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  القائمة الموحدة للدخل الشامل

 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

  2020 2019 

  

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 يدوالر أمريك

    

 15,458 ( 84,533)   للسنة    الربح (الخسارة)صافي 
  ──────── ──────── 
 تصنيفها إلى  إعادة   مكنمن الم يلترى ااألخ ةشامل ال خسارةال

    : أو الخسائر في الفترات الالحقة األرباح

 ( 921)  ( 1,050)   حتياطي تحويل عمالت أجنبية ا

 ( 14,667)  ( 9,467)   حتياطي القيمة العادلة ا

 ( 18,243)  ( 21,708)   صافي  -زميلة في الشركات ال ىرأخ  ةشاملخسارة من  الشركةحصة 

 ( 4,942)  ( 1,100)   ةنقديلتحوطات التدفقات ا
  ──────── ──────── 

أو  تصنيفها إلى األرباح  إعادة   مكنالممن األخرى التي  ةشامل الخسارة ال
 ( 38,773)  ( 33,325)   الالحقة   الفترات الخسائر في 

    
 إلى   اتصنيفه ة ن إعادال يمكالتي  خرىاأل ةشامل الخسارة ال
    : لالحقةارباح أو الخسائر في الفترات ألا

 ( 941)  ( 7,772)   عادلة لقيمة الحتياطي اا
  ──────── ──────── 

تصنيفها إلى األرباح أو  ال يمكن إعادة األخرى التي  ةشامل الخسارة ال
 ( 941)  ( 7,772)   الالحقة   الفترات الخسائر في 

  ──────── ──────── 

    
 ( 39,714)  ( 41,097)   للسنة  األخرى  ةالشامل  الخسارة

  ──────── ──────── 
 ( 24,256)  ( 125,630)   ة للسنة الشاملالخسارة ع مجمو

  ════════ ════════ 
    

    : إلى العائد الشاملالدخل  (الخسارة) مجموع

 ( 29,213)  ( 107,205)   مساهمي الشركة األم -

 4,957 ( 18,425)   غير مسيطرة قوقح  -
  ──────── ──────── 
   (125,630 )  (24,256 ) 
  ════════ ════════ 

 



  ش.م.ب.قابضة لا ركة الخليج المتحدش

 م المالية الموحدة.ئالقوا جزءاً من هذه 35 إلى 1 ة منلمرفقاإليضاحات اكل تش
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 ئمة الموحدة للتدفقات النقديةقاال
 2020ديسمبر  31 ة المنتهية فيللسن

  2020 2019 

 إيضاحات  
 ألف 

 دوالر أمريكي 
 ألف 

 دوالر أمريكي 
    األنشطة التشغيلية

 20,377 ( 74,260)   يبة قبل الضر للسنة الربح  (الخسارة)صافي 
    تعديالت للبنود غير النقدية:      

 5,777 6,943  إستهالك وإطفاء  

 ( 40,700)  ( 8,933)  24 صافي  –الشركة من نتائج الشركات الزميلة حصة 

 8,359 33,981  الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 ( 70)  5,409  اضمحالل( من استثمارات استرجاع اضمحالل )خسارة 

 ( 7,294)  3,800 22 التغير في القيم العادلة لالستثمارات العقارية 

 ( 664)  ( 587)  22 نتيجة إلعادة تصنيف اإلستثمارات  مكسب 

 ( 11,213)  10,744 22 من إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  )مكسب( خسارة 

 ( 59,445)  ( 46,888)  21 دخل الفوائد 

 82,897 72,327 25 مصروفات الفوائد 

 - ( 1,429)  22 بعة ات تامن بيع شركات زميلة وشرك مكسب

 - 2,643  مخصص الخسائر مقابل االشتراكات غير الممولة  
  ─────── ─────── 

 ( 1,976)  3,741  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية (الخسارةالربح )
    

    تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

ً إستحقاق أصلية ألكلدى بنوك بتواريخ إيداعات    22,449 ( 83,767)   ثر من تسعون يوما

 ( 69,570)  128,067  رات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   ثماإست

 55,213 ( 136,672)   إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 275 227  طفأة إستثمارات مدرجة بالتكلفة الم

 ( 1,283)  31,225  وذمم مدينة  وضقر 

 ( 33,540)  5,392  موجودات أخرى

 127,881 14,733  مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

 30,305 43,064  ودائع العمالء 

 ( 6,345)  ( 6,926)   مطلوبات أخرى

 58,204 54,125  فوائد مستلمة 

 ( 81,405)  ( 73,064)   فوائد مدفوعة

 ( 200)  ( 200)   تبرعات

 ( 195)  ( 195)   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  ─────── ─────── 

 99,813 ( 20,250)   صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
  ───────

─ 
─────── 

    األنشطة اإلستثمارية
 26,208 18,507    صافي –إستثمارات في شركات زميلة  

 ( 7,050)  781 12 صافي  – ممتلكات ومعدات
 ( 8,247)  -  مقابل مؤجل مدفوع من اقتناء شركة تابعة

  ─────── ─────── 
 10,911 19,288  صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

  ─────── ─────── 
    األنشطة التمويلية

 - 68,694  متحصالت من إصدار أسهم حقوق  
 ( 28,387)  ( 187,977)   صافي   -قروض ألجل سداد 

 ( 14,316)  ( 7,805)   1رأس المال الدائم فئة على  سداد فائدة
 (1,743) -  انة  شراء أسهم خز 

  ─────── ─────── 

 ( 44,446)  ( 127,088)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  ─────── ─────── 

 ( 1,162)  ( 1,039)   تعديالت تحويل عمالت أجنبية
 ( 4,576)  588  تغيرات في حقوق غير مسيطرة

  ─────── ─────── 

 60,540 ( 128,501)   صافي التغيرات في النقد وما في حكمه 

  
─────── ─────── 

 640,799 701,339  يناير  1النقد وما في حكمه في 
  

─────── ─────── 

    صافي التغير في النقد وما في حكمه  

 701,339 572,838 27 ديسمبر   31والنقد وما في حكمه في    
  ═══════ ═══════ 



  ش.م.ب.القابضة  تحدالم ليجشركة الخ

 ئم المالية الموحدة. القواجزءاً من هذه  35إلى   1فقة من حات المر تشكل اإليضا
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 يةالملكقوق القائمة الموحدة للتغيرات في ح
  2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

