اإلضالمخصصات 

 . المالي التقريرإعداد تاريخ 
 

 فظة الخزينة  مح
للبنك  نما لم يك ارجيةالخ التصنيف االت ة لوك ني درجات االئتماالاستخدام م يت ، المتاجرةر غي لغرض بها المحتفظ محفظة الن في دات الدّي بالنسبة لسن 

الخارجية إلى  التصنيفات  ة باستمرار. يتم تعيينشور المن االئتمانية الدرجات وتحديث هذه يتم مراقبة  .مختلف حول تصنيف المخاطر الداخلية رأي
خسائر  من الدرجات االئتمانية الحتساب ال رجة بكل دبطة مرت اللتعثر في السداد دوث اح يةدام احتمالتخويتم اسللمجموعة  ة خلي الدا اتمقياس التصنيف

 . المتوقعة يةاالئتمان 
 

 الئتمانية  ي المخاطر ا الزيادة الجوهرية ف
إلى المرحلة  ت المبدئي باث نية منذ اإلمار االئت التي شهدت زيادة جوهرية في المخاط (ةأو األدوات المالي حددة )التسهيالت المأو  زمونملت اليتم تحويل 

 : التالتين بطريقتين المراقبةاء م إجر. يت ثت زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانيةقد حدك محفظته المالية لتحديد ما إذا  البن  . يراقب2
 

 ؛ الحالى تضمقحسب نيف تصرجات الد تصنيف المخاطر الداخلية ومواضيعية السنوية والمخصصة وإعادة الل عملية المراجعة الن خم -
 اآلن و  حتى خ البدء ذ تاري تصنيف المخاطر الداخلية من الحركة في  درجة )انظر أدناه( أو تأخرة في السداد الم مبالغلليكية المراقبة الميكان  -

 . ك ذل، وما إلى قتنوح للو التسهيالت المم وإعادة الهيكلة/ين المعينين للمراقبة عن كثب  الملتزم، مثل ة األخرىوعي ومن العوامل الن  -
 

ر المعايي في ب تستو جميع حاالت التعرض التي التي تتضمن على وبة ة المناسلمنخفض الئتمانية االمخاطر اة مجموعخدمت ال، است باإلضافة إلى ذلك
 :التالية

 

 ؛ممولة بالعملة المحليةالة لي بالعملة المحالحكومية ات جميع التعرض -

 ؛ و زين أو مصرف البحرين المرك ري بحمملكة ال ةوم هي لحك ملة المحليةرضات بالعجميع التع -

 . و أعلىأ -Aخارجي   لتعرضات ذات تصنيفميع اج -
 

التعاقدية   هالتزامات  سدادعن متأخر  إذا كان المقترض يةمان ئت مخاطر االالفي دة جوهرية شهدت زياقد وتعتبر األداة المالية  الدعم،يتم تطبيق إجراء 
ً يو 30من  ألكثر ى  د األيام إلزيادة عدمن خالل  19 –نتيجة لجائحة كوفيد  ءات اإلعفاحرين المركزي بعض لب ا ، قدم مصرف 2020سنة  خالل  . ما
74  ً  مصرف البحرين المركزي. ا عهعة لم تطبق معايير التخفيف التي وضن المجموإال أ، الدعمر عايي  لميوما
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 مالية الموحدةضاحات حول القوائم اليإ
 2020ر ديسمب  31

  يةات األمريكروالماليين الدب األرقامجميع 

 )تتمة(المخاطر  إدارة 24
 

 ()تتمة ئتمان طر االمخا 24-4
 

 )تتمة(   من حدتهار االئتمانية والتخفيف تقييم إضمحالل المخاط 24-4-1
 

 مانية المتوقعة  ئتقياس الخسائر اال
اإلثبات  منذ ئتمان النوعية اات في على التغير اءً بن لإلضمحالل مراحل" ثالث ج من "نموذ 9رقم  ارير الماليةار الدولي إلعداد التقمعي يحدد ال

 : أدناهلخص هو م المبدئي كما
 

ً  ة الماليةيتم تصنيف األدا - بدئي  جوهري منذ اإلثبات المكل االئتمانية بشمخاطرها د تز أو التي لمات المبدئي اإلثب عند  غير المضمحلة ائتمانيا
 المجموعة.  من قبل رار تماسب االئتمانية خاطرها قبة متم مرا" وي 1مرحلة ضمن "ال

بأنها  ها " ولكن ال يتم اعتبار2"المرحلة ى رحيل األداة المالية إلئي، يتم ت الئتمانية منذ اإلثبات المبداطر اتم تحديد زيادة جوهرية في المخ  اإذ -
خاطر  رية في الموهج  وث زيادةد د حموعة عن المج تحددهاطريقة التي ل على وصف للجى الرجوع أعاله للحصو ير مضمحلة ائتمانياً.

 ة.ي االئتمان 

 " 3لية إلى "المرحلة داة المائتمانياً، فإنه يتم ترحيل األحلة ااألداة المالية مضم إذا كانت  -
مر التي  مدى الععلى  متوقعةئتمانية الن الخسائر االبمبلغ مساو للجزء م 1 حلةلألدوات المالية في المرعة ائر االئتمانية المتوققياس الخسم يت  -

  وأ 2ن تي دوات المالية في المرحلتوقعة لألقياس الخسائر االئتمانية الميتم  شهراً القادمة. 12لمحتملة خالل اثر في السداد  أحداث التعن ع تنتج
 . عمرنية المتوقعة على مدى التماعلى أساس الخسائر االئ  3

ً  توقعةالمية االئتمان ئر ي قياس الخساإن المفهوم السائد ف -   عتباراألخذ في االينبغي أنه هو  9قم ر ارير المالية عداد التقإل ليار الدوي للمع وفقا
 . المستقبليةالنظرة معلومات 

 

مضمحلة  المالية ال وجودات بخالف الم) 9قم ة رإلعداد التقارير المالي  دوليبموجب المعيار الحالل ضماإل بات لرسم البياني التالي متطيلخص ال
ً ائتم  (: لممنوحةاة أو االمشتر انيا

 

 اإلثبات المبدئي  ذ االئتمان من ر في نوعيةغيلتا

 ──────────────────────────────────────────────── 
 3 لةالمرح  2المرحلة  1رحلة الم 

    
دة الجوهرية في المخاطر  زياال )اإلثبات المبدئي(  

 ئتمانية اال
ضمحلة  لسداد أو الم)التعثر في ا

 نياً(ائتما

     
  ي(دئمبذ اإلثبات ال)من  
    
  12مانية المتوقعة لمدة ت الخسائر االئ  

 شهراً 
دى  ر االئتمانية المتوقعة على ملخسائ ا

 العمر
دى  قعة على متوالخسائر االئتمانية الم
 العمر

 

 حلة ائتمانيا  مضمفي السداد والموجودات الثر تعريف التع 
ً مع تعريف تماا يتفق م هوو، في السدادة تعثر ي حال فأنها المالية ب  ة األدامجموعة تحدد ال ً اما أو أكثر من   احدوفاء يتم و، عندما لمضمحلة ائتمانيا

 الية:المعايير الت 
 

 معايير الكمية ال
ً  90كثر من ية ألداد التزاماته التعاقدقترض في سمال تأخر  . يوما

 

 ر النوعية ايي المع
 جوهرية.   صعوبات مالية  قترض يواجهلما  ا يدل على أن، ممدادالسالمقترض على  مقدرة دم تحدد علتي عايير االم
 

 لمقترض على السداد: ا مقدرةدم حدد عهذه هي الحاالت التي ت 
 

 ؛مد األطويلة   منحرة ض في فت المقتر -

 ؛ ض متوفيالمقتر -
 ؛ المقترض مفلس -
 ؛الماليةد( )العقورق المقترض للعقد خ -

 ؛ةصعوبات مالي   جة وجودنتي الموجودات المالية تلك نشطة لال السوق  اءاختف -
 ؛المقترض هااجتي يومقرض نتيجة للصعوبات المالية اللازالت من قبل التنا قديمت  -

 اية؛ و إلعالن عن إفالسه/ الحملطلب تقدم ب و أ ن إفالسه قترض سيعلالمأن قد أصبح من المحتمل  -

 .ةا يعكس تكبد خسائر ائتماني بير ممصم كنوحة بخممالمشتراة أو ية الموجودات المال -
 

  ة تخدمالمسسداد في الالتعثر وهي متوافقة مع تعريف لمجموعة بها ا المالية التي تحتفظاألدوات يع معلى جأعاله رة ير المذكواي معتم تطبيق ال لقد
داد وقيمة  في الس ابقة على نموذج احتمالية حدوث التعثرمتط بصورة ر في السداد تعث التعريف تم تطبيق لية. خالدااالئتمانية مخاطر غراض إدارة الأل
 توقعة للمجموعة. متمانية الل فترة احتساب الخسائر االئ اد خال دلخسارة في حالة التعثر في الساثر في السداد ولتععند ا رضتعال
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 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
 2020يسمبر د 31

  ريكيةماليين الدوالرات األمم باألرقاجميع 

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 ( مة تت)  ر االئتمانمخاط 24-4
 

 )تتمة(   ان حدته مخاطر االئتمانية والتخفيف مال تقييم إضمحالل 24-4-1
 

 )تتمة(   نيا  موجودات المضمحلة ائتمااد والتعريف التعثر في السد
 

 ()تتمةالمعايير النوعية 
  12لمدة ة متتالية ي سداد لفترة زمن عثر في اللت ا أي من معاييرستوفي ت عد ت  ( عندما لمتحسنهاتم )أي السداد حالة التعثر في عد في ت م ل هاأن ب داة األبر عت ت 

  داة االعتبار عودة األذ في يأختحليل الذي الناًء على شهراً ب  12لمدة  تحديد هذه الفترة . تم 2 إلى المرحلة 3من المرحلة تقال االن ض ألغرا شهراً 
مصرف البحرين المركزي بعض  ، قدم2020سنة  لحسن. خال لت ل محتملةختلفة اريف معدام ت باستختحسنها بعد عثر في السداد المالية إلى حالة الت 

عها  إال أن المجموعة لم تطبق معايير التخفيف التي وض، الثة أشهرث  3إلى  المرقبة دة حد فترة زياعن طريق  19 –ئحة كوفيد نتيجة لجافاءات إلعا
   . زيمصرف البحرين المرك

 

 ر  فتراضات وتقنيات التقدياالو  شرح المدخالت –وقعة  مانية المت قياس الخسائر االئت
مانية مخاطر االئت الا كانت الزيادة الجوهرية في إذ على مدى العمر اعتماداً على ما أو شهراً  12 أساس ىلما عإانية المتوقعة الخسائر االئتم يتم قياس

ً مضمحلة ار تعتب الموجودات ا كانت إذ أو مااإلثبات المبدئي  قد حدثت منذ ية  ن احتمالالمخصوم م جالنات مانية المتوقعة هي ئت الالخسائر ا. ئتمانيا
 : لنحو التاليوالمحدد على ا، تعثر في السدادال في حالةوالخسارة عثر في السداد لت اعند ض وقيمة التعر  في السدادالتعثر  حدوث

 

، إما ه( أعاللمذكور االتعثر في السداد" عريف "ت ب )حس المالية  تزاماتهالوفاء بال انية تعثر المقترض فيإمكحدوث التعثر في السداد ية ل احتمالمث ت 
 . اللتزاملقي متب عمر الو على مدى الأالقادمة شهراً  12لمدة 
 

شهراً   12ى مد ى ، علي السدادر فالتعث ون مستحقه في وقت ن تكأجموعة قع المتولغ التي ت المبالتعثر في السداد على ند اعض تستند قيمة التعر
سداد على مدى  ال عثر في لت عند اتعرض قيمة ال)  المتبقي العمر  ى مد  ى و علأ  شهراً(  12تعثر في السداد على مدى لاد عن مة التعرض دمة )قي القا

  من المتوقعي مبلغ آخر أإلى  ضافةاإلب لرصيد المسحوب الحالي اعة بتضمين المجموتقوم ، جددةلالرتباطات المت ، بالنسبة مثالال فعلي سبيلالعمر(. 
 . لك إذا حدث ذ، سدادلتعثر في الفي وقت التعاقدي الحالي ا حدإلى ال سحبه  أن يتم

 

التعثر في  في حالة لف الخسارة . وتخت ة في السدادالمتعثر ات التعرض ى عل ارةالخس  ىتوقعات المجموعة لمد السداد  ثر فيعفي حالة الت  الخسارة  تمثل
  . ويتم اعيوالقط والجغرافي  اآلخر ماني م االئت أو الدع اإلضافية ت ناوتوافر الضما مطالبة الوأقدمية ونوع اآلخر نوع الطرف سب ح على السداد 

يمة التعرض  ق)  السداد  عثر في الت في وقت  من وحدات التعرض ة خسارة لكل وحدال مئوية منكنسبه ة التعثر في السداد ي حالفالتعبير عن الخسارة 
  رلتعث في حالة ا أن الخسارةحيث  ،ى العمرمد  علىأو  اً شهر 12أساس لى ع اد تعثر في السد حالة الفي لخسارة ايتم احتساب (. السدادفي لتعثر عند ا
رة في حالة التعثر في  والخساقادمة شهراً ال 12 خالل  حدث إذا حدث التعثر في السداد ت ن أتي يتوقع الهي نسبة الخسارة  اً هر ش 12ه لمدالسداد في 
 . للقرض بقي مر المتوقع المت لعاعلى مدى ا حدث التعثر في السداد إذث أن تحديتوقع التي ة سبة الخسارهي ن على مدى العمر اد لسدا
 

لكل شهر مستقبلي د سدافي ال  حالة التعثرفي والخسارة حدوث التعثر في السداد ية مالاحت توقعات من خالل قعة مانية المتواالئت  ئرساتحديد الخيتم 
عثر في  لت عند اة التعرض في السداد وقيم ثرحالة التعفي السداد والخسارة في  ثرتعية ال)احتماللثالثة المكونات امضاعفات رض فردي. يتم تع ولكل
ً ( معسدادال  (.ر سابقشه تعثر في السداد فيالأو اً مسبق هتسديديتم م التعرض لأي البقاء )ي السداد إلمكانية ر فتوقعات احتمالية التعث  ويتم تعديل ا