  األم ساهمي الشركةالعائد إلى م   

 مجموع 

  حقوق

 الملكية 

 حقوق

 غير 

 مسيطرة

 رأس

 المال  

 1الدائم فئة 

 المجموع 

قبل حقوق غير 

 (عجز متراكم) مسيطرة

  يياطتحا

ت التحويل العم

 األجنبية  

 حتياطي القيمة ا

 العادلة 

 إحتياطي 

 نينوقا

 اطياحتي

 أسهم  

 خزانة

 أسهم

 خزانة 

 عالوة

 إصدار  

 أسهم

 رأس 

  المال

 ألف

 أمريكيدوالر 

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 ريكيالر أمدو

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 يكيدوالر أمر

 ألف

 دوالر أمريكي

 لفأ

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

 دوالر أمريكي

 ألف

  ريكير أمدوال

             
 2020يناير  1الرصيد في  206,487 214,477 (320) (1,518) 3,285 (76,150) (3,093) (14,555) 328,613 33,000 142,013 503,626

 للسنة ارةسالخ - - - - - - - (70,296) (70,296) - (14,237) (84,533)

 األخرى  الشاملة خسارةال - - - - - (36,854) (55) - (36,909) - (4,188) (41,097)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  

 للسنة ةلشاملا الخسارةمجموع  - - - - - (36,854) (55) (70,296) (107,205) - (18,425) (125,630)

 إصدار أسهم حقوق 13,060 55,634 - - - - - - 68,694 - - 68,694

- - - - (5,414) - 5,414 - - - - - 

لملكية حقوق ام محول من بيع إستثمارات أسه
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

(2,483) - - (2,483) (2,483) - - - - - - - 
ة تعديل محسوم منها المساعدة الحكوميخسارة 

 (35)إيضاح 

  1س المال الدائم فئة على رأة سداد فائد - - - - - - - (7,805) (7,805) - - (7,805)

 يطرةتغيرات أخرى في حقوق غير مس - - - - - - - - - - 588 588
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 2020ديسمبر  31الرصيد في  219,547 270,111 ( 320) ( 1,518) 3,285 ( 107,590) ( 3,148) ( 100,553) 279,814 33,000 124,176 436,990
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  

             
 2019يناير  1الرصيد في  206,487 214,477 (56) (39) 2,310 (54,201) (2,293) (2,682) 364,003 33,000 151,514 548,517

 للسنةالربح  - - - - - - - 9,747 9,747 - 5,711 15,458

 األخرى  الشاملة خسارةال - - - - - (38,160) (800) - (38,960) - (754) (39,714)
─────── ──────── ──────── ─────── ────── ─────── ──────── ────── ────── ──────── ─────── ────────  

 للسنة )الخسارة( الدخل الشاملمجموع  - - - - - (38,160) (800) 9,747 (29,213) - 4,957 (24,256)

 شراء أسهم خزانة - - (264) (1,479) - - - - (1,743) - - (1,743)

- - - - (11,514) - 11,514 - - - - - 

لملكية م حقوق اول عند استبعاد استثمارات أسهحم

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

 ة محولة خالل السن - - - - 975 - - (975) - - - -

(14,316) - - (14,316) (14,316) - - - - - - - 

ت والتعديال 1سداد فائدة على رأس المال الدائم فئة 
 خرىاأل

 حصة الملكية في شركة تابعة خفض  - - - - - 4,697 - 5,185 9,882 - (9,882) -

 سيطرةتغيرات أخرى في حقوق غير م - - - - - - - - - - (4,576) (4,576)
─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ──────── ────── ────── ──────── ─────── ────────  

 2019ديسمبر  31الرصيد في  206,487 214,477 (320) (1,518) 3,285 (76,150) (3,093) (14,555) 328,613 33,000 142,013 503,626
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ════════ ══════ ══════ ════════ ═══════ ════════  

 



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

16 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ر ديسمب 31في 

 
 ئيسيةنشطة الرس واألالتأسي 1
 

 التأسيس  
تحت سجل  2017 يونيو 28كشركة مساهمة في مملكة البحرين في  ]"الشركة"[ش.م.ب. القابضة الخليج المتحد شركة  تتأسس

 هو برج بنك الخليج للشركةي المسجل لمكتب الرئيسان اعنو ن. إحرينوهي مدرجة في بورصة الب 114160تجـاري رقم 
 حرين.لكة الب، المنامة، مم5565ب. دبلوماسية، ص. للمنطقة احد، االمت
 

  ألنشطةا
. ت المصرفية اإلستثمارية والتجاريةدما خ العة"[ في موج م"بال معاً هم ليإ ]المشارالتابعة  ها اتوشرك كةشرللئيسية تتمثل األنشطة الر

 مارات فييم االستشارات واإلستثشركات وتقدلا ليوتمو لاألصو حفظةرة مإلستثمارية على إداالمصرفية االخدمات  نتتضم
طة شنلدولية وأا ةيمصرفالنشطة األو ت في أسواق رأس المالتثماراسإلاقارات وسهم المسعرة واألموال الخاصة والعاألفظ ولمحاا

ن ارية مالج اباتسلح واع ول الودائبقت االئتمانية األخرى ووالتسهيال د القروضيدعلى تمالخزانة. تتضمن الخدمات التجارية 
 سسات. الشركات والمؤعمالء 

 

تأسست في  كةرشوهي ، ["كيبكو "] .ويت )القابضة( ش.م.ككيع الرا شمشركة ي ه الشركة القابضة األساسية للشركةوألم ا كةشرال
كما في ة ئما لقا الشركة أسهم  نم %98تلك كيبكو . تم(كويتبورصة ال) يةلا ملوراق اي سوق الكويت لألولة الكويت ومدرجة فد

 .2020سمبر دي 31
 

  19 –تأثير جائحة كوفيد 

أن تستمر التأثيرات  ع (. ومن المتوق19 -)كوفيد ي لفيروس كورونا ، كان هناك تفش2020ر ديسمب 31المنتهية في  السنةخالل 
يات ر على عمللتأثيفي ا وفي حين تستمر هذه التطورات .مي في التطورعالقتصاد الالاحة على والمتوقعة لتفشي الجائ الحالية

على المركز المالي  بشكل أكبر ة وقد تؤثرلمرحلهذه ار مؤكدة في ورات األخرى ال تزال غي، إال أن حجم ومدة التطالمجموعة
 الحالي. ها في الوقتتحديد مدا نال يمك ها النقدية في المستقبل، والتيائها المالي وتدفقاتدأللمجموعة و

 

 .2021 فبراير 28من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ة دح لموة االمالي قوائمذه التم اعتماد إصدار ه
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    2
 

  بيان االلتزام  
واألنظمة توجيهات الوالصلة يني ذات حربلجارية االشركات التنون م قا ألحكا وفقاً مجموعة للالموحدة  ةئم الماليأعدت القوا

. ركزين الملمصرف البحري اق الماليةقبة األسوإدارة مراوتوجيهات  البحرينات بورصة إجراءواعد وقو ،رارات المتعلقة بها والق
حة جائاستجابةً ل ةاهليالتسلبحرين المركزي بشأن اإلجراءات التنظيمية ن مصرف اع مؤخراً  التعميمات الصادرةتتضمن هذه 

 21المؤرخ في  OG/226/2020المركزي رقم  بحرينرف اللقواعد واألنظمة وباألخص تعميم مصتتطلب هذه او. 19 –كوفيد 
 د التقارير المالية الصادرةلدولية إلعداالمعايير اتطبيق جميع  المراسالت ذات الصلة بمصرف البحرين المركزيو 2020نيو يو

 ء ما يلي:باستثنا لدولي، محاسبة امعايير الس عن مجل
 

 –بجائحة كوفيد  ررينضتالم تأجيل المدفوعات المقدمة للعمالء موجودات المالية الناتجة عنيل على الالتعدسائر إثبات خ  أ(
دولي اللمعيار رباح أو الخسائر كما هو مطلوب بموجب األا عوضاً عن ق الملكيةفية في حقوضا دون فرض أية فوائد إ 19
خرى على الموجودات أو خسارة تعديل أت أي مكسب . يتم إثبا "ليةالما  باألدوات" المتعلق 9الية رقم عداد التقارير المإل

للحصول على  35رقم يضاح اإلى إلرجوع الى يرج . 9م التقارير المالية رقعيار الدولي إلعداد ت المتطلبا المالية وفقاً لم
 ؛ ولمن التفاصي دزيالم

 

التي  19 –د إلجراءات دعمها لجائحة كوفياستجابةً يمية التنظالجهات  لمة من الحكومة و/ أومساعدة المالية المستت البا إث ب( 
حد أي خسارة تعديل ذلك إلى  تفي بمتطلبات المنح الحكومية، في حقوق الملكية بدالً من األرباح أو الخسائر، وسيكون

يتم الخسائر. ح أو ألربا بقي في ابات مبلغ الرصيد المتورة أعاله، ويتعين إثلمذكا أ(قرة )مسجلة في حقوق الملكية نتيجة للف
اسبة عن المنح الحكومية محالبالمتعلق  20أخرى وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  إثبات أية مساعدة مالية

 من التفاصيل. المزيد لىصول علح ل 35يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  .ةحكوميساعدات الاح عن المواالفص
 

ية المالارير باسم "المعايير الدولية إلعداد التقالموحدة اد القوائم المالية أساس إلعداله كور أعفيما يلي إلى اإلطار المذك اريش
الية لمت الوما المعنها أي تغير في رجعي ولم ينتج ع ربأث م تطبيقها ، والتي تل مصرف البحرين المركزي"قبها المعدلة من بصيغت

 .رنةالمسجلة لفترة المقا 
 
 ركات التابعة لتتوافق مع اإلطار المذكور أعاله.للشة ليات الما ل المعلوم، تم تعديالموحدة ماليةئم الداد هذه القواراض إعألغ



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    2

 
  أسس اإلعداد

 دلةالعا  بالقيمة جةالمدر تثمارالإلست العادلة القيمة قياس إلعادة المعدل التاريخية التكلفة بدأمل وفقاً  الموحدة المالية موائقال إعداد تم
 المالية تواألدوا العقارية اتتثمارواإلسة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيم المدرجةواألرباح أو الخسائر  من خالل
  .المشتقة

 
صافي  لىع اهذلتصنيف ادة إعا لم يؤثر الحالية.  السنةع العرض المطبق في اسب منلتت ابقةسرقام السنة الصنيف بعض أتدة ا تم إع
 و مجموع حقوق الملكية للمجموعة المسجلة مسبقاً. أ الربح
 

   العرض والعملة الرئيسيةعملة 
والر ألف د إلى أقرب قيمال ميعج  وتم تقريب للشركةسية يلرئا ر األمريكي لكونه العملةوالتم عرض القوائم المالية الموحدة بالد

  ذكر خالف ذلك.أمريكي ما لم ي
 

  عدلةجديدة ومتفسيرات ير ومعاي

، سابقةالها في السنة استخدامالتي تم  لتلك هي مطابقةائم المالية الموحدة قوالهذه في إعداد  المستخدمةالسياسات المحاسبية  نإ
وعة، وهي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في مجمتنطبق على الالتي ة يلالتا المعدلة ويدة الجد والتفسيراتير ايتطبيق المعبإستثناء 
 :2020يناير  1أو بعد 

 
   ة يتجارمال العلق بتعريف األع: المت3لية رقم الما   قاريراد التعدالتعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إل

اعتبارها أعمال تجارية، يجب أن يتعين  لكي 3تقارير المالية رقم ي إلعداد المعيار الدولعلى الت أدخلتي يالت الالتعدتوضح 
وهري في  شكل ج عاً بساهم م ت خالت وعملية موضوعيةة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدتتضمن على مجموع