ن إ .يهامعوتجالي ريخ إعداد التقارير المتارة أخرى ب مها خصمثم يتم  ومنعة لكل شهر مستقبلي، وقمت الئتمانية الخسائر ا كل فعال ال ويحسب هذا بش
   له.  عدل تقريبيبم أو  فعلي األصلي خسائر االئتمانية المتوقعة هو سعر الفائدة الال مستخدم في احتساب معدل الخصم ال

 

على شهراً  12السداد لمدة ثر في الية التعالحتمقبلية المست النظرة معلومات ق ي طب ت  من خالل لعمر ى مدى االسداد عل ضع احتمالية التعثر فيوم يت 
جميع الموجودات ضمن  في ويفترض أن يكون هو نفسه لملحوظة ايخية يانات التارلى الب عق بيان االستحقايستند ستحقاق القرض. فترة امدى 
 .  انيةاالئتمة ونطاق الدرجة حفظ الم
 

و  شهراً أ  12 على أساس  قترض المعلى وعات التعاقدية المستحقة تند إلى المدفلك يسن ذإ، فةدفعة واحدكض وقرسداد الو ة فأالمطمنتجات لللنسبة با
 مر. مدى الععلى 

 

ي  ذلاالئتمان" ا ل مل تحو"عاضافة إي وصيد المسحوب الحالالرسداد باألخذ في االعتبار توقع التعرض في التعثر في ال ي ، المتجددةالنسبة للمنتجات ب 
 ج. ب نوع المنت اضات حس فتر. تختلف هذه االالتعثر في السداد في وقت لمتبقي للحد ا لمتوقعاض التدرجي ي خفت الب يسمح 

 

ً لوفق المعتمدفرق ضمان القرض  بعد تطبيقالضمانات قيم على باألساس  ذلكستند ي ، ات المضمونةنتجللملنسبة با   ى وة علعالنوع الضمانات. وا
 ان.الضم لى نوع بناًء علكامل با المضمونة محفظالجزء باليما يتعلق فلة التعثر في السداد  في حا خسارة للالدينا الحد يق طب بت مت المجموعة قا، ذلك
 

  قطاع وال ل البلدمل مث عوا ةعدتبار لى نماذج تأخذ في االع عبناءً في السداد  يتم احتساب الخسارة في حالة التعثر، المضمونةللمنتجات غير  سبةالن ب 
 . د السدا بعد التعثر في المبالغ المستردة تبار التي تأخذ في االعذلك   إلى  ومالسداد  تعثر في اية الالتمواح
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 ة الموحدةاليإيضاحات حول القوائم الم
 2020ديسمبر  31

  ةألمريكيجميع األرقام بماليين الدوالرات ا

 مة()تترة المخاطر إدا 24
 
 مة( )تت ئتمانمخاطر اال 24-4
 
 )تتمة(  ة والتخفيف من حدتهامانيحالل المخاطر االئتمإضم تقيي 24-4-1
 

 )تتمة(لتقدير ت اشرح المدخالت واالفتراضات وتقنيا –قعة المتو االئتمانية قياس الخسائر
دة لم ادسدفي ال التعثري حالة ثر في السداد أو الخسارة فتحديد احتمالية التعي فة لمستقبلمعلومات االقتصادية للنظرة اال تضمين كما يتم
أدناه للحصول  و 4 رقم يضاحاإلإلى  . يرجى الرجوع د التعرضتراضات حسب بلفهذه اال تختلفدى العمر. قد لى مشهراً أو ع 12
 ئتمانية المتوقعة.اال الخسائراحتساب دراجها في إولية لمستقبات النظرة اتوضيح بشأن معلوم على
 
لية ستحقاق احتماابيان يد ة تحدكيفيمثل  -المتوقعة  يةتماناالئخسائر للية احتساب اعم اعليهستند تي ضات التتم مراقبة ومراجعة االفتراي

 اً جموعة أيضالمستخدمت ، ا19 -جائحة كوفيد بعد سنوي. ى أساس ربع علوما إلى ذلك ات مانالسداد وكيفية تغيير قيمة الضر في التعث
وذج حساب األخرى لتعديل نمالتيقن دم مل عأو عوا /عم األخرى ولد ا ومة وإجراءاتات الحكتأثيرلألخذ في االعتبار ت الجتهاداا
 أدناه.  ة، والموضحة بشكل مناسبالمتوقع يةئر االئتمانخساال
 
في   كذل . تم توضيح مةة الهاتراضات المحاسبيالفيرات وااحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على االجتهادات والتقد نضميت

بات نتيجة لالضطرا 2019ر ديسمب 31قن منذ التي عدمبها درجة عالية من لتي اتقديرات الد مستوى زاد . لق32-4و 18-4احين اإليض
 :يليبما ة قة المتعلذلك على االجتهادات الجوهريضمن ويت .19 –تأثير جائحة كوفيد من تب على ذلك  االقتصادية وما يتر

 

 ؛يةيحنسبها الترج وتحديد ريوهات النظرة المستقبليةاختيار سينا •

 ؛صادية السلبيةخفيف من اآلثار االقتالمتخذة للتخرى إجراءات الدعم األلحكومية وم االدعإجراءات تأثير  •

 من الجائحة؛   وكذلك توقيت ومدة التعافيجائحة الشدة تأثير ة وبشأن مدالتيقن عدم  •

ير المطلوبة في ضوء عايمذج للنمان يمكن وضع كاا توقعة وما إذنية الملكلي على الخسائر االئتماسيناريوهات االقتصاد ا يرثتأحديد ت •
 و؛ حدث مماثللتاريخية المعلومات الفر  عدم توا

 أنظمة الدعم في إطار  موااستلذين بالنسبة للعمالء ال وباألخص، حاللواإلضم يةمخاطر االئتمانالفي الجوهرية تحديد وتقييم الزيادات  •
 بها.  موثوقةالة ئتجزالالبيانات لتسهيل  فرواتالمالزمة ل والقيود، تلفةخالم دعم الحكوميال
 

  19 –ل فترة جائحة كوفيد تمانية المتوقعة خالتساب الخسائر االئتقييم واح

ط الضغاداً إلى فحص استنئتمانية المتوقعة االالخسائر ت تقديراعلى فية مخصصات إضاالسيناريو الحالي، طبقت المجموعة  إلى بالنظر
صدمة  حتملة للالخطورة المعتبار األخذ في اال، تم ةالمخصصات اإلضافيناء تقدير ثتهادات الجوهرية(. في اجاالاإلضافة إلى )باخلي الد

عافي تللعن المسار المحتمل  كومي، وفضالً في ذلك تأثيرات التخفيف الناتجة عن إجراءات الدعم الحبما ا وثهحدومدتها االقتصادية 
الصادرة عن   ناتالبيابما في ذلك  المحفظة والقطاع،لى الفئات عثيرات الفروق المحتملة تأر ة في االعتباالمجموعالالحق. كما أخذت 

 . 19  –في سياق جائحة كوفيد  9عداد المالية رقم  دولي إلال لمعياريئات التنظيمية بشأن تطبيق االه
 
للجائحة.   ضتبط بها من حاالت التعريرا بالكامل ومن لملتزميامراجعة محفظة بمجموعة ال ت، قام19 –ة كوفيد ائحج يجة لحدثونت

بإظهار ت المجموعة القصير، وقد قام مدىال في المخاطر االئتمانية محتملة على ر الزيادة الجوهريةتم اعتبالملتزمين ابالنسبة ألولئك 
رار البيانات تقاسمع . وةالصل ذيماني ذلك خفض التصنيف االئت بما فية خصصات اإلضافيالمخالل فرض  التغير في المخاطر من

 بعد. استبعادهنخفاض ولكن لم يتم إلدارة في االية لالمخصصات اإلضاف، أخذ عنصر  ةاالقتصادي
 

ناريوهات السيباإلضافة إلى ية، ريخباطات التاومعايرتها باستخدام االتجاهات واالرتتستخدمها المجموعة لتي ج ا وقد تم بناء النماذ
  لية لالقتصاد الكلي شدة التوقعات الحاوضع نماذج موثوقة لمدى  اليحالمن الممكن في الوقت  كني . لم مستقبليةنظرة الللاالقتصادية 

.  يها المجموعةل فة التي تعموالتوجيهات التنظيمية في جميع المناطق الرئيسيالمختلفة  دعمال أنظمةعن الناتج والتعقيد اإلضافي 
فية  إضامخصصات متحفظة أو ذات ة يمخصصات إضافن تكون ذات أ ماإلى نتائج إ الحاليةلذلك، قد تؤدي النماذج ونتيجة 
 الالحقة النموذجعلى  تتعديال إجراءصبح من الضروري أ د فقالمحدد. ونتيجة لذلك، / القطاع  المحفظةتماداً على ، اعاستبشاريه

ً النماذج تستغرق في يرات ألن التغونظراً . تتوقع ه، الالبيانات المذكورة أعمن د تحلمسائل التي وا، صهافحولتطويرها طويالً وقتا
 .نظورستقبل المفي المالالحقة  وذجالنموتعديالت ة المخصصات اإلضافيهذه المجموعة تطبيق 

 
 تضطرابالالود النموذج نتيجة ا يتعلق بالبيانات وقيفيمواء( تعديالت ثل التعديالت الالحقة للنموذج )اإليجابية والسلبية على حد ستم

خسائر الوتقييم تغطية فظة المحستوى على م ل المخاطر االئتمانيةتعديالت إلى مزيج من تحليال. وتستند 19 -ئحة كوفيد جال ةاالقتصادي
 . الدعم األخرىامج لبرام الحكومية وبرامج الدعوهي تتضمن على تأثير المتوقعة على مستوى التعرض.  ةياالئتمان
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 الموحدةلمالية ضاحات حول القوائم اإي
 2020ر مب يسد 31

  ةين الدوالرات األمريكييجميع األرقام بمال

 تمة()ترة المخاطر إدا 24
 

 مة( )تت ئتمانر االمخاط 24-4
 

 )تتمة(  الل المخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتهاحضمتقييم إ 24-4-1
 

 تمة( )ت 19 –ل فترة جائحة كوفيد ئتمانية المتوقعة خالاال حتساب الخسائرتقييم وا
الخطورة المحتملة  االعتباراتضمنت فقد ت. 19 -كوفيدئحة لجاالتيقن الجوهرية عدم  تحاالإلدارة ل ات اإلضافية صصمخالتعكس 

قة  روض، مثل البناء والطاالقشرائح  وفئات/المخاطر االئتمانية لقطاعات محددة زيادة ، وة حدوثهادية ومدتصالالضطرابات االق
عة ئتمانية المتوقنموذج الخسائر االفي  ية فيما يتعلق بالمدخالتسسامات اإلضافية وتحليل للحلومعتم تقديم ال  ى ذلك.والطيران، وما إل

   .1-4-24رقم ة في إطار االفتراضات االقتصادية المتغيرة في اإليضاح عددية متفي إطار سيناريوهات اقتصاد
 

 ادية صقتاالالمتغيرات افتراضات 
اكتمالها ن لضما .18-4 رقم يضاحاإل في الهكما هو مذكور أع وقعةالخسائر االئتمانية المتر ديالمتبع في تقللنهج  ةعامنظرة عرض  تم

مخاطر قسم يتحقق  .(وليوصندوق النقد الد موديزوكالة )مثل أخرى خدمة من مصادر المست البياناتالمجموعة على حصل ت ،هاودقت
التي تعزى  رجيحاتالتتحديد  عة بما في ذلك ئتمانية المتوقعة للمجموالا  ماذج الخسائرت لنخاللمدمن دقه المجموعة اب صتمان الخااالئ

 ة. إلى السيناريوهات المتعدد
 

 :قعةالخسائر االئتمانية المتومخصص ؤثر على التي توفيما يلي أهم االفتراضات 
 

 ن؛ الضما يمتقي عمليةو على أداء الشركات  ريجوهالر اإلجمالي، بالنظر إلى التأثيلمحلي  الناتج ا (1)

الشركات التابعة  ظم مع وجودمحل ها البنك وفيوجد ية التي نطقالمات يلتأثيرها على اقتصادبالنظر إلى سعار النفط، أ (2)
 ؛ وا التشغيليةملياتهعللمجموعة و

 . عةغالبية تعرضات المجمو توجدد حيث ايره على االقتصمؤشر األسهم، بالنظر إلى تأث (3)
 

 لسيناريوهات.لتخدمة جيحات المسروالت ائر االئتمانية المتوقعةالخس الحتسابي الرئيسية كلالاالقتصاد ات متغيري لجدول التاليبين ا
 

رات  متغي
االقتصاد الكلي  
الرئيسية  

  ة مستخدم ال

سيناريو الخسائر  
االئتمانية المتوقعة  

 والترجيحات 
 المخصصة 

 

2021  2022  2023  2024  2025 

             
ول  ممعدل ن

لمحلي تج االنا
 لي ماج اإل

 [ % 32,15،  % 7,37]   [ % 24,68،  % 5,23]   [ % 17,58،  % 2,46]   [ % 14,13  ، % 0,48-]   [ % 7,26،  % 3,77-]   ( % 40أساسي )  
 [ % 35,30،  % 13,44]   [ % 27,65،  % 11,65]   [ % 21,58،  % 9,39]   [ % 20,29،  % 7,31]   [ % 11,72  ، % 3,82]   ( % 30صعود )  
 [ % 29,26،  % 10,77-]   [ % 21,38،  % 13,90-]   [ % 13,48  ، % 17,31-]   [ % 5,85،  % 19,59-]   [ % 0,39-،  % 16,22-]   ( % 30) هبوط   

             
 % 39,67  % 34,51  % 31,23  % 26,53  % 8.45  ( % 40)   أساسي   سعر النفط 

 % 52,76  % 47,30  % 43,76  % 38,89  % 19,22  ( % 30صعود )   
 % 18,40  % 8,06  % 3,44-  % 32,36-  % 45,16-  ( % 30ط ) هبو   
             