ضمن على جميع د دون أن تتيمكن أن توج جارية لتال اعمأوضحت أن األ على ذلك، الوةجات. ععلى تحقيق المخرالقدرة 
للمجموعة، ولكنها قد الموحدة ت أي تأثير على القوائم المالية المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات. لم يكن لهذه التعديال

 دمج.ة في أي أعمال المجموعقبلية إذا دخلت المستترات لى الفع تؤثر
 
ومعيار   9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7لية رقم الما رير د التقاعيار الدولي إلعدالمالتي أدخلت على ات ديالالتع

 : المتعلق بإصالح سعر الفائدة المرجعي39الدولي رقم المحاسبة 
وات المتعلق باألد 39 ملمحاسبة الدولي رقر اعيا وم 9 مة رقاد التقارير الماليعدي إللمعيار الدولعلى ادخلت التي أت التعديال تقدم
التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإصالح التي يتم تطبيقها على جميع عالقات  ثبات والقياس على عدداً من اإلعفاءات: اإلاليةالم

 قدار التدفقات النقديةمو/ أو  تتوقيبشأن  االت عدم التيقنى اإلصالح إلى ح ذا أدحوط إقة التالسعر الفائدة المرجعي. تتأثر ع
 بند التحوط أو أداة التحوط. مرجعي لعيار الالم القائمة على أساس

 
 المعروضةاألدوات المالية بنوك في لندن لتسعير لض بين اسيتم استبدال سعر الفائدة المعروإنه ب البحرين المركزيف أعلن مصر

المقرر أن من  هني حين أدولياً. وف بها معترف ية أخرى مرجعأو أسعار  حدةلليلة وا بالدوالر األمريكي بسعر التمويل المضمون
ونية قد تكون له آثار قان رالمخاط بديلة خالية منأسعار ن االنتقال إلى ، فإ 2021هاية سنة ن بعدإيقاف العمل في أسعار ليبور  يتم

 .وتكنولوجية ومحاسبية وتنظيمية
 
إلى التأثير تقييم لمبدئي تحليل تقديم يتم ة. خاطر الناشئجة المع نهج لمعالووضاالنتقال ا هذ تأثيرييم تقبعملية  حالياً  المجموعةقوم ت

لحلول القانونية المناسبة والجداول الزمنية وا ةالعملي المالية التي تصفالقوائم تاريخ هذه  من اً اعتبارمركزي المصرف البحرين 
 لمعالجة االنتقال.

 

 التحوط التأثير على عالقات 
ومعيار  9لي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدوعلى عي ة المرجسعر الفائد إصالح ي أدخلت علىالتعديالت الت ضمنتت

والتي يتم تطبيقها على جميع ، اً من اإلعفاءاتعددعلى  7ر المالية رقم يالتقار والمعيار الدولي إلعداد 39لدولي رقم المحاسبة ا
 جعي.ة المرسعر الفائد ل مباشر بإصالحبشكتي تتأثر عالقات التحوط ال

 

التدفقات النقدية القائمة على قدار مأو  و بشأن توقيتن يقحاالت عدم الت، فقد تكون هناك عيالمرج  ح سعر الفائدةة إلصالونتيج 
ل بسعر فائدة بديلي الحارجعي المالفائدة سعر  أو أداة التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال حوطالتلبند يار المرجعي عساس المأ

اح بالتطبيق المبكر. ، مع السم2020اير ين 1ة للفترات المبتدئة في أو بعد ذه التعديالت إلزاميإن هر. من المخاط ون خالياً يكاد يك
 ار وستطبقه بالتاريخ اإللزامي المطلوب.قييم تأثير هذا المعيتالياً بتقوم المجموعة ح 
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 حدةإيضاحات حول القوائم المالية المو
 2020بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة(الهامة ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبي   2

 
 )تتمة(دلة سيرات جديدة ومعر وتفمعايي 
 

 ي الجوهر فيلتعر : المتعلق با8ولي رقم ار المحاسبة الدومعي 1رقم لدولي ا  التي أدخلت معيار المحاسبةالتعديالت 
هرية إذا تم حذفها أو تحريفها أو إخفاؤها، معلومات جو لمعلومات هيعلى أن "االتي تنص ي فاً جديداً للجوهرتقدم التعديالت تعري

مة على راض العا لمالية ذات األغائم اللقو ئيسيونلرالتي يتخذها المستخدمون ا ى القراراتالمتوقع أن تؤثر بشكل معقول علفمن 
ن األهمية الجوهرية ستعتمد  عديالت أتوضح الت نية".ة المعنشأة المبلغمات مالية حول الملتي توفر معلومالية، اوائم القللك اأساس ت

بر الخطأ في . يعتماليةائم القوع معلومات أخرى، في سياق الالقتران مباعلى حدة أو ومات، سواء كانت على طبيعة أو حجم المعل
 سيون.مستخدمون الرئيذها الات التي يتخ ن يؤثر على القرارع بشكل معقول أالمتوق كان من اذري إت هو أمر جوهالمعلوما  وصف

 
 .للمجموعةموحدة الير على القوائم المالية تأثأي التي أدخلت على تعريف الجوهري لتعديالت للم يكن 

 
  2018س  مار 29الصادر في  ليةمار القاريتلاد اعدإلاإلطار المفاهيمي 

 يار. والغرض من اإلطارفي أي مع المتطلباتم أو المفاهيدة فيه لواري من المفاهيم اأ زاوتج وال ي ،راً معيا  سلي هيميفا مالر طا واإل
ة سبيا ات مح سياس ى وضععلي المعايير معد   عدةسا معايير، ومعلى وضع الالدولي المحاسبة  معاييرمجلس دة ي هو مساعيمالمفاه