 [ % 75,69  ،   % 2,02]   [ % 64,45  ، % 0,54]   [ % 55,91  ، % 2,68-]   [ % 49,93  ، % 8,34-]   [ % 40,33،  % 17,93-]   ( % 40أساسي )   مؤشر األسهم  
 [ % 87,88  ،   % 5,65]   [ % 76,15  ، % 4,66]   [ % 66,92  ، % 3,84]   [ % 57,76  ، % 0,57-]   [ % 51,63  ، % 10,25-]   ( % 30) صعود    
 [ % 60,53  ،   % 0,96-]   [ % 52,65  ، % 4,57-]   [ % 42,01  ، % 12,77-]   [ % 22,37  ، % 23,36-]   [ % 0,03-  ، % 39,09-]   ( % 30هبوط )   
 

ية التعثر بين متغيرات االقتصاد الكلي واحتمالاالنحدار على أساس تحليل ه، المذكورة أعالصادية الكلية االقت ه المتغيراتار هذيتم اختي
  في حالة التعثر في السداد السداد والخسارة  في  ثرالتععلى احتمالية  ثيرتأن م بها ربطي اومة اديهذه المتغيرات االقتص. تختلف السدادفي 

من قبل وكالة موديز على أساس ربع جميع السيناريوهات( نسبة لبالادية )االقتصغيرات تعات هذه الميم توق. يتم تقداعقطوال البلدحسب 
 . بلةت المقالسنواى دعلى متصاد  رض تقديري لالقل عسنوي وتقديم أفض

 

  التالي بو ،المتأصلدم التيقن من ع ةرجه عاليتخضع لدها التوقعات واحتماالت حدوث فإناقتصاديه،  تنبؤاتال بالنسبة ألي حا هو الموك
ج ئللنتاا تهاأفضل تقدير ثلالتوقعات تم تعتبر المجموعة أن هذهالمتوقعة. نتائج العن تلك بشكل جوهري لنتائج الفعلية قد تختلف فان ا
ن السيناريوهات أللمجموعة ليثبت  ة المختلفةفيلمناطق الجغراداخل ا التباين و تماثله عدم الجوأل لتحليإجراء قامت ب قدو ،ةتملالمح
 السيناريوهات المحتملة. مجموعة  سبمنا كلشبتمثل ارة ختمال
 

 تحليل الحساسية 
لمتغيرات حتفاظ بامع اإل % 5-و %5ي بنسبة +ادتصقاال متغير لفي كه المذكورة أعالالجوهرية غييرات والتبناًء على االفتراضات 
(  %4,9-: 2019) %9,7- بنسبة ق انخفاضنطافي  2حلة روالم 1لمرحلة لاالئتمانية المتوقعة ر الخسائر ، ستغيالرئيسية األخرى ثابتة

 . (%6,6:  2019) %7,8إلى زيادة بنسبة 
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 ل القوائم المالية الموحدةإيضاحات حو
 2020ديسمبر  31

  مريكيةالدوالرات األ م بماليينألرقاا يعمج

 )تتمة(  إدارة المخاطر 24
 

 )تتمة( ر االئتمان اطمخ 24-2
 

 ائتمانية أخرى  عزيزاتي ضمانات وتدون األخذ في اإلعتبار أ اطر االئتمانخلم القصوى  ات تعرضال 24-4-2
لمخاطر  القصوى  ات تعرضالدناه الجدول أ يوضح . اعي ع الصنسب القطاموعة حسب اإلقليم الجغرافي وحتم إدارة مخاطر تركز المج ت
وى القص ت التعرضاهار تم إظات المحتملة. لتزاماإلية و ئتمانالا االرتباطات بنود  في ذلك بمامالي، لمركز الل دةلموحئمة اقااللبنود  ئتمان اال

 يسية.الرئت اناوالضم المقاصة اتفاقيات  استخداماطر من خالل قبل تأثير تقليل المخإجمالي، أساس على 

 
   التعرضاتجمالي إ

   القصوى
 2020 2019 
   

 1,843 1,723 سائلة أموال 
 491 154 محتفظ بها لغرض المتاجرةات ديّن سند

 2,051 1,803 ت لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى إيداعا
 1,398 1,823 ة شراء ة مشتراة بموجب اتفاقيات إعادق ماليأورا

 5,826 6,687 غير المتاجرة رض لغ هابحتفظ ن مديّ ت إستثمارا
 16,452 15,656 سلفقروض و 

 1,745 2,222 أخرى ة يائتمانعرضات ت
 ─────── ─────── 
 30,068 29,806 
 8,214 7,054 ( 21 رقم ية والتزامات محتملة )إيضاحائتمانرتباطات ا   
 ─────── ─────── 
 38,020 37,122 جموعلما
 ═══════ ═══════ 
 

د القصوى دو حالالحالية ولكن ليس  ةيئتمانر االطمخاال ات ضرح تعن المبالغ المبينة أعاله توضإة العادلة فدوات المالية بالقيمل األتسج امدنع 
 نتج  في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم. تإن لمخاطر التي يمكن لالتعرض من 
 

   ة يئتمانالخاطر امالقصوى لل اترض لتعار  كز مخاطتر 24-4-3
ية  افررى( حسب األقاليم الجغائتمانية أخ و تعزيزات أبها ضمانات محتفظ  ةقبل األخذ في االعتبار أيتحليل موجودات المجموعة )كن يم

 التالية:
 الموجودات   
 2020 
 المجموع   3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 2,885 1 237 2,647 ربيةأوروبا الغ
 13,928 104 436 13,388 لعربي العالم ا
 1,272 - - 1,272 آسيا

 2,636 - 16 2,620 أمريكا الشمالية
 7,809 51 94 7,664 ةا الالتينيكمريأ

 1,538 4 2 1,532 أخرى
 ────── ────── ────── ────── 

 30,068 160 785 29,123 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 الموجودات 
 2019 
 جموع  الم 3 رحلةالم 2 ةلحالمر 1لمرحلة ا 
     
 2,533 - 170 2,363 وروبا الغربيةأ

 13,045 42 564 12,439 ربي العالم الع
 2,012 14 - 1,998 آسيا

 2,678 5 2 2,671 شماليةلأمريكا ا
 8,145 74 102 7,969 لالتينيةا اأمريك
 1,393 8 34 1,351 أخرى

 ────── ────── ────── ────── 
 29,806 143 872 28,791 جموعالم
 ══════ ══════ ══════ ══════  
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 وحدةالمالية المحات حول القوائم إيضا
 2020ديسمبر  31

  ات األمريكيةيين الدوالربمالجميع األرقام 
 )تتمة(طر لمخاإدارة ا 24
 
 )تتمة( االئتمان  مخاطر 24-2

 

 ( مة ت)ت يةنئتماالا مخاطرلالقصوى ل اتلتعرضاطر خامتركز  24-4-3
 ة: تاليالالمجموعة حسب األقاليم الجغرافية كية مطلوبات وحقوق ملكن تحليل يم

 وحقوق الملكية ات بالمطلو 
 2020 2019 
   
 2,064 1,996 ةوروبا الغربيأ

 19,091 20,556 العالم العربي
 433 338 آسيا

 692 863 أمريكا الشمالية
 6,632 5,635 تينيةأمريكا الال

 894 680 رى أخ
 ────── ────── 

 29,806 30,068 المجموع
 ══════ ══════ 

 التالية:   يم الجغرافيةقالاأل لمجموعة حسبة لزامات المحتمللتتباطات واالاالرليل يمكن تح
 

 وااللتزامات المحتملة  ةرتباطات االئتمانياال 

 2020 

 المجموع   3المرحلة  2 المرحلة 1المرحلة  
     

 838 3 138 697 ةبيالغرأوروبا 

 2,527 12 131 2,384 العالم العربي

 278 9 3 266 آسيا

 788 7 82 699 يةالشمالأمريكا 

 2,249 - 7 2,242 أمريكا الالتينية

 374 - 8 366 أخرى 
 ────── ────── ────── ────── 

 7,054 31 369 6,654 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 تزامات المحتملةاللوا ةنيتمات االئالرتباطاا 
 2019 

 المجموع  3المرحلة   2المرحلة   1المرحلة   
     

 1,286 18 181 1,087 با الغربيةأورو

 2,901 6 205 2,690 عربيالم العال

 398 - 22 376 آسيا

 827 22 97 708 أمريكا الشمالية

 2,737 - 14 2,723 نيةأمريكا الالتي

 65 1 7 57 أخرى 
 ────── ────── ────── ────── 

 8,214 47 526 7,641 عالمجمو
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 دةحات حول القوائم المالية الموإيضاح
 2020 ديسمبر 31

  يةلدوالرات األمريكاجميع األرقام بماليين     

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان  24-4
 

 مة( )تت نية الئتماامخاطر القصوى لل اترض تعلا  مخاطر تركز 24-4-3
ية األخرى،  ئتمانمحتفظ بها أو التعزيزات االالالنقدية ت اوعة، قبل األخذ في االعتبار الضمانمجمية للمالللموجودات ال ي تحليل القطاع الصناع 

 التالي:هي ك

 ي التعرضات القصوى  إجمال 
 2020 

 وع المجم 3ة لمرحلا 2المرحلة  1لة المرح 
     

 11,127 3 50 11,074 ماليةخدمات 
 1,125 - 28 1,097 طاقة 

 1,044 - - 1,044 مرافق عامة 
 962 - 8 954 توزيع
 253 - 61 192 زئةجتجار الت
 2,362 42 121 2,199  تصنيعي 
 1,493 4 195 1,294 إنشائي

 113 18 17 78 تعدين وتنقيب
 813 14 31 768 مواصالت 

 946 3 64 879 الكي تهإس شخصي /تمويل 
 601 5 68 528 ت التجارية  عقاراتمويل ال
 5 - - 5 سكني العقار ال رهن 

 324 5 116 203 تجاري
 1,149 1 22 1,126 اباتالغ د وتشجيريزراعة وص

 417 - - 417 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت 
 4,819 - - 4,819 حكومي 
 2,515 65 4 2,446 أخرى  خدمات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 30,068 160 785 29,123 المجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 وى  صإجمالي التعرضات الق 
 2019 

 وعالمجم 3ة المرحل 2المرحلة  1لة المرح 
     

 10,635 - 73 10,562 ماليةخدمات 
 1,273 - 32 1,241 طاقة 

 1,107 - 21 1,086 مة مرافق عا
 975 - 9 966 توزيع
 394 - 68 326 زئةلتجتجار ا
 2,877 38 116 3,723  تصنيعي 
 1,269 26 145 1,098 إنشائي
 105 8 11 86 ن وتنقيبتعدي
 988 - 64 924 اصالت مو 

 831 6 59 766 ي تمويل شخصي / إستهالك
 472 8 11 453   تمويل العقارات التجارية

 6 1 - 5 السكني  رهن العقار
 427 2 195 230 جاريت
 1,353 17 19 1,317 صيد وتشجيرة و راع ز

 478 - - 478 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت 
 4,432 - 34 4,398 كومي ح

 2,184 37 15 2,132 ات أخرى  خدم
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 29,806 143 872 28,791 المجموع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 الية الموحدةلمإيضاحات حول القوائم ا
 2020ديسمبر  31
 

  ماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام ب    

 مة()تتاطر المخ إدارة 24
 

 )تتمة(ئتمان مخاطر اال 24-4
 

 ( )تتمة  انية الئتم مخاطر االقصوى لل اتلتعرض ااطر  ز مخ رك ت 24-4-3
ئتمانية األخرى،  اال حتفظ بها أو التعزيزات الم قديةالن ر الضمانات باعتاألخذ في اال بعد لمجموعة، ل لية لمات اللموجوداي تحليل القطاع الصناع 

 هي كالتالي:

 وى ات القصلتعرض صافي ا 
 2020 2019 
   

 8,797 8,827 ماليةخدمات 
 1,273 1,100 قة طا

 1,107 1,044 ة مرافق عام
 975 962 توزيع

 392 253 تجار التجزئة
 2,820 2,321  عي صنيت

 1,178 1,488 إنشائي
 105 113 تعدين وتنقيب

 988 813 صالت موا
 831 946 صي / إستهالكي ل شختموي

 472 601 رية  ت التجاعقاراتمويل ال
 6 - رهن العقار السكني 

 420 318 اريتج
 1,353 1,149 الغابات زراعة وصيد وتشجير

 478 417 ت الم واتصاعالاإلنولوجيا ووسائل تك
 4,263 4,709 حكومي 

 2,167 2,510 خرى دمات أخ
 ────── ────── 

 27,625 27,571 المجموع
 ══════ ══════ 

 

المحتفظ بها أو  النقدية انات االعتبار الضممجموعة، قبل األخذ في ملة للمحتال ات اإللتزامية و ئتماني لالرتباطات االناع الص لقطاعتحليل ا
 هي كالتالي:  ى،خرية األنائتماال يزات التعز
 ات القصوى  تعرض الي إجمال 
 2020 

 المجموع  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 2,121 - 30 2,091 ماليةخدمات 
 416 - 24 392 طاقة 

 875 - 22 853 مرافق عامة 
 160 - 3 157 يعزتو 

 202 - 19 183 التجزئةتجار 
 1,214 - 175 1,039  تصنيعي 
 656 10 67 579 إنشائي

 17 - - 17 تعدين وتنقيب
 243 7 - 236 مواصالت 

 103 - - 103 تمويل شخصي / إستهالكي 
 86 - - 86 ة  يل العقارات التجارتموي

 70 - 13 57 تجاري
 153 - - 153 تاباالغ زراعة وصيد وتشجير
 192 - 10 182 الم واتصاالت تكنولوجيا ووسائل اإلع 

 79 - - 79 حكومي 
 467 14 6 447 ى رأخات خدم
 ────── ─────

─ 

─────

─ 

─────

 7,054 31 369 6,654 المجموع ─
 ══════ ═════

═ 

═════

═ 

═════

═ 
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 وائم المالية الموحدةلقل احواحات إيض
 2020بر ديسم 31

  بماليين الدوالرات األمريكية ألرقامجميع ا    

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 ( تمة)تن االئتمااطر مخ 24-4
 

 )تتمة(  ةالئتمانيمخاطر اقصوى للال اتلتعرضاتركز مخاطر  24-4-3
المحتفظ بها  لنقديةا االعتبار الضماناتملة للمجموعة، قبل األخذ في حتالم اتتزاماإللية وئتمانالصناعي لالرتباطات اال تحليل القطاع