 آتالمنشيؤثر ذلك على سو يرها.وتفسايير على فهم المع افطريع األدة جمساعوم يقتطبلل بلا قيار دم وجود مععال ح  يفمتوافقة 
يدة، مفاهيم الجدبعض الالمعدل على يتضمن اإلطار المفاهيمي . يميإلى اإلطار المفاه التي وضعت سياساتها المحاسبية استناداً 

  الهامة. هيممفا الض بعضح ويو المطلوبات وموجودات إثبات للومعايير ة دثمح  يفتعار مدقوي
 

 .وعةممجلل ةدموحالالمالية  مئاوقلاعلى جوهري تأثير  أي ن لهذه التعديالتويك ال يتوقع أن

 
ئحة كوفيد  صلة بجا ار ذات الزات اإليج: المتعلق بامتيا16ية رقم التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليالت التعد
- 19 

عديالت الت – 19 -لة بجائحة كوفيد لصالمحاسبة الدولي امتيازات اإليجار ذات اس معايير ر مجل، أصد2020مايو  28بتاريخ 
رين من ت للمستأج ار. تقدم التعديالت إعفاءاالمتعلق بعقود اإليج 16إلعداد التقارير المالية رقم  لدولييار امعأدخلت على الالتي 
زات اإليجار الناتجة ياالمتعلقة بمحاسبة تعديل عقود اإليجار المت 16رقم الية ر المير الدولي إلعداد التقاريهات المعيابيق توج تط
يازات اإليجار ذات الصلة ية، يجوز للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتة عملكوسيل. 19-حة كوفيد مباشرة لجائ يجةتنك
 يقوم بهذا االختيار أي تغيير في مدفوعات اإليجار الذي ستأجرملعقد اإليجار. يحتسب الر هو تعديل ن المؤج م 19 -يد جائحة كوفب
طريقة التي يحتسب بها التغيير بموجب المعيار الدولي فس البن 19 -جائحة كوفيد ذات الصلة ب جاريإللناتجة عن امتيازات اا
ديالت أي تأثير جوهري على ن يكون للتعال يتوقع بأد اإليجار. تعدياًل لعقلتغيير لم يكن ا ، إذا16م عداد التقارير المالية رقإل

 للمجموعة.ة القوائم المالية الموحد
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 حدةمالية الموالقوائم ال إيضاحات حول
 2020بر ديسم 31في 

 
 

 )تتمة(الهامة ة أسس اإلعداد والسياسات المحاسبي   2

 
 )تتمة(دلة سيرات جديدة ومعر وتفمعايي 
 

 حيد التو مبدأ
ارير د تقإن تواريخ إعدا. 2020 ديسمبر 31كما في وشركاته التابعة  للشركةائم المالية القو ة علىتشتمل القوائم المالية الموحد

 لقيتعما في الشركةبل بعة مطابقة لتلك المستخدمة من قات التا شركلل سات المحاسبيةالتابعة والبنك متطابقة والسيا  اتكرالش
 الظروف المتماثلة. المتشابهة في مالت واألحداثعا بالم
 

ركة المستثمر الش ركتها معمشا  وائد المتغيرة من خاللسيطرة عندما تكون لدى المجموعة تعرضات أو حقوق على العق التتحق
عة . تقوم المجمويها مر فتثة المسها على الشركقدار تلك العوائد من خالل استخدام سلطتى معل فيها ولديها القدرة على التأثير

ت غيرالظروف تشير بأن هناك تى الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق وامسيطرة علغير  رة أويم ما إذا كانت مسيطبإعادة تقي
ذا كان لدى مجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط إال يطرو أكثر من عناصر السيطرة الثالث. وباألخص، تسأ رصعلى عن

 ة:لمجموعا

 
ة حالياً لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة حها القدري تمنة التا )أي الحقوق القائمالمستثمر فيه طة على الشركةالسل  -

 لمستثمر فيها(؛ ا
 ر فيها؛ وتثملمسل مشاركتها مع الشركة اي عوائد متغيرة من خالف قولى أو حقات عتعرض  -

 دار عوائدها.لتأثير على مقلا فيه مرالمستثعلى الشركة  القدرة على استخدام  سلطتها   -
 

موعة المج لدى راض، وعندما تكون ق التصويت ينتج عنها السيطرة. لدعم هذا االفتلبية حقوأن أغراض ببشكل عام، هناك افت
لحقائق المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع ا أقل في أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة للشركة قحقو
 ثمر فيها، بما في ذلك:المستشركة م ما إذا كان لديها السلطة على الفي تقيي وف ذات الصلةظروال

 
 فيها؛ تثمر المس شركةن للي حقوق التصويت اآلخريبات التعاقدية مع حاملالترتي  -

 ة األخرى؛ والحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدي  -

 ق التصويت الممكنة.وحقوحقوق التصويت للمجموعة   -

 
 الحقائق والظروف تشير انتر فيها إذا كشركة المستثمعلى الة مسيطرأو غير ييم ما إذا كانت مسيطرة تقوم المجموعة بإعادة قت

ة عندما تحصل المجموعة على اصر السيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعمن عنأكثر أو  عنصربأن هناك تغيرات على 
 موجوداتين ضمت يتمة. لتابعالمجموعة سيطرتها على الشركة ا قدقاف التوحيد عندما تفإيلشركة التابعة ويتم لى االسيطرة ع

حصول من تاريخ  القوائم المالية الموحدة ة فيخالل السنعدة أو المستبعة المقتناة ومصروفات الشركة التابات ودخل ومطلوب
 بعة.تا لشركة الطرتها على اة سيالمجموعلغاية تاريخ إيقاف ى السيطرة المجموعة عل

 
للمجموعة والحقوق غير م لي الشركة األإلى حقوق حامخر ل اآلالشاملكل عنصر من عناصر الدخل خسارة الينسب الربح أو 

، يتم عمل تعديالت في لزم األمرأينما استي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. دؤلنتائج تهذه أن ا حتى لوالمسيطرة، 
ودات الموج جميع اد ستبعتم إ عة.لمجموالمحاسبية لسياسات المع حاسبية لمسياساتها ا ىلتتماشة بعللشركات التا لماليةئم االقوا
الكامل عند علقة بالمعامالت البينية بين أعضاء المجموعة بالمت نقديةت الدفقا والت الدخل والمصروفاتلوبات وحقوق الملكية ووالمط

 التوحيد.
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 م المالية الموحدةقوائإيضاحات حول ال
 2020ديسمبر  31 يف

 
 

 ()تتمةمة الها أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   2

 
 )تتمة( يدالتوح مبدأ
ة على أسهم حقوق. إذا فقدت المجموعة السيطر ةة كمعاملسيطرن الادابعة، دون فقة الشركة التحتساب التغير في حصة ملكييتم ا

 ي:ا يلالشركة التابعة، فإنها ستقوم بم
 
 ( والمطلوبات للشركة التابعة؛ةمنة الشهروجودات )متضلمإستبعاد ا  أ(
 طرة؛ي حقوق غير مسيمة المدرجة ألالقي بعادإست  ب( 

 لملكية؛وق افي حقالمسجلة  كمة،تحويل المتراإستبعاد فروق ال  ج(

 تلم؛إثبات القيمة العادلة للمقابل المس  د(

 ار محتفظ به؛ستثمإثبات القيمة العادلة ألي إ  هـ(

 ؛ وائمة الموحدة للدخلالق فيي فائض أو عجز ات أثبإ  و( 

ل أو األرباح للدخ حدة ومى القائمة الامل اآلخر إلمسبقاً من خالل الدخل الشد المثبتة للبنوالشركة األم يف حصة صنت ادةإع  ز(
 ات الصلة مباشرةً. ذ موجودات والمطلوباتد الطلوباً ذلك إذا قامت المجموعة بإستبعا المبقاة، أيهما أنسب، حيث سيكون م

 
 :ركةللشة ما يلي الشركات التابعة الرئيسييف

 بلد  
 ملكية ال حصة
 سنة  ديسمبر   31

 لتأسيس ا 2019 2020 سيس تأال ة التابع ةكرالشم أس

     ا مباشرة  فظ بهالمحت

 1980 %100 %100 البحرين لة()مقف حد ش.م.ب.بنك الخليج المت

 1994 %80 %80 مالطا نكب يمعة فمومج 

 2008 %100 %100 الكويت ةيلعقاراتون اشركة ه

 2007 %99 %99 ةريسو را لإلستثم ةريوسيج لخ شركة 

     

     متحد البنك الخليج  لخال  نمها المحتفظ ب 

 1998 %60 %60 الكويت   لإلستثمار ش.م.ك )عامة( ]كامكو[ امكوكة كرش
شمال  –لية ما الخدمات المتحد لليج لخلاة شرك

 2008 %84 %84 نسوت أفريقيا

 2012 %100 %100 ية طانريلبا اءرر العذجزال ةحدودملالدولية اية قارتحدة العج المليخال

 2017 %100 %100 البحرين و.ش.ش. ألصولل حدمتج اللخليشركة ا

     

     نك ب  محتفظ بها من خالل فيم

 2010 %87 %87 الهند هند للتخصيم والحلول المالية الخاصة المحدودة لا

 2014 %100 %100 تشيلي ي( إس بي إيهيلشفيم القابضة )ت

 2009 %100 %100 المملكة المتحدة  المحدودة جفورفيتين لندنة شرك

 2009 %100 %100 المملكة المتحدة دودة المح  وليةيتينج الدلندن فورف

 2009 %100 %100 الواليات المتحدة األمريكية نج أمريكاز المحدودة يفورفيت دنلن

 2009 %100 %100 لالبرازي برازيل المحدودة و دلندن فورفيتينج 

 2009 %100 %100 دالنهو فاكتورز بي.في.م في

 2009 %100 %100 طامال .ة المحدودةاريلتج األعمال افيم لحلول 

 2010 %100 %100 مالطا .حدودةلما ريفيم لإلستثمار العقا

 2016 %100 %100 رصم الشركة المصرية للتخصيم إس.أيه.إي
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 ةحات حول القوائم المالية الموحدضاإي
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(المحاسبية الهامة اد والسياسات أسس اإلعد   2
 