 ية األخرى، هي كالتالي: ئتمانأو التعزيزات اال
 وى  القصتعرضات لي الإجما 
 2019 
 المجموع 3مرحلة  ال 2المرحلة   1المرحلة   
     

 2,360 1 85 2,274 ماليةخدمات 
 392 - 62 330 طاقة 

 127 - 23 104 امة مرافق ع 
 68 - 4 64 توزيع
 172 - 65 107 لتجزئةتجار ا
 1,172 28 168 976  يعيتصن
 819 18 79 722 يإنشائ

 1,009 - - 1,009 بتعدين وتنقي
 248 - 8 240 ت مواصال

 16 - - 16 تهالكيتمويل شخصي / إس
 110 - - 110 تمويل العقارات التجارية 

 547 - 21 526 تجاري
 185 - - 185 لغاباتا يرشجوتعة وصيد زرا
 169 - 10 159 لوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت وتكن

 50 - - 50 حكومي
 770 - 1 769 ى  خدمات أخر

 ────── ────── ────── ────── 
 8,214 47 526 7,641 المجموع

 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

ها أو  ة المحتفظ بدياألخذ في االعتبار الضمانات النق دبعة للمجموعة، ات المحتملاماإللتزية وانتحليل القطاع الصناعي لالرتباطات االئتم
 ، هي كالتالي: يزات االئتمانية األخرىالتعز
 وىلقصعرضات اافي التص 
 2020 2019 
   

 2,230 2,033 ةيالمخدمات 
 392 405 طاقة 

 127 875 مرافق عامة 
 68 150 توزيع

 172 202 تجار التجزئة
 1,141 1,203 ييعتصن

 817 649 إنشائي
 1,009 17 ن وتنقيبتعدي

 248 243 تمواصال
 16 103 هالكي/ إست تمويل شخصي

 110 86 جاريةويل العقارات التتم
 541 64 ريتجا

 185 153 الغابات رزراعة وصيد وتشجي
 169 192 واتصاالت يا ووسائل اإلعالمتكنولوج
 42 72 حكومي
 769 460 أخرىت خدما

 ────── ────── 
 8,036 6,907 المجموع

 ══════ ══════ 
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 حدةموية الم المالقوائاحات حول الإيض
 2020ديسمبر  31

  رات األمريكيةالدولاليين اام بمرقجميع األ    

 )تتمة(مخاطر إدارة ال 24
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 24-4

 
 لماليةات اودحسب فئة الموجن الئتماوعية ان 24-4-4
ية وع الجدول أدناه نضح ية الداخلية. يوتمانالئصنيفات استخدام التاية من قبل المجموعة ب ئتمان الموجودات المالاالرة نوعية تم إدات

 ية للمجموعة. الئتمانظام التصنيفات ا الموجود المالي، على أساس ن ئةب فتمان حساالئ
 

 2020ديسمبر  31
حقاقها ستموعد ام يحن ل

 لةمضمحر وغي

 
 ة رجد

 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي 

 فات موعد
 استحقاقها 
ر لكنها غي
 مضمحلة  

 ات موعدف 
 حقاقها است
مضمحلة  و

 المجموع ردي ف  بشكل

      

 1,723 - - 368 1,355 لة وال سائأم

 154 - - 154 - محتفظ بها لغرض المتاجرة نسندات ديّ 

 1,803 - - 865 938 أخرى مؤسسات مالية إيداعات لدى بنوك و

 1,823 - - 1,723 100 إعادة شراء  وراق مالية مشتراة بموجب اتفاقياتأ

 6,687 4 - 2,582 4,101 المتاجرة ن محتفظ بها لغرض غيريّ دإستثمارات 

 15,656 156 77 11,461 3,962 قروض وسلف  

 2,279 - - 211 2,068 خرى  تعرضات ائتمانية أ
 ────── ───── ────── ────── ────── 

 12,524 17,364 77 160 30,125 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2019ديسمبر  31
قها  م يحن موعد استحقال

 ةوغير مضمحل

 
 ة  درج
 ة  عالي

 جة در
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 استحقاقها 
لكنها غير 
 مضمحلة  

 فات موعد
  استحقاقها

مضمحلة و
 المجموع دي  بشكل فر

      

 1,843 - - 288 1,555 ئلة ل ساأموا

 491 - - 474 17 محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات ديّن

 2,051 - - 1,064 987 ة أخرى مؤسسات ماليبنوك وى لد  إيداعات

 1,398 - - 1,298 100 إعادة شراء  ياتاق مالية مشتراة بموجب اتفاقورأ

 5,826 - - 1,983 3,843 ير المتاجرةمحتفظ بها لغرض غ نديّ إستثمارات 

 16,452 143 75 12,016 4,218 قروض وسلف  

 1,745 - - 235 1,510 ية أخرى  تعرضات ائتمان
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 12,230 17,358 75 143 29,806 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 وحدةالية المقوائم المإيضاحات حول ال
 2020 ديسمبر 31

  رقام بماليين الدوالرات األمريكيةيع األجم

 ()تتمةإدارة المخاطر  24
 

 ة( تتم)الئتمان ا مخاطر 24-4
 

 )تتمة(   ةليلما جودات الموئة ائتمان حسب فنوعية اال 24-4-4

 : الداخليةنيفات االئتمانية ى التصعلاًء بننية المتوقعة، االئتما ا الخسائرمحسوم منهنوعية االئتمان حسب فئة الموجودات المالية  يوضح الجدول أدناه 
 

روض ق 
 وسلف

  اتإستثمار
ن محتفظ دي  

ض بها لغر
 ر المتاجرةغي

أوراق مالية 
جب  تراة بمومش

إعادة اتفاقيات 
 راءش

لدى ت اعادإي
بنوك 

ومؤسسات  
 مالية أخرى

سندات دي ن 
محتفظ بها 

 لغرض المتاجرة 
 أموال  
 سائلة 

 2020سمبر دي 31في 

 شهرا ( 12االئتمانية المتوقعة على مدى خسائر ال) 1 لةالمرح      
 4-إلى  1ات التصنيف درج 1,355 - 938 100 4,090 3,914

 5- لى إ 5+ يفتصنالرجات د 178 154 137 1,073 1,107 6,228

 6-إلى  6درجات التصنيف + 189 - 715 650 1,486 4,454

 7-إلى  7درجات التصنيف  - - - - - 116
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 افي( )صالمدرجة ة القيم 1,722 154 1,790 1,823 6,683 14,712
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (العمرعلى مدى ة إئتمانيا  حلغير المضمعة االئتمانية المتوق  )الخسائر 2المرحلة       
 4-لى إ  1يف ندرجات التص - - - - - -

 5-إلى  5درجات التصنيف + - - - - - 87

 6-إلى  6التصنيف +درجات  - - 13 - - 268

 7-إلى  7يف درجات التصن 1 - - - - 282

 8ات التصنيف رجد - - - - - 151
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ي( القيمة المدرجة )صاف 1 - 13 - - 788
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 عمر(مدى اللة إئتمانيا  على قعة المضمحتومانية الملخسائر االئت)ا 3المرحلة       
 11إلى  9نيف تصال درجات - - - - 4 156

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

 ( المدرجة )صافي مةالقي - - - - 4 156
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وعالمجم 1,723 154 1,803 1,823 6,687 15,656
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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 ل القوائم المالية الموحدةوحات إيضاح
 2020ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(ر طإدارة المخا 24
 

 )تتمة( ئتمان اطر االخم 24-4
 

 )تتمة(   يةوجودات المالعية االئتمان حسب فئة المنو 24-4-4
 

روض ق
 وسلف

 اتإستثمار
ن محتفظ ديّ 
ض ا لغربه

 ةلمتاجراغير 

ة  يلما أوراق
مشتراة بموجب 

دة  اتفاقيات إعا
 شراء

إيداعات لدى  
بنوك ومؤسسات 

 مالية أخرى 

سندات ديّن 
محتفظ بها 
 متاجرة لغرض ال

 ل  اوأم
 ئلة  اس

 2019ديسمبر  31ي ف

 شهرًا( 12عة على مدى )الخسائر االئتمانية المتوق 1المرحلة        
 4-ى إل 1يف التصن تدرجا 1,555 17 987 100 4,230 5,980

 5-إلى  5رجات التصنيف +د 82 474 221 824 427 3,974

 6-إلى  6درجات التصنيف + 205 - 843 459 1,118 5,200

 7-إلى  7التصنيف  درجات - - - 15 - 363
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 في( جة )صارة المدالقيم 1,842 491 2,051 1,398 5,775 15,517
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (مرالعدى مى عل ة إئتمانياً غير المضمحل)الخسائر االئتمانية المتوقعة  2المرحلة        
 4-إلى  1لتصنيف درجات ا - - - - - 7

 5-إلى  5التصنيف +درجات  - - - - - 45

 6-إلى  6نيف +درجات التص - - - - 51 387

 7-إلى  7رجات التصنيف د 1 - - - - 220

 8درجات التصنيف  - - - - - 133
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ي( يمة المدرجة )صافالق 1 - - - 51 792
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 على مدى العمر( نياً ة إئتمالمضمحلاتوقعة ة الملخسائر االئتماني)ا 3لة  المرح      
 11إلى  9درجات التصنيف  - - - - - 143

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

 ( مة المدرجة )صافيالقي - - - - - 143
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وعالمجم 1,843 491 2,051 1,398 5,826 16,452
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
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  ةمريكي أل ا ات ريين الدوالبمال جميع األرقام

 مة()تتإدارة المخاطر  24
 
 )تتمة( مان مخاطر االئت 24-4
 
 )تتمة(  ب فئة الموجودات الماليةالئتمان حسعية انو 24-4-4
عبر محفظة االئتمان من خالل نظام تصنيف  يةمخاطر االئتمانلومتطابقة ل دقيقةعلى تصنيفات في الحافظ  ةموعات المجسياسل ثتتم
وط األعمال  خط كافة عبر يةانمخاطر االئتمالات للتطبيق ومقارنة تعرض اإلدارة على المخاطر القابلةكيز ترن م هلسهذا يو اطر.المخ

معلومات السوق المقدمة من  مقترنة بالتحليالت المالية،  مجموعة متنوعة منبنيف م التصظانم يتم دع .منتجاتوال واألقاليم الجغرافية
تمدة ت ومسصاً لمختلف الفئاخصي ةطر الداخلية مصمم. جميع تصنيفات المخايةئتماناالخاطر مال ياسرئيسية لقت الأجل توفير المدخال

ً و ل فئة من فئات المخاطر لديها درجات ر بصورة منتظمة. كفات المخاطنيتص يثوتحد تقييم م. ويتمجموعةلل االئتمانيةسياسة لل فقا
 .تليجنسان التكابيو وفيتشورز من وكاالت تصنيف تعادل موديز وستاندرز وبتصنيف 

 
 شروطها كما في نهاية السنةض تفاوعادة إ  تمالية التي تمحسب فئة الموجودات ال القيمة المدرجة 24-4-5
 
 2020 2019 
   
 267 650 * ف سلض وروق
 ════════ ════════ 
 

 ر أمريكي.ون دوالملي 156غ قيمتها والبال 19 –ائحة كوفيد ة لجمنوحة نتيججلة المذلك القروض المؤن تضمي *
 

  الممنوحة للوقتالقروض المعدلة أو القروض  بشأننظرة عامة  24-4-6
المتعثرة  القروضالجة معستمر وحده ت، هتعديلللوقت أو تم  ممنوح ودموجبأن ال اإلفصاحن يتم أ ردبمج المخاطر، إدارة ه نظرمن وجه

ً نتهاء منه تمرض حتى يتم االالتعمتابعة للمجموعة في   .  في نهاية األمرعاده و استبأ اما
 
نية المتوقعة ئتماالر االخسائ بلها منيقاع ما مريكي دوالر أمنة ال شيء لس خالل ا المعدلة إجمالي القيمة المدرجة للموجودات المالية  بلغ
نية المتوقعة ئتمائر االالخسا ر أمريكي مع ما يقابلها مندوالال شيء قيمة المدرجة إجمالي ال :2019)ريكي أمدوالر  شيء اللغة البا
 (.شيء اللغة البا
 

، إما  لمجموعةفيها ال يعم، التي لقضائيةواليات اتلف الالمركزية في مخ لبنوكا ، فإن 19 -لجائحة كوفيد الحالي ونظرا لسيناريو 
قامت ، كعلى ذلوبناء  .مالءعللكال أخرى من دعم أو أشالمدفوعات سداد تأجيل  اً طوع قدمتأن وعة أو أوصت المجم الزامات 

جائحة أثيرات نتيجة لتفائدة أو ال المدفوعاتسداد ن الذين يسعون إلى الحصول على طلب لمنح الوقت بصورة تأجيل يملتزمالمجموعة لل
ً مع التوجي19 –د وفيك  تمانيةم إجراء تقدير للخسائر االئ. كما يتيةئاليات القضاالية من الوولية في كل لتنظيمية المحهات ا، تمشيا

ً للتوجيهات التنالمتو ين البحر أصدر مصرفكما  ظيمية.قعة ومراحل التصنيف لمثل هؤالء العمالء وأي تقارير مرتبطة بذلك وفقا
والفائدة دين أصل المدفوعات يتعلق بتأجيل سداد  لبحرين فيماوك في مملكة اللبن 19 -كوفيد جائحة تفشي  أنبش تعميماتزي عدة المرك

دة وفقاً  لمتضررة، والتي ستقوم المجموعة بموجبها بتقييم طلبات التأجيل على أساس كل حالة على حاعات اا للقطالمستحقة عليه
وبالتالي لم يتم إثبات أي   ،لى الفوائدلبات إعفاء عطبما أن لم تمنح المجموعة أي و زي.ن المركالبحري عن مصرف  لصادرةللتعميمات ا
الحوكمة من قبل ح الوقت طلب منوعالوة على ذلك، تمت الموافقة على  .2020يسمبر د 31ي المنتهية ف السنةعديل خالل خسارة ت
 ة المتوقعة.الخسائر االئتمانيألغراض وف نيلتصارجات دألغراض المحلية ظيمية التنتوجيهات تطبيق التم المناسبة و

 
ديسمبر  31في كما دوالر أمريكي مليون  894ه قدربمبلغ مقابل مستحق ئها لعمالالقرض د دا الوقت على سمنح وعة وقدمت المجم

2020 . 
 