 ة()تتم التوحيد مبدأ

 د بل 

 في ملكيةال حصة
 سنة ديسمبر  31 

 يسالتأس 2019 2020 لتأسيسا ابعةأسم الشركة الت
     

     ومكبها من خالل كا محتفظ

 2007 %100 %100 يت وكال  .م.ذ.معقارية الة حدمتالشركة الضيافة 

 2007 %51 %51 الكويت  لمالي ألسواق اصندوق الجاز 

 2017 %100 %96 ويت كلا ابضة  تحدة القملا لتضامنشركة ا

 2007 %100 %99 يت كوال م.م.ة ذ.قاريالع شركة الزاد

 2017 %50 %48   يةكالمتحدة األمري اتاليولا الطاقةمشاريع لشركه بوكيي االستشارية 

 المشاريع المحدودة رةداإل ييوكشركه ب

 
 يرس جي

 
100% 100% 2017 

 2018 %75 %75 كية  ة األمريدتحلمات االوالي يس ل إل إية االستشار  يشنارنشركة ك

 2018 %100 %100 المملكة المتحدة   دة محدولا ر مانجا شنارنيك كةشر 

 1985 %93 %93  ويتكلا لي للوساطة واأل

 يرس جي سي لستشارية إل إكة فلينت االر ش 

 
0% 46% 2017 

 2017 %100 %0 مريكية  ة األلمتحدت اايواللا دة محدوالر نجالينت ماة فشرك

 2013 %100 %0 دةلمتحالعربية اارات ماإل يمي العالالي الممركز دب

 2016 %100 %100   ةلعربية السعوديالمملكة ا السعودية -كامكو إنفست شركة 

 2018 %100 %100 دةلمتحالعربية اارات ماإل المحدودة القابضة  كامكو مصر 

 2013 %100 %100  يتالكو زة مميرص الللفو الخليجي دوق كامكنص

 2016 %100 %100 المتحدة بيةلعر رات امااإل ةلمحدودر اإلستثمالو كة كامكشر 

 2019 %58 %58 العربية المتحدةات مار اإل لمالي العالمي(لس )مركز دبي اكامكو مينا ب

 2017 %100 %100 الكويت  عقاريةلاكبار المتحدة  شركة

 2004 %73 %73 الكويت  الكويتي  وق الملكية الخاصةدنص

 2020 - %100 المتحدة األمريكية   ياتوالال كنأ لوسون لين المستثمر 

 2017 %100 %96 الكويت  ة شركة نواصي المتحدة القابض

 2014 %100 %100 الكويت  فريقيا العقارية أشركة شمال 

 2017 %100 %100 يت الكو العقارية حدة المت طخط شركة

 2019 %100 %100 المتحدة األمريكية   ياتوالال مشروع بالزا المستثمر إنك

 1998 %77 %77 عمان  ريةماتثس شروق للخدمات اال
شركة الخليج المتحد للخدمات ل من خال اظ بهمحتف     

 شمال أفريقيا –المالية 
    

 2010 %100 %100 تونس  ليةلمات االخدمد لالمتحليج الخ شركة
 

 لدمج األعما
قيمة العادلة بتاريخ والمقاسة باللمقابل المحول، ء كإجمالي لس تكلفة اإلقتنايتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة اإلقتناء. يتم قيا

ال، يقيس المشتري الحقوق غير معاألعملية من عمليات دمج اإلقتناء والقيمة ألي حقوق غير مسيطرة في الملكية المشتراة. لكل 
دراج تم إحتساب وإكية المشتراة. يلمحددة للملالموجودات اافي في ص و بتناسب حصتهالملكية المشتراة إما بالقيمة العادلة أ المسيطرة في

 فات اإلدارية. وتكاليف اإلقتناء المتكبدة في المصر 
 

ً للشروط يف والتعيين الالمفترضة للتصن  اليةات والمطلوبات الموجودالم نها تقيمإمال، فألعا ءعندما تقوم المجموعة بإقتنا مناسب وفقا
و بتاريخ اإلقتناء. ويتضمن هذا فصل المشتقات الضمنية في العقود المعدة  الصلة كما هذات  روطالش و اديةالتعاقدية والظروف اإلقتص

  اة.في الملكية المشتر 
 

شتري المحتفظ بها مسبقاً كحصة  خ اإلقتناء للمة العادلة بتاريلقيميتم إعادة قياس ا فإنهحل، لى مرااألعمال عمج د تإذا تحققت عمليا
. بعد ذلك يتم أخذها في االعتبار القائمة الموحدة للدخل دلة كما هو بتاريخ اإلقتناء من خاللالقيمة العاراة بمشتال يةلملكأسهم حقوق في ا
  لتحديد الشهرة.

 

قياس المقابل المحتمل عادلة بتاريخ اإلقتناء. سيتم ة الالمشتري بالقيم قبل يتوجب تحويله من لذي وال تممح إثبات أي مقابل  تمسي
المتعلق باألدوات  39معيار المحاسبة الدولي رقم والذي هو األداة المالية وضمن نطاق  أو مطلوبد وجوه منأى لنف عالمص

 .دة للدخلمة الموح ي القائفلة عادت في القيمة الغيراالت ة العادلة مع إثباتيملقالمالية: اإلثبات والقياس با 

https://www.bing.com/images/search?q=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&qpvt=%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9+%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9&FORM=IGRE
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 تمة()ت الهامة ية لسياسات المحاسبد وااإلعدا أسس   2

 
 والموجودات الملموسة األخرى   الشهرة

 
 الشهرة

للشركة التابعة أو ة وعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددقتناء فوق حصة المجمتمثل الشهرة الزيادة في تكلفة اإل
في القيمة المدرجة للشركة  اإلقتناء. يتم تضمين الشهرة الناتجة من إقتناء شركة زميلةالشركة الزميلة المقتناة كما في تاريخ 

لشهرة الناتجة من إقتناء شركة تابعة كموجود منفصلة. يتم إثبات ا الزميلة المعنية وبالتالي، ال يتم فحصها لإلضمحالل بصورة
 ل في القائمة الموحدة للمركز المالي. فصمن

 
عمال مبدئياً بالتكلفة، والتي تعد الزيادة إلجمالي المقابل المحول، والمبلغ المثبت للحقوق غير لمقتناة من دمج األيتم قياس الشهرة ا

مطلوبات واإللتزامات الو المحددةقيمة العادلة للموجودات ك في صافي الفوق حصة البن مسبقاً  المسيطرة وأي حصص محتفظ بها 
 المحتملة المقتناة. 

 
ي الموجودات المقتناة يزيد عن إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا قامت ة العادلة لصافإذا كانت القيم

دمة لقياس المبالغ تخ فترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات المسوجميع المطلوبات الم بتحديد جميع الموجودات المقتناة
قيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة ا ما زالت نتائج إعادة التقييم تشير إلى وجود زيادة في الالتي سيتم إثباتها بتاريخ اإلقتناء. إذ

  الموحدة للدخل. ات المكسب في القائمةعلى إجمالي المقابل المحول، يتم بعد ذلك إثب
 

ص الشهرة للشركات التابعة يهرة بالتكلفة بعد حسم أي خسائر إضمحالل متراكمة. يتم تخصلشبعد اإلثبات المبدئي، تدرج ا
من القيمة  ىها لإلضمحالل سنوياً. إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أدنللوحدات المنتجة للنقد ويتم فحص

ثم  ومنخفيض القيمة المدرجة ألي شهرة تم تخصيصها إلى الوحدة لتلوحدة، فإنه يتم أوالً تخصيص خسارة اإلضمحالل المدرجة ل
لى الموجودات األخرى للوحدة على أساس تناسبي للقيمة المدرجة لكل موجود في الوحدة. إن القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة إ

ستخدمة. ال يتم إسترجاع أية خسارة إضمحالل لمالمنتجة للنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها ا القيمة األعلى للوحدة المنتجة للنقد هي
 ي الفترة الالحقة. فمثبتة للشهرة 