 ية أخرى ائتمانضمانات وتعزيزات  24-4-7
ليها حصول عالتي تم ال ةانات الرئيسيخر. تتضمن أنواع الضماآلطرف للية مانئتالر امخاطتقييم الت على مقدار ونوعية الضمانايعتمد 

 . ولةالمنق والموجودات المنقولة وغير كبنومن على نقد وضمانات 

 
تم تي ت الللضمانا لسوقيةسية، وتراقب القيمة ااألسا تفاقيةقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لالدارة القيمة السوتراقب اإل

المقاصة   اقياتاتف اماستخدتقوم المجموعة ب . كمالضمحالئر اإلافاية مخصص خسخالل مراجعتها لمدى ك من يها علول لحصا
 رى. ف األخاألطراالرئيسية مع 
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  ألمريكيةدوالرات اال جميع األرقام بماليين

 ة()تتمطر رة المخاإدا 24
 

 ى ية أخرائتمانانات وتعزيزات ضم 24-4-7
 

 لمحفظة العقارية القيمة لنسب إلى  يرض االئتمانالتع ضوقر
، في الغالبو .مليون دوالر أمريكي( 878 :2019) مريكيأمليون دوالر  1,440مجموعة ري للي العقاالتعرض االئتمانقيمة بلغ ت

 (. %80إلى   %28: 2019) %94إلى  %26 بينرضات لك التعلتلنسبة بايمة القح نسب القروض إلى  تتراو
 

  لية غير الخاضعة لإلضمحاللاألدوات الما –اطر االئتمان وى لمختعرضات القصال 24-4-8
أي الخاضعة لإلضمحالل ) الناتجة عن الموجودات المالية غيرن خاطر االئتمالمالقصوى للتعرضات ل التالي تحليالً الجدويتضمن 

 األرباح أو الخسائر(:  ل خال ة من عادلقيمة الدرجة باللما

 
  تعرضات القصوىال

  ئتمانلمخاطر اال
 2020 2019 

   محتفظ بها لغرض المتاجرةأوراق مالية 
 491 154 ديّن سندات  -

 515 982  غرض المتاجرةبها لمشتقات مالية محتفظ    
 3 1 لتحوطلغرض ا مشتقات محتفظ بها   
   سائر دلة من خالل األرباح أو الخعاال لقيمةبا ة مصنفةدات ماليوجوم   

 11 65 ءلعمالوسلف ا قروض -
 ════════ ════════ 

 التسويةمخاطر  24-5
اق وراألأو  ةيالنقداألموال سليم الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته بتنتيجة لفشل عرض للخسارة الت مخاطروية هي التس مخاطر

يل هذه لمجموعة بتقل، تقوم ان المعامالتنواع معينة مألبالنسبة عليه في العقد. و فقمت حسبما هوخرى األموجودات الأو  ماليةال
الخاصة بالتسوية. وتشكل  بالتزاماتهمابالوفاء  ندما يقوم كال الطرفينملة فقط علمعااتسوية  لضمانمن خالل وكيل تسوية  رطالمخا
 ة حدود االئتمان.قبمراإجراءات مانية وات االئتفقلمواية جزءاً من ات التسوموافقا

 

 طر السوق مخا 24-6
  تغيرات أسعار السوق أو نتيجة ل يجيةتسترالها اإلدعم أعماعلى عة أو قدرتها ومرأسمال المج أرباح أوأثر تمخاطر  طر السوق هيمخا

 لسلع. ا عارنبية وأست األجرف العمالسعار صوأاالئتمان  فروقأو  األسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسهم
 

رة  قسم إداقبل من  ة مخاطر السوققبمراووقياس متابعة  تم من خاللهاالتي ي رة المخاطرإداسياسات د وحدوتستخدم المجموعة 
سة يذ سيامسؤولة عن وضع وتنف وقسم إدارة المخاطر هر مع إشراف إستراتيجي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. إن مخاطال

طر امخ ود وحدارية الجديدة منتجات التجالجعة جميع مسؤولة عن مراخاطر وكذلك لمياس/متابعة اقل جيةضع منهووالسوق  مخاطر
في قياس مخاطر السوق وتقديم تقرير الوحدة ة مسؤوليتتمثل كما . ولموجودات والمطلوباتجنة ان قبل لالمنتجات قبل اعتمادها م

 وعة. جممال اءجميع أنحفي ة مدالمعتود الحدل مخاطر السوق مقابشأن ب
 

 ر. تنشأية؛ وب( مخاطر سوق االستثماالسوق التجار إلى نوعين: أ( مخاطر اريق تصنيفهن ططر السوق عتدير المجموعة مخا
رة  لك إدا . ويشمل ذعمالءالنشطة من المراكز الموجودة في دفاتر التداول من صنع السوق لدعم أ التجارية باألساس ر السوقمخاط
ألجنبية صرف العمالت ا يون الحكومية وأسعارلدلشركات واون ااألسهم وديمالء في أسعار الفائدة وعللة صليات األرضات التعليعم

قايضات. وقد  العقود المستقبلية والعقود اآلجلة وعقود الخيارات وعقود المموجودات هذه، مثل فئات الت في المشتقاوالسلع األساسية و
بل  لحدود الموضوعة من قوا طر السوق لمخادى قبولها ي أنشاها البنك خاضعة لملتاز راكمن الما رية أيضتجاق الر السوتنشأ مخاط
 تابعة للمجلس.خاطر الة المنك ولجندات المطلوبات التابعة للبلجنة الموجو

 

ودة لجا  اتة ذلسائلات لموجوداا ةظمحفها في راق المالية المحتفظ بعوامل السوق التي تؤثر على األو مننشأ مخاطر سوق االستثمار وت

، خرشامل اآلخل الالل الددرجة بالقيمة العادلة من خن محفظتها المضمسائلة المحتفظ بها لللتسويق ا بلةلمالية القاالعالية واألوراق ا

 .خراآلامل دخل الشلالل اة العادلة من خ مبالقي المدرجةعوامل السوق نتيجة لالتغيرات في القيمة العادلة  تأثيركون حيث تو

دود مخاطر السوق بما في  كاملة من حلسوق باستخدام مجموعة ا ن قبل مخاطراالستثمار موق التجارية ومخاطر سمخاطر ال رةداإتتم 
قف ظ االستثمارية وحدود ولمعايير السوق الرئيسية والحدود االعتبارية لحجم المحافر وحدود الحساسية عرضة للمخاطة المك القيمذل
م ويتم تقدي ود من قبل مخاطر السوقحد اقبة هذه الجوهرية. يتم مرثير تحركات السوق التأاقبة مرت لطاالضغو لك فحصذسارة وكالخ

 ة. ال واإلداراألعموحدات   بشأنها إلى ةتقارير يومي
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  كيةرات األمرياليين الدوبمالميع األرقام ج

 ()تتمة طرة المخاإدار 24
 

 دفاتر المصرفية في الر الفائدة مخاطر سع 24-7
 ماليـة. تتعرضقبلية أو القيم العادلة لألدوات الستلمحية االرب لى الفائدة ع  تغيرات في أسعارالأن تؤثر  احتمالسعر الفائدة من  تنتج مخاطر

مخاطر السوق ل أهم عاملو ودات والمطلوبات. وجالمر فوائد دة تسعيإعاعار أسفي  تطابق م وجودلعدنتيجة ر الفائدة المجموعة لمخاطر أسعا
بأسعار الفائدة هي في معظمها ذات  رةت المتأثلوباطودات ومموج المخاطر ألن ه تقليل هذجموعة هي أسعار الفائدة. ولكن يتم بالنسبة للم

ية االقتصاد والقيمة للمخاطرة رضلمعألرباح اكل من امخاطر لدود الوقد وضعت المجموعة ح. أقل  فترة المخاطرتكون حيث معدالت عائمة 
وتحويل األدوات المالية  عملة مطابق لل الل ية التمو جموع وبشكل عام، تستخدم الم . المصرفي دفتر الأسعار الفائدة في لمخاطر سبة نباللألسهم 

 وجودات.الت المفي سج بشكل أفضل المدةإدارة من أجل  ابتة إلى معدالت عائمةثالمعدالت ال ات ذ

 

مة قائل مخاطر األخرى ثابتة، لالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجميع المكنة في معدت المحتملة المة التغيراحساسيمدى التالي  ولجدليوضح ا
 للمجموعة. الخسائرو ألرباح ألدة حالمو 

 

حدة،  فوائد لمدة سنة وا لا دخللى صافي فائدة ع عار الفي أس التغيرات المفترضةر يأثفي ت لألرباح أو الخسائرة لقائمة الموحدحساسية اتتمثل 
تساب حساسية إححوط. يتم التت ير أدواتأث بما في ذلك ديسمبر،  31لمطلوبات المالية المحتفظ بها في المالية وا  أساس الموجودات  على 

بما في ذلك  ، خر اآلمل دخل الشاخالل اللة من العاد المدرجة بالقيمةلمالية ت المعدل الثابت للموجوداإعادة تقييم اعن طريق الملكية حقوق 
مة قيالمدرجة بال اجرةير المتغ مالية المحتفظ بها لغرض بصورة جوهرية، فإن جميع األوراق ال. بذلكتبطة ومقايضات مر حوطثير أي تتأ

ية كملال  حقوقفي  تغيرات لااسية حسن إفدالت عائمة. وبالتالي، علمجموعة هي موجودات بممن قبل اآلخر العادلة من خالل الدخل الشامل ا
 ير جوهرية. الفائدة تعتبر غ في معدل نتيجة لتغيرات 

 2020 

 

الزيادة في  
 النقاط  
 سية  األسا

 حساسية  
وحدة  المقائمة ال
 رباح ألل
 أو الخسائر  

 النقص  
 في النقاط  
 األساسية  

 حساسية  
الموحدة  قائمة ال
 رباح ألل
 ائر أو الخس  

     
 (3) 25 3 25 دوالر أمريكي

 1 25 (1) 25 يورو

 (1) 25 1 25 إسترليني  ه يجن

 (1) 25 1 25 لاير برازيلي  

 (1) 25 1 25 أخرى 
 

 2019 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 ة ساسياأل

 ية  حساس
الموحدة  قائمة لا
 رباحألل
 أو الخسائر  

 النقص
 في النقاط  

 ساسية األ

 حساسية  
وحدة  المقائمة ال
 رباحألل
 أو الخسائر  

     
 2 25 (2) 25 يكي الر أمردو 

 (1) 25 1 25 يورو

 (1) 25 1 25 إسترليني  هجني

 (1) 25 1 25  لي لاير برازي

 (1) 25 1 25 أخرى
 

يبور دوالر هذه األدوات بسعر لجوهري من جزء ربط الفائدة ألغراض التحوط وإدارة المخاطر. تم سعار ضات أة بمقايتحتفظ المجموع 
 .أمريكي 

 

لمخاطر تشمل المخاطر المتعلقة بالتسعير والعمليات ونظام  وك المجموعةن البنبيفيما ة وضمعرفائدة السعار التعرض إصالحات أ
ت أ. وقد أنشتحوطالمحاسبة بين البنوك على إدارة المخاطر و فيما  ةالمعروضالفائدة ر أسعا إصالحن يؤثر تتوقع المجموعة أو  .لمعلومات ا

يقوم الفريق بمراقبة وإدارة هذا المشروع من أجل   .رمكن أن تتأثالتي ي ان عقودهم أي نتقال في لية االمإلدارة ع  المشروع فريقالمجموعة 
م فريق  قيبين البنوك. ويفيما ألسعار الفائدة المعروضة  للمجموعةإلى اللجنة االنتقالية  هقاريرتريق قدم الفيى أسعار بديلة و المجموعة إلانتقال 

ديل تدفقات النقدية، وما إذا كانت هذه العقود ستحتاج إلى تعللبين البنوك  ض فيما المعرو  ةئدلفااار أسع إلى ليه الذي يشير إمدى ال المشروع 
مع  بنوك ال بين فيما  ةالمعروضالفائدة سعار أوكيفية إدارة االتصاالت بشأن إصالح بنوك بين ال فيما ةروضالمع دة الفائصالح أسعار نتيجة إل

 . األخرىاألطراف 
 

المرجعي  ة الفائدسعر  ال، قبل استبدعدم التيقن خالل فترة سبة التحوط الخاصة بها محامواصلة ن تي تمكمؤقتة الالات اإلعفاء لمجموعةتطبق ا
افتراض أن  اإلعفاءات تتطلب  ، غايةللمحتملة لغرض تحديد ما إذا كانت المعاملة المتوقعة و . خال  من المخاطر ة شبديل ئدة ببسعر فاالحالي 
المعروضة ائدة الفأسعار ح إلصاللم يتم تغييرها كنتيجة التدفقات النقدية تحوطات يها لتي تستند إلنوك وابين الب ما في المعروضةلفائدة اأسعار 

 .لبنوكبين اا فيم
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 يضاحات حول القوائم المالية الموحدةإ
 2020ديسمبر  31

  ألمريكيةرات االدوال جميع األرقام بماليين

 تتمة()إدارة المخاطر  24
 
 )تتمة(  فيةلدفاتر المصرفي ا ة ر الفائدسعطر مخا 24-7

 ICEل بمن ق 2023 يونيو شهر ح إلى إلصال هذا الزمني لجل تمديد الجدول امن أ تشاور ، تم نشر ورقةرير الماليإعداد التقوحتى تاريخ 

Benchmark Administration (IBA) . ئدة الفار اأسعالح إصب 20اح رقم اإليضي مقايضات أسعار الفائدة الواردة فية أغلبوستتأثر
 . بنوكبين الفيما  المعروضة

 

 مخاطـر العملة  24-8
 جنبية. ر صرف العمالت األات في أسعاتغيريجة لالية نتر قيمة األداة المي مخاطر تغيإن مخاطر العملة ه

 

نبأ بها كما  دية المتالنقتها قادفدية وتنقال طلوباتهااتها ومتعرضات جوهرية على موجودى المجموعة لدالجدول أدناه إلى العمالت التي كان يبين 
ريكي مع  قابل الدوالر األمر العملة مأسعاة في الممكن التغيرات المحتملة حليل تأثير يحسب الت .2019ديسمبر  31و  2020ديسمبر  31ي ف

 قديةت النات والمطلوباوجودلمل ادلةلعا يمةقلاسية الحسيجة )نتلألرباح أو الخسائر ئمة الموحدة لقالاإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة 
  ت ايضات العمال مقل لقيمة العادلةا ت في تغيرانتيجة ل)حقوق الملكية ( و ير المتاجرةالمحتفظ بها لغرض المتاجرة والمحتفظ بها لغرض غ 

شركاته  ك في بنالاكز مرة يكلة على هياألجنب وتأثير تغيرات العمالت  قات النقدية(ات للتدفتخدمة كتحوطوعقود صرف أجنبي آجلة المس
س القيمة ملكية، وبينما تعكالقوق حأو  الخسائرلألرباح أو موحدة القائمة ال القيمة السالبة في الجدول صافي انخفاض محتمل في  تعكس بعة. التا

 محتملة.  الصافي الزيادة  الموجبة
 2020  2019 

 لة العم

 تغير في 
 سعر العملة 

 % 

ى  التأثير عل 
قبل   الربح
   ةريبالض

على  ر  ثيالتأ 
حقوق  
  الملكية  

 يير فتغ
 سعر العملة 

 % 

التأثير على 
الربح قبل  
 الضريبة  

 التأثير
حقوق   على

 الملكية  

        
 % 30-+/ - % 5-+/  % 25-+/ - % 5-+/ ليزي برالاير 

 - % 1-+/ % 5-+/  - % 1-+/ % 5-+/ جنيه إسترليني
 % 5-+/ - % 5-+/  % 5-+/ - % 5-+/ مصري  هجين 

 % 9-+/ % 3-+/ % 5-+/  % 9-+/ % 2-+/ % 5-+/   نيأرددينار 
 % 7-+/ - % 5-+/  % 8-+/ - % 5-+/ ري  ائ دينار جز
 % 2-+/ - % 5-+/  % 2-+/ - % 5-+/ سيون دينار ت 

 - % 1-+/ % 5-+/  - - % 5-+/ دينار بحريني 
 - % 3-+/ % 5-+/  - % 5-+/ % 5-+/ لاير عماني

 

 م مخاطر أسعار األسه 24-9
مة  ت قيشرا مؤ و سهم رات األجة لتغييرات في مستويات مؤشسهم حقوق الملكية كنتيألة العادل قيمفاض الاطر انخمخهي األسهم  ر أسعار مخاط

 .  سندات المجموعةمخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة لض تعرالتج دية. يناألسهم الفر
 

حقوق ت أسهم ملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وأدواأسهم حقوق ال ألدوات لعادلة ا يمةر في القجة لتغي)كنتيكية ق المل حقو إن التأثير على 
 ي قيماف األسهم أو ص نة في مؤشرات ممك المحتملة التغيرات ل( نتيجة لامل اآلخر الش دخل ل الة من خال بها بالقيمة العادل المحتفظ ية الملك
 تالي:  الي كثابتة، هاألخرى لمتغيرات جميع اموجود مع اإلحتفاظ بال

 2020  2019 

 
غير في  % الت

 أسعار األسهم  

 لتأثير  ا
  قائمة ال على 
ألرباح  ل  ة حدالمو

حقوق  /أو الخسائر 
  الملكية  

ير  % التغ
أسعار   في

   األسهم

 لتأثير ا
  قائمةالعلى 
ألرباح  ل ة حدالمو

حقوق  /أو الخسائر
 الملكية  

      
 1-+/ % 5-+/  1-+/ % 5-+/ جرة  متاال لغرضمحتفظ بها  لكية الوق المحق أسهم 

      
سهم حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  ندات أس

 - % 5-+/  - % 5-+/   رالدخل الشامل اآلخ
 

   المخاطر التشغيلية 24-10
ذلك عمليات ي ا فمة بمنظاأل ص أو لداخلية أو األشخاليات اعمأو فشل الية الخسارة الناتجة عن عدم كفالمخاطر التشغيلية هي مخاطر ا

لقانونية ومخاطر  اطر االمخ لى التعريف ع ذا لخارجية. ويتضمن هن األحداث الخارجية بما في ذلك عمليات االحتيال اع أو ة ياالحتيال الداخل
   . ةسمعرار بالضر اإلاططر االستراتيجية ومخالمخا عدنه يستب، ولكل ألحكام الشريعة اإلسالميةمعلومات ومخاطر عدم االمتثالتقنية ا
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 حدةالمومالية لالقوائم ا إيضاحات حول
 2020ديسمبر  31

  الرات األمريكيةماليين الدوجميع األرقام ب
 

 ()تتمةلمخاطر ة اإدار 24
 
 )تتمة( المخاطر التشغيلية  24-10

من قبل أقسام  ( ع األولفالداط رية )خالتجاة نشطيتم دعم األالتشغيلية. المخاطر  وذج الدفاع إلدارةوط لنمتلتزم المجموعة بثالثة خط
. لثاني()خط الدفاع ا لمحلير امخاطالس لمحلي أو رئيالمخاطر ا مسئولاريرها إلى التي تقدم تق مستقلةيلية الغة المخاطر التشإدار

  لداخلي )خط الدفاع الثالث(.من قبل التدقيق ا  مستقلةالمخاطر التشغيلية لمراجعة إدارة تخضع 
 

إدارة  مساعدة بالمجموعة التابعة مخاطر اللجنه لالتابعة عية رنة الفرها اللجباعتباة للمجموعة ية التابعيلتشغالمخاطر لجنه القوم ت
 المخاطر قبل لجنة من  كما تم اعتمادها سياسة المخاطر التشغيلية مراقبةو لضمان تطبيقمجموعة لانحاء أ يعجم فييلية شغلتالمخاطر ا

 . عةمولمجأنحاء ا في جميعالتابعة للمجموعة 
 

 :موعةة للمجالتابعة غيليلجنه المخاطر التش
 

التابعة  المخاطر  ل لجنةقبالسياسة من  هلهذة النهائية على الموافقلحصول وتوصى بار التشغيلية تحدد سياسة إدارة المخاط •
 نة المخاطر التابعة للمجلس. ولج للمجموعة

 

قبول المخاطر   مراجعةد واعتمالمجلس بوضع وخاطر التابعة للمة اوعة ولجنمجمة للالتابعمخاطر الإلى لجنة المشورة يم تقد •
 مجموعة. الالتشغيلية بشكل دوري في 

 

 عة.  التاب هاشركاتوجموعة مالمال أعمختلف وحدات غيلية في لتشا المخاطرر خسائمراقبة ومراجعة  •
 

ء حاالعمل في جميع أن يذ إطارنفى تشراف عل وعة واالمجمالل إدارة المخاطر التشغيلية في إطار عمناصر مختلف عتحديد  •
 عة. مجموال

 

 ة.شغيليتطر الالمخال تقبمدى ى مع بما يتماشالخسائر على   فاظللحالشراف على اإلجراءات المتخذة ا •
 

ة حلييلية المر التشغان المخاطتشرف لج التابعة للمجموعة.إلى لجنة المخاطر التشغيلية  شغيليةة المخاطر التعمل إدارإطار  يذيخضع تنف
ية للتشغياطر ا مخال ةدارإ تتولي  .مجموعةالالخاصة بع لفرولكافة الشركات التابعة ة في تشغيليالمخاطر ال ةالعمل وإدارإطار تنفيذ  ىعل
 . ودعم النظاماقبه الجودة ومرمجموعة على نطاق المنهجية ال وضعمسئولية ئيسي مكتب الرفي ال عةتابعة للمجموال
 

 :تشغيليةلمخاطر الاالتالية إلدارة   اتدوتطبيق األجموعة بقامت الم
 

   المجموعةمخاطر تقبل زء من بيان المخاطر التشغيلية كج ى قبولمد •

 ث؛ إدارة الحواد •

 ؛ رقابةخاطر والية للماتالذ ييماتلتقا •

 واإلجراءات؛ و  القضاياإدارة  •

 ئيسية ت المخاطر واألداء الرمؤشرا •
 

الحد األدنى  إجمالي . يبلغ مجموعةعلى مستوى الة بيانات الحوادث ي قاعدة فصل ال وادث ذاتوالح ئرلخساا ل جميع أحداثيتم تسجي
على مستوى المجموعة.  زام لتخاطر واالوالمللحوكمة حاًل د طبقت المجموعة قل. كيأمري ردوال 50 رئأحداث الخسالتقديم تقارير بشأن 

 . وااللتزام لمخاطروا ليداخالتدقيق السم ق قبل  منوى المجموعة هذا الحل على مستم استخدام يت
 

ً ، مصممة خصيصالمعلومات اإلدارية التقاريرعة من ر مجموعة واستتوف معلومات لتقديم  ةمصلحاب الصحية احتياجات مختلف ألتلب ا
 .التابعة هشركاتوية للبنك تشغيلمخاطر الالعن بيان 

 

 تشغيلية المخاطر التحمل 
من حيث معتمدة من قبل المجلس وعة الخذها المجمتتلتي بيان قبول المخاطر اي فة يليشغطر التالمخا لعن تحمت المجموعة بعرأ لقد 

ي كمالمجموعة مقياس تصنيف ستخدم تإلى ذلك،  باإلضافةاطر التشغيلية. خمال ثحواد عنالناتجة الخسائر المطلقة إجمالي مبالغ 
 ". ةبسيط" أو " ةلمعتد" أو " جوهرية" أو " رجةح"  نهاأ  ىلة علالمحتموخاطر غير المالية الفعلية تصنيف الملللمخاطر ونوعي 

 

أو   "حرجه" فة على أنها الرقابة، المصن يفضعف اط النقعداد خطط العمل لمعالجه إ التي يجب فيها  الزمنيةوقد تم تحديد األطر 
 ". ة" أو "معتدلجوهرية" 
 

ً وت لجنة  من قبل  يةيللتشغالمخاطر ا مراقبة تحمل وع وض تميجلس، المسة ابرئالمجموعة التي تتخذه ر المخاطول قبمع بيان  ماشيا
 لمخاطر التابعة للمجلس. ا
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020مبر سدي  31

  مريكيةرقام بماليين الدوالرات األيع األمج

 )تتمة(اطر إدارة المخ 24
 
 )تتمة( لتشغيلية االمخاطر  24-10
 
 ةلتشغيليا المرونة 24-10-1

تشغيلي، وحماية عمالئه  تعطيلأو  ضغوطاتعلى الرغم من حدوث  ماله عأأو  همتهنفيذ مالبنك على تشغيلية هي قدرة لتة االمرون
تسمح لألشخاص  مجموعة من التقنيات التيغيلية من إطار المرونة التشضلي. يتمامة النظام السال األمرة ينها يه، وفياهمومس

 منها. والتعافيتعوق عمل البنك تي قد ل الللعوامواالستجابة نماط المتغيرة األمع بالتكيف علومات والعمليات وأنظمة الم
 
ن قبل أقسام  مول( لتجارية )خط الدفاع األانشطة أليتم دعم اة. التشغيليالمرونة طر اخمة ع إلدارابثالثة خطوط لنموذج الدف نكالبلتزم ي
المحلي أو رئيس المخاطر  طرلمخالى مسئول اا إالتي تقدم تقاريره ستقلةملات المعلوماولوجيا تكنمخاطر أمن الفضاء إللكتروني ورة إدا

 )خط الدفاع الثالث(. داخلي الدقيق قبل التمستقلة من شغيلية لمراجعة تالة المرون مخاطرإدارة ني(. تخضع )خط الدفاع الثاالمحلي 
 

وذلك ية للبنك، غيللتشالمرونة ا مجموعة في اإلشراف على إطارالعة التابطر مخاالة التابعة للمجموعة لجنالتشغيلية ونة مراللجنة تساعد 
 على ما يلي:   هاإشرافالل من خ

 

 ء اإللكترونياالفضأمن لك أمن المعلومات، بما في ذ •

  كنولوجيا المعلوماتت •

 زماتمن الكوارث وإدارة األ لتعافيوارية األعمال استمرا •

 شخصية(الات ة البيانة )حمايقوانين الخصوصيبامتثال البنك  •

 رجية( الخااالعتماد على المصادر ين )ئعة البارجية وإدار االستعانة بمصادر خا •

 
، كلبناة ونمروهي لجنة ، مجموعةة للالتابع مخاطرالنة إلى لجتقديم توصيات ووعة بمراجعة مللمجلتابعة االتشغيلية مرونة التقوم لجنة 

 عليها. تشرفالتي  المناطقمن كل منطقة في 
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 ةل القوائم المالية الموحدحوات إيضاح
 2020ر ديسمب  31

  ام بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرق

 )تتمة(ر إدارة المخاط 24
 

 ولة  ر السي طخا م 24-11
إلى تمويل موجوداتها من مصادر   سعى اإلدارةت اطر، ن هذه المخوللحد م. والمضغوطةيادية عت اإلمن الظروف ها ض قاقاستحعندما يحين موعد فع التزاماتها دب لوفاء على ا المجموعةمقدرة  في عدمن اطر التي تكممخاطر السيولة هي المخ
ت ية احتياجا ل فترة زمنية قصيرة لتلب خال في يلها نقود مكن تحووجودات السائلة عالية الجودة التي ت لمي من ايحتفظ البنك بوعاء كافة به، اص الخ األساسيةة إلى قاعدة الودائع اإلضافب ولة، ي لسف مخاطر اأجل تخفي تمويل متنوعة. ومن 

يمكن تي الية الذات درجة عتوقعة ومدى توافر ضمانات لمقدية ااء تقييم للتدفقات الن ذا إجره ويتضمن .يوميالسيولة على أساس ستقبلية وية المدنقتدفقات الالنك ب العن الظروف المضغوطة. يراقب  الناتجة لة إلى الخارج فقات المحتمالتد
 األمر. ي إذا لزم على تمويل إضاف  ها للحصولامتخداس
 

لمصادر اتتمثل و بفائض من السيولة،عامة  بصفةموعة مجمتع ال. وتت الظروف المعاكسة ظل في  تىحلتزاماتها، جميع اب للوفاء سرعة النقد ب فر اتو انلك لضموذ الحيطةت توياعند مسعالية الجودة سائلة بالموجودات الجموعة تحتفظ الم
في ظل ية عاقدات الت السحوب والخارجة  لودائعل المشتركالتدفق  للمجموعة الصمود منفيها كن يم لتي ام عدد األياالسيولة يمثل أفق بقاء  .اتها واإلقتراضات فيما بين البنوكمدة من عملي المست  ا والسيولةقاعدة ودائعهللسيولة في  يةئيسالر

 .قفوعة بالسومدقيق وللتحالقابلة السيناريوهات 
 

نسبة على  الحفاظفي علق هذه المتطلبات . تت 2019ل في سنة فعووالتي أصبحت سارية الم، ابه صةالختنظيمية االجهة ال، زيرف البحرين المركص معليه من قبل على النحو المنصوص لسيولة لبات المتطمتثال المجموعة اال يتطلب من ما ك
  في صا احتساب تم التقويمية المقبلة. وي وماً ي  30ى على مدجة الخاردفقات وصافي الت العالية مخزونها من نسبة تغطية السيولة  كنسبة منسيولة ال ة تغطيةنسب احتساب يتم  المستقر. يلتموالصافي بة ونس أنى كحد  %100بنسبة  سيولةالتغطية 
: 2019) %122و (%303: 2019) %324التمويل المستقر صافي جموعة ونسبة ة في المالسيولية سبة تغطن  بلغت، 2020ديسمبر  31ي ف كماولمطلوب". مستقر ا" إلى "التمويل الالمتوفرل المستقر لتموي من "ا التمويل المستقر كنسبةنسبة 
 التوالي.ى لع (115

 

 الداخلية. تراضاتفاال على بناءً  المعدلةمقابل الفجوات لية فعوات السيولة اللخيص فج لت  قاقتحسية/بيان االالسيولة الداخلم تكوين يت ، باإلضافة إلى ذلك
 

فوعات التي ة المد بات. تتم معاملالمطلو ة لهذهقعالمتو اتحقاقست لال التاليجع الجدول . راعاقدية للسداد غير المخصومةلت ا تااإللتزامعلى أساس  2020ديسمبر  31في كما عة ات المالية للمجموالمطلوب  استحقاق ه بيانلجدول أدنايلخص ا
خ ري لمبينة في تاا متوقعةقات النقدية ال لتدفبالسداد وال يعكس الجدول ا عةوجمطالبة المملممكن  السداد في أقرب تاريخب لبوا امن العمالء لن يطموعة بأن العديد ع المج ذلك، تتوق  ومع شعار يعطى على الفور.إل ن ار كما لو أع إلشعا تخض 
 . جموعةلمالودائع لدى تفاظ بااالح

 المجموع 

10-20  

 ة سن 
5-10  

 سنوات 
1-5  

 سنوات 
6 -12  

 شهر 
3-6  

 هور ش
1-3 
 ور شه 

ل شهر خال
 واحد 

 2020ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية         
 الء ودائع العم  5,274 4,866 1,548 2,559 3,189 90 132 17,658

 وك البن  ودائع 1,255 1,028 437 755 146 - - 3,621

 ع ات إيداشهاد 189 188 73 15 32 - - 497

 شراء اقيات إعادة جب اتفمباعة بمو ماليةق أورا 704 400 - 50 - - - 1,154

 ات أخرى فوائد مستحقة الدفع ومطلوب  1,974 - - - - - - 1,974

 ات إقتراض  - 95 57 118 1,713 1 92 2,076
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

26,980 224 91 5,080 3,497 2,115 6,577 9,396 

  فيالمدرجة ة مخصوم الشتقات المالية وغير الم طحبة ب ت غير المصمجموع المطلوبا
 ائمة المركز المالي ق

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  
   المالي ة المركزي قائمبنود غير مدرجة ف        

 تسويتها تمالت األجنبية التي تمة بالعقات المالي إجمالي المشت  3,442 2,891 909 2,964 3,040 25 - 13,271         

 ضمانات  2,460 - - - - - - 2,460
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  
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 الموحدة ماليةإيضاحات حول القوائم ال
 2020بر ديسم 31

  ألمريكيةا  راتاليين الدوام بمالجميع األرق

 )تتمة(اطر إدارة المخ 24
 

 )تتمة( مخاطر السيولة  24-11
 

 المجموع
10-20   

 ةسن
5-10   

 سنوات
1-5   

 سنوات
6 -12   

 شهر
3-6   

 ورهش
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2019يسمبر د 31ي ف

 المطلوبات المالية        
 ءمالدائع العو 4,693 4,493 1,171 2,956 3,663 235 97 17,308

 نوك ئع البودا 1,949 784 502 481 230 - - 3,946

 شهادات إيداع 11 253 30 81 28 - - 403

 ء وجب اتفاقيات إعادة شراعة بمباة ميالوراق مأ 496 467 - - 56 - - 1,019

 لوبات أخرىومط فوائد مستحقة الدفع 1,466 - - - - - - 1,466

 ت  إقتراضا - - 155 290 1,782 1 113 2,341
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

26,483 210 236 5,759 3,808 1,858 5,997 8,615 

 مخصومة الير لية وغلمصطحبة بالمشتقات الماغير ات وبالمطموع المج
  في قائمة المركز المالي المدرجة 

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

 ائمة المركز المالي ة في قد غير مدرجبنو        
         

 تسويتها تتمالتي  لية بالعمالت األجنبيةت الماقامشتلا إجمالي 2,955 2,290 968 3,912 3,948 8 - 14,081

 ضمانات 3,022 - - - - - - 3,022
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  
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 ة الموحدةالماليل القوائم إيضاحات حو
 2020ديسمبر  31

 ن الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليي
 

 ()تتمة طرمخالا إدارة 24
 

 ة( )تتمة مخاطر السيول 24-11
  

 . ن تحقيقهاأو عندما يمك ةها المتوقعيت تسوو ها أرداداست ريخ لى أساس تواالتي تم تحليلها عبات لوالموجودات والمط استحقاقفيما يلي تحليل 
 

 
 جموع الم

 المجموع 
 ألكثر من 

 شهر 12 
 غير 

 مؤرخة 
 من  أكثر
 سنة  20

10 -20  

 سنة 
5-10  

 ات سنو
1 - 5 

 سنوات 

المجموع  
 12خالل 
 شهر  

6 -12  

 شهر 
3-6  

 شهور 
1-3 

 شهور 
 خالل  
 واحد شهر  

 2020ديسمبر  31في 

 دات الموجو             
 سائلة  أموال 1,752 - - - 1,752 - - - - - - 1,752
 ة لية محتفظ بها لغرض المتاجرأوراق ما - 62 22 3 87 31 18 19 - 16 84 171

 ومؤسسات مالية أخرى  دى بنوك ت لإيداعا 1,672 108 20 3 1,803 - - - - - - 1,803
 دة شراء عاإ  ياتموجب اتفاقب  شتراةمأوراق مالية  1,468 181 128 46 1,823 - - - - - - 1,823
 اجرة محتفظ بها لغرض غير المت ية أوراق مال 286 310 545 602 1,743 3,274 1,548 105 17 9 4,953 6,696
 قروض وسلف  3,283 2,271 1,873 2,349 9,776 5,136 672 71 1 - 5,880 15,656
 أخرى  - - - - - - - - - 2,506 2,506 2,506

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

 مجموع الموجودات  8,461 2,932 2,588 3,003 16,984 8,441 2,238 195 18 2,531 13,423 30,407
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

 لمساهمين ا قوق مطلوبات وح ال            
 سيطرة وحقوق غير م     

 عمالء لاودائع  3,952 3,351 1,491 2,475 11,269 5,750 79 75 - - 5,904 17,173
 ودائع البنوك  1,148 599 391 744 2,882 714 - - - - 714 3,596
 داع شهادات إي  189 188 73 15 465 29 - - - - 29 494

 ء دة شراإعا فاقياتات راق مالية مباعة بموجب أو 703 400 - 48 1,151 - - - - - - 1,151

 إقتراضات  - 92 1 94 187 1,447 69 - - 92 1,608 1,795
 أخرى  - - - - - - - - - 2,054 2,054 2,054
 يطرة قوق غير مسحقوق المساهمين وح - - - - - - - - - 4,144 4,144 4,144

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

30,407 14,453 6,290 - 75 148 7,940 15,954 3,376 1,956 4,630 5,992 

ت وحقوق المساهمين وحقوق اوب لمطل ا موعمج 
 رة  ر مسيطغي

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  2,469 (1,698) 632 (373) 1,030 501 2,090 120 18 (3,759) (1,030) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 كمةفي فجوة السيولة المتراصا 2,469 771 1,403 1,030  1,531 3,621 3,741 3,759 -  

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

 

 حة. ات الم ئتماناال طوطاس خاف أخرى مختلفة، على أسأو أطر طرافمن نفس األرى جديدة أو تجدد بدال الودائع بودائع أخمر است شراء. يست إعادة  اتفاقياتجب بموها يعن ب كيمالتي  ة رئيسية أوراق مالية سائلةخالل شهر واحد هي بصور
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 لموحدةم المالية اإيضاحات حول القوائ
 2020ديسمبر  31

  يين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بمال

 تمة()ت اطرمخال ةإدار 24
 

 تتمة( )مخاطر السيولة  24-14

 

 
 المجموع 

 المجموع 
 ألكثر من 

 شهر  12 
 غير

 مؤرخة 
 من رأكث 
 سنة 20

10 -20  
 سنة

5-10  
 ت سنوا

1 - 5 
 سنوات 

ع  جموالم
 12خالل 
 شهر  

6 -12  
 شهر 

3-6  
 شهور 

1-3 
 ر شهو

 خالل 
 واحد شهر 

 2019ديسمبر  31في 

 الموجودات             
 لة أموال سائ  1.630 27 40 68 1,765 109 - - - - 109 1,874
 ة لية محتفظ بها لغرض المتاجراأوراق م 14 125 - 270 409 61 12 9 - 16 98 507

 ة أخرى  ت مالي ومؤسسا بنوك ت لدى إيداعا 1,589 458 - 4 2,051 - - - - - - 2,051
 دة شراء قيات إعاتفاموجب اب  ةمشتراأوراق مالية  1,224 37 100 37 1,398 - - - - - - 1,398
 اجرة محتفظ بها لغرض غير المت ية لأوراق ما 362 802 477 307 1,948 2,287 1,363 189 39 10 3,888 5,836
 وض وسلف قر 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

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

 الموجودات ع جموم 7,790 3,817 2,631 3,763 18,001 7,723 1,979 350 39 1,976 12,067 30,068
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

 المساهمينت وحقوق وباالمطل            
 سيطرة وحقوق غير م     

 عمالء لاودائع  3,888 2,962 1,114 2,825 10,789 5,613 200 64 - - 5,877 16,666
 وك ودائع البن  1,741 723 494 472 3,430 467 - - - - 467 3,897
 داع شهادات إي  11 252 29 81 373 26 - - - - 26 399

 إعادة شراء  اقياتاتفراق مالية مباعة بموجب أو 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
 قوق غير مسيطرة حقوق المساهمين وح - - - - - - - - - 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 

المساهمين وحقوق ق حقوات ولمطلوب ا مجموع
 رة ر مسيطغي 

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 صافي فجوة السيولة  1,655 (585) 868 135 2,073 (22) 1,779 286 39 (4,155) (2,073) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 ةمفي فجوة السيولة المتراكصا 1,655 1,070 1,938 2,073  2,051 3,830 4,116 4,155 -  

  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  
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 لمالية الموحدةئم اإيضاحات حول القوا
 2020مبر ديس 31

 

  مريكيةالدوالرات األن ييألرقام بمالجميع ا

  يةلتشغيلالقطاعات ا 25
 

قاً تها. وفوحدات األعمال وأنشط ى أساسعلتبنى تي وال يليةغتشقطاعات أعمال خمس  ىإلالمجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 :  ةيألقسام المختلفة التالحت الذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها ت

 

  ئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في التجز تغطي أنشطة شمال إفريقياو شرق األوسطلاقة لمنطتابعة ركات الالش •
 ؛توسطالم قشمال أفريقيا ودول شر

والخدمات المصرفية   جاريوالتمويل الت تيل المشاريع وهيكلة التمويالغطي تموتية الدولية بالجملة المصرف ت لخدماا •
 المشتركة؛القروض سالمية واإل

 تب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ ي المكة الخزانة فتمل على أنشطتشالمجموعة  نةخزا •

بانكو هي شركة تابعة برازيلية لخزانة وأنشطة الة التجارية لمصرفيا نشطةاأل اسيةأس ةريعكس بصو.سي البرازيل إيه.بي •
 ازيل؛ ووسطة في البرمتال اعات السوقكات وقطعلى الشر يل أس.أيه، مع التركيزبرازإيه.بي.سي ال

 .إلى بنك( والخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلةشركة  أنشطة تشتمل على  أخرى •
 

 2020 

 

 بعةكات التارالش
لشرق منطقة ال
شمال  و وسطاأل

 اإفريقي

الخدمات 
ية المصرف 
الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 عة المجمو

إيه.بي.سي  
   المجموع أخرى البرازيل

       
 516 16 143 70 166 121 د فوائالخل صافي د
 130 21 (32) 47 53 41 آخر يلي شغدخل ت
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 646 37 111 117 219 162 لتشغيلي الدخل اوع مجم
       

 (329) (2) (59) - (244) (24) خسائر االئتمانيةلامصروفات 

 (385) (68) (96) (22) (101) (98) تشغيلية وفات المصرمجموع ال
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
الضرائب والمصروفات بح قبل الر

 (68) (33) (44) 95 (126) 40 صصةخلمالية غير التشغي
مليات مصروف ضريبي على الع

 94 - 111 - (1) (16) الخارجية

 (101)      صصة ية غير المخيلات التشغصروف الم

 ةنللس رةساالخ
────── 

(75) 
══════ 

 31كما في الموجودات التشغيلية 
 30,407 162 7,745 10,310 8,542 3,648 2020ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 31كما في المطلوبات التشغيلية 

 26,263 162 6,739 16,309 - 3,053 2020ديسمبر 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 ول القوائم المالية الموحدةح ضاحاتإي
 2020مبر ديس 31

  ألمريكيةقام بماليين الدوالرات اجميع األر

 

 )تتمة( اعات التشغيلية القط 25

 2019 

 

شركات التابعة ال
لشرق طقة المن

شمال و األوسط
 ريقياإف

الخدمات 
المصرفية  
الدولية  
 لة  بالجم

نة  خزا
 ةجموعالم

سي  .بي.يهإ
  جموعالم خرى أ البرازيل 

       
 564 63 170 38 176 117 صافي دخل الفوائد 

 301 25 115 41 78 42 ل تشغيلي آخر  دخ
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 865 88 285 79 254 159 التشغيلي  مجموع الدخل
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 (82) - (34) - (26) (22) ئتمانيةلخسائر االافات رومص
 ( 402) (42) ( 128) (22) ( 113) (97)  يةمجموع المصروفات التشغيل

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 لضرائب والمصروفاتالربح قبل ا

 381 46 123 57 115 40 خصصة لمالتشغيلية غير ا
 ى العملياتريبي علمصروف ض

 (23) - (7) (1) (4) (11) رجية خاال

 ( 122)      التشغيلية غير المخصصة  ت االمصروف

 لسنة الربح ل
────── 

236 
══════ 

 31كما في ات التشغيلية دوالموج
 30,068 67 8,113 8,198 10,132 3,558 2019ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 ديسمبر  31في  ماكة ت التشغيليلمطلوباا

2019 3,041 - 15,572 6,923 43 25,579 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  جغرافيةال معلوماتال
تينية ا الالمريكا الشمالية وأمريكوآسيا وأ وأوروبا الغربية وشمال أفريقيا وسطالشرق األ: هي جغرافيةتة أسواق تعمل المجموعة في س

لى البلد المحلي ع ، بناءً عةات الرئيسية ضمن المجمولوحد لرجي خاالتشغيلي ال  خل الدإجمالي  ول التاليالجدح يوض. دول أخرىو
 : 2019و 2020بر ديسم 31في  تيننتهيملاللسنتين  للمنشأة

 

 المجموع أخرى البرازيل  باأورو البحرين  
2020      

      

 646 206 113 93 234 ليمجموع الدخل التشغي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2019      
      

 865 217 286 115 247 وع الدخل التشغيليجمم
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

 .(يءال ش: 2019)  عةكثر من إيرادات المجموأو أ  %10ت يل خارجي واحد بلغإيرادات مستمدة من معامالت مع عم ةهناك أيتكن  لم
 

 بيعوإعادة عادة شراء إ اتقيتفاا 26
 

:  2019) ليون دوالر أمريكيم 1,151لسنة شراء في نهاية ادة إعا تاتفاقياوجب بمالمباعة وجودات ملالمتحصلة من لغت المبالغ اب
  1,257 نةنهاية الس شراء في إعادة  اتفاقياتلمباعة بموجب ا لماليةألوراق االقيمة المدرجة ل بلغت .مليون دوالر أمريكي( 1,008

 والر أمريكي(.د مليون 1,024  :2019مليون دوالر أمريكي )
 

  : 2019) مليون دوالر أمريكي 1,823نة بيع في نهايـة السالدة اعإ اتفاقياتبموجب مشتراة الموجودات لوعة لالمدفبلغت المبالغ 
يمة ت القبلغالء وأنشطة الخزانة. لعمات تجاتتعلق بمنووقعة، تلمالخسائر االئتمانية ا ، محسوم منها(ون دوالر أمريكيملي 1,398

مليون  1,465: 2019مليون دوالر أمريكي ) 1,957السنة بيع في نهاية الإعادة  تاتفاقيا وجببم ةالمشترا ية لألوراق المالية وقالس
 يكي(.دوالر أمر
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 الموحدة ل القوائم الماليةإيضاحات حو
 2020مبر ديس 31

  مريكيةألت ان الدوالرابماليي مجميع األرقا

 ةالقعالراف ذات طألامعامالت مع  27
 

ة وموظفي اإلدارة  ت الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارايسين والشركوالمساهمين الرئساسية األاألم كة ذات العالقة الشر األطرافتمثل 
يتم الموافقة  . فطرااأله هذ هري من قبلجو لبشكتركة أو المتأثرة مشالسيطرة الطرة أو سيخاضعة للات وشركيين للمجموعة الرئيس

 إدارة المجموعة. من قبل  التروط الدفع المتعلقة بهذه المعاموشير سات التسعى سياعل
 

 ية الموحدة:في القوائم المال والمتضمنةف ذات العالقة نهاية السنة المتعلقة باألطرا ا يلي أرصدةوفيم
 

2019 2020 
 أعضاء 

 لس اإلدارة مج
 مساهم

 سييرئ
 الشركة 

  سية سااأل ماأل
      

 ئع العمالءودا 3,274 700 8 3,982 3,869
   ضات*اإلقترا 1,330 - - 1,330 1,505

348 171 - - 171 
قصيرة  حتملة من المتاجرة والمعامالتملتزامات إ

 األجل وذاتية التصفية 
 

 :موحدة لية الماال في القوائمنة متضمالوف ذات العالقة راات المتعلقة باألطالمصروفو  الدخلفيما يلي 
2019 2020     

      
 دخل عمولة     6 10
 وائدلفامصروفات     93 161

 

 ئيسيين:ردارة الاإل يما يلي تعويضات موظفيف
2019 2020     

     
 مكافآت الموظفين القصيرة األجل     12 17
  د التوظيفما بع مكافآت   5 3

────── ──────     
20 17     

══════ ══════     

 انةاألم موجودات 28
 

بهذه  االحتفاظأمريكي(. يتم  ون دوالرملي 16,346: 2019أمريكي )ون دوالر ليم 16,579المدارة في نهاية السنة  موالبلغت األ
 . الي  ملموحدة للمركز الا القائمةالموجودات بصفة األمانة وعليه ال يتم تضمينها في 

 

  إسالمية وداتموجو ودائع 29
 
 مليون  1,775: 2019كي )دوالر أمري نيومل 2,243ودائع إسالمية بإجمالي  لىعقتراضات اإلوء والبنوك ع العمالن ودائضمتت

 إسالمية موجودات  ىعلواإليداعات لمتاجرة محتفظ بها لغرض غير اال ماراتواإلستثتتضمن القروض والسلف  ي(.كدوالر أمري
مليون  818: 2019كي )أمري مليون دوالر 842و ليون دوالر أمريكي(م 1,175 :2019)أمريكي دوالر  مليون 1,122لي بإجما

 .ون دوالر أمريكي(يمل 285: 2019ون دوالر أمريكي )ملي 53و مريكي(دوالر أ
 

 مرهونة كضمانموجودات  30
 

يون مل 407 بإجماليجودات موهن تم ر ،26 مرق يضاحاإلالمذكورة في باإلضافة إلى البنود  ،يركز المالوحدة للمقائمة المالبتاريخ 
 خرى. يات مصرفية أاضات وعملمقابل إقتر أمريكي( كضمانر مليون دوال 380:  2019دوالر أمريكي )

 

 الت وأرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحوي صيب األساسي والمخفض للسهم في األرباحنال 31
 
 ح  في األربااألساسي والمخفض للسهم  نصيبال 31-1
عرض  ة. لم يتمة خالل السناألسهم القائمد ط المرجح لعدة ربح السنة على المتوسبقسمهم في األرباح لسلسي سااألنصيب الـب يحتس

 نفيذها. ند تفي األرباح ع قد يكون لها تأثير على نصيب السهمأدوات رأسمالية  ةلعدم إصدار البنك أي لمخفض للسهمالربح ا



 (.م.بالمؤسسة العربية المصرفية )ش.
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 ةلموحدمالية ا لقوائم الإيضاحات حول ا
 2020ر مب ديس 31

  ةيين الدوالرات األمريكيبمالجميع األرقام 

 

 )تتمة( ها وتحويالت عموصى بتوزي وأرباح أسهم ي األرباحخفض للسهم فاألساسي والم يبالنص 31
 

 مة( )تتاسي والمخفض للسهم في األرباح النصيب األس 31-1
 : ها(توزيعموصى ب رباح أسهم)قبل أ ح المجموعة للسنةأربافيما يلي 

2019 2020  
   

 شركة األم  مساهمي ال إلى الربح العائد (خسارةال) (89) 194

 )بالماليين(خالل السنة  سهم القائمةح لعدد األمتوسط المرجال 3,086 3,088

 أمريكي( األرباح )دوالر (الخسارة)والمخفض للسهم في  نصيب األساسيال (0,03) 0,06
 

 ت الحويوت توزيعهاموصى ب رباح أسهمأ 31-2
2019 2020  

   

 (  للسهمال شيء  :2019) للسهمال شيء  2020لسنة  وصى بتوزيعهاباح أسهم نقدية مأر - -
 

 المال رأسكفاية  32
 

مال  رأس اللبات المجموعة لمتط الفي ضمان امتثالمجموعة التي تنتهجها مال ال إدارة رأس اتسياسل ةالرئيسي ل األهدافمثتت
قيمة لى ل ل عوزيادة الحد األا رأسمال عالية من أجل دعم أعماله قوية ونسبة يةائتمانلمجموعة بدرجات ا تحتفظ وبأن خارجياً  روضةالمف
 ين.المساهمعند 

 

على  اطر مخالوخصائص  يةاداإلقتصظروف لاضوء التغيرات في  يه فيعل تعديالت إجراءو الهاأسمر ة هيكلوعة بإدارجمالمتقوم 
  ار ن أو إصدغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمي، يمكن للمجموعة تعديل مبالأو تعديله المالرأس  لى هيكلع ظافلحا أجل طتها. منأنش

 قة.   الساب نواتات عن السليمالعسات والسياو األهداف فيات رتغييث أي تحدلم  .رأسمالسندات 
 

  اتفاقية وفقاً لتوجيهات  موحدة قياس منهجية أساسعلى  2020ديسمبر  31ي فكما نتهية لسنة المل طر الموجوداتنسبة مخا احتسابيتم 
   الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. 3بازل 

 2020 2019 

   المالدة رأس قاع
   

 4,262 3,971   1فئة  األسهم العادية  الالم رأس
 96 84 1فئة   اإلضافي  رأس المال

 ─────── ─────── 

 4,358 4,055   1فئة ال عدة رأس الممجموع قا
   

 251 230 2مال فئة رأس ال
 ─────── ─────── 

 4,609 4,285          [أ]                                                          لمالمجموع قاعدة رأس ا
 ═══════ ═══════ 

 خاطرالمرجحة بالم التعرضات
 
 
 
 

 للمخاطر  مرجحةالالتعرضات 

2020 2019 
   

 22,412 21,350 جة في الميزانيةوبنود غير مدر ئتمانطر االبمخا حةرجمموجودات 
 1,690 1,501 ية  في الميزان رجةدم ود غيربمخاطر السوق وبن رجحةمموجودات 

 1,639 1,632 خاطر التشغيلبم مرجحةات ودموج
 ─────── ─────── 

 25,741 24,483   ]ب[                                      بالمخاطر           ةالمرجحالي الموجودات إجم
 ═══════ ═══════ 

 % 17,9 %17,5 [ 100ب*/]أ                                         خاطرة                نسبة الموجودات الم
 ═══════ ═══════ 

 % 12,5 %12,5 المطلوب  الحد األدنى
 ═══════ ═══════ 
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 حدةموإيضاحات حول القوائم المالية ال
 2019ديسمبر  31

  األمريكية  بماليين الدوالراتجميع األرقام 

 
 )تتمة( رأس المالكفاية  32

 
 ى: عل  ورة أساسيةموعة بصللمجالمال   رأس ةدمل قاعتشت
التغيرات ووالربح للسنة سيطرة مالحقوق غير الودورة المرباح األو اإلحتياطياتومال الس أر: أسهم 1فئة رأس المال  (أ)

 ة العادلة  ي القيمف ةالمتراكم

  كنعة للبصادرة من قبل شركة تابهل من أداة مالية دائمة : جزء مؤ1افي فئة أس المال اإلضر (ب)

 .المتوقعة ةيائر االئتمانمؤهل والخس جلأل دين ثانوي : 2فئة   رأس المال ()ج
 

 ركزي.لممن قبل مصرف البحرين االمحددة أس المال كفاية ركافة متطلبات المجموعة بمت لقد التز
 

 ة التمويلية  الناتجة من األنشطفي المطلوبات التغيرات  33
 

 رديسمب 31
2020 

تغيرات صرف 
 ة  نبيجألمالت االع

قدية، تدفقات ن
 افي ص

 ير ينا 1
2020   

      
 إيداع  شهادات  399 101 (6) 494

 إقتراضات   2,080 (272) (13) 1.795
────── ────── ────── ──────   

 تمويلية موع المطلوبات من األنشطة المج  2,479 (171) (19) 2,289
══════ ══════ ══════ ══════   

 

 رديسمب 31
2019 

ف تغيرات صر
 جنبية ألمالت اعال

نقدية،  اتدفقت
 افي  ص

 يناير  1
2019   

      
 ادات إيداع شه  39 360 - 399

 تراضات إق  2,012 68 - 2,080
────── ────── ────── ──────   

 تمويلية بات من األنشطة المجموع المطلو  2,051 428 - 2,479
══════ ══════ ══════ ══════   

 

 حداث الحقةأ 34
 
الستحواذ  ، ل، لبنان(بلوم) ان والمهجر ش.م.لمع بنك لبن لبنك اتفاقية بيع وشراء، أبرم ا2021 يناير 15يخ اربت ،2020 سنة د نهايةبع

مليون  6,700% بقيمة 100م المصري بنسبة ملكية بنك بلوم لتقييبمقابل نقدي مقترح  مصرنك بلوك بمن % 99,4 البالغة  صته ح على 
ستحواذ لعدد من  االعلمية م إتما. يخضع 2021 من سنةتحواذ خالل الربع الثاني ساال عمليةتمام إموعة جتتوقع الم صري.م جنيه

 .ولبنانلبحرين ومصر امن مملكة يمية بما في ذلك الموافقات التنظالشروط والموافقات 
 
 
 