 
 .لدخلل القائمة الموحدةفي  مباشرةً  اإلقتناءالناتجة عن  السالبةيتم إثبات الشهرة 

 
 القيمة المتعلقة بالشهرة يتم تضمينها في تحديد الربح أو الخسارة عند اإلستبعاد. عند إستبعاد جزء من شركة تابعة، فإن

 
 جودات غير ملموسة  وم
كلفة الموجودات غير الملموسة  ة منفصلة عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. إن ترالملموسة المكتسبة بصو م قياس الموجودات غيرتي

د بالتكلفة بعفي تاريخ االقتناء. بعد اإلثبات المبدئي، تدرج الموجودات غير الملموسة  المكتسبة في دمج األعمال هي قيمتها العادلة
 تراكمة.موأية خسائر إضمحالل  مكحسم أي إطفاء مترا

 
 .ة للموجودات غير الملموسة على أنها إما محدودة أو غير محدودةعمار اإلنتاجييتم تقييم األ

 
ة اإلنتاجية ويتم تقييمها لإلضمحالل عندما مار المحددة علی مدى األعمار االقتصاديعأليتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات ا

راجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات قد تكون مضمحلة. تتم م ةالموجودات غير الملموس وجد هناك مؤشرات بأنت
يتم اعتبار التغيرات في األعمار  .اد كل تقرير ماليدعغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية فترة إ

لفترة اإلطفاء أو الً دات تعديوبلية الضمنية في الموج قافع االقتصادية المستنملمتوقع لالستهالك للاإلنتاجية المتوقعة أو النمط ا
ات مصروفات اإلطفاء للموجودات بثطريقة اإلطفاء، حسب مقتضى الحال، ويتم معاملتها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إ

 .ودات غير الملموسةج تتوافق مع وظيفة المو يي فئة المصروفات التغير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل ف
 
استبعاد الموجودات غير الملموسة عند البيع )أي في التاريخ الذي يحصل فيه المستفيد على السيطرة( أو عندما ال يتوقع م يت
عاد بتو خسارة ناتجة عن اسحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو بيعها. يتم تضمين أي مكسب ألا

 .ئمة الموحدة للدخلصالت البيع والقيمة المدرجة للموجود( في القا حبة كالفرق بين صافي متسالموجودات )المحت
 

 ير محددة.دات غير ملموسة ذات أعمار غوج ، لم يكن لدى المجموعة أية مو2020ديسمبر  31كما في 
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 ()تتمةلمحاسبية الهامة ا أسس اإلعداد والسياسات    2

 
 زميلة   ات في شركات را ثمتسإ

اتخاذ القدرة على المشاركة في  يلشركة الزميلة هي المؤسسة التي تمارس المجموعة نفوذ مؤثر عليها. إن النفوذ المؤثر هإن ا
 تلك ة علىالسيطرة المشترك وا، ولكن ليست السيطرة أللشركة المستثمر فيهفيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية  تالقرارا

 سات. يا لسا
 

طرة على الشركات يستي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى البارات الالعتإن ا
 . التابعة

 
 .كيةحقوق الملب طريقة وج بمالمجموعة في شركاتها الزميلة ات إستثمار احتسابيتم 
 

. يتم تعديل القيمة المدرجة لإلستثمار إلثبات بالتكلفة ميلة مبدئياً الشركة الز فير ما ستثات اإلإثب الملكية، يتم طريقة حقوق بموجب
كة يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشر يلة منذ تاريخ اإلقتناء.صافي موجودات الشركة الزم التغيرات في حصة المجموعة من

 الل.مح ضلإلها صتم فحوال ي ر مطفأةغي يوهة المدرجة لإلستثمار الزميلة في القيم
 

الشامل اآلخر  مليات الشركات الزميلة. يتم عرض أي تغير في الدخلفي نتائج عالمجموعة حصة حدة للدخل القائمة الموتعكس 
ات قد رأينما وجدت تغييى ذلك، مجموعة. باإلضافة إلفيها كجزء من القائمة الموحدة للدخل الشامل اآلخر لل رتثمللشركة المس

بإثبات حصتها في هذه التغييرات وتفصح عن هذا، إذا استلزم األمر في وعة المجمتقوم  ،ةركة الزميللشا وقحقي ف رةً باشأثبتت م
عة جموالمبين المعامالت  نمالناتجة  غير المحققة الخسائرالمكاسب و إستبعاديتم . كيةللتغيرات في حقوق الملة دح الموقائمة ال

 الزميلة. ةركلشا فيعة مجموحد حصة ال لىإ تها الزميلةوشرك
 
الت تعديمر، يتم عمل لزم األتس. أينما ا، في نفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعةلشركات الزميلةئم المالية لداد القواإع يتم

 مع سياسات المجموعة. في السياسات المحاسبية لتتماشى
 

تثماراتها في محالل على إسات خسارة إضثبإ اً روريكان ضحديد ما إذا ة بتعجموق الملكية، تقوم المبعد تطبيق طريقة حقو
إضمحالل ي يثبت دليل موضوعن هناك إذا كا  ا بتحديد مإعداد كل تقرير مالي، بتاريخ شركاتها الزميلة. تقوم المجموعة 

لقيمة ا ينب لفرقتعد ااإلضمحالل والتي  المجموعة باحتساب قيمة ثل هذا الدليل، تقوماإلستثمارات في الشركة الزميلة. إذا وجد م
ات الزميلة" في كرللشركة الزميلة وقيمتها المدرجة ومن ثم إثبات الخسارة "كحصة المجموعة من نتائج الش لة لالستردادالقاب

 الموحدة للدخل.القائمة 
 

بين ق فري ات أم إثب. يتيمته العادلةقمحتفظ به ب إستثمارأي  تقيس وتثبت المجموعةعند فقدان نفوذ مؤثر على الشركة الزميلة 
في  ستبعادمن اإل تالمحتفظ به والمتحصال ستثماركة الزميلة عند فقدان النفوذ المؤثر والقيمة العادلة لإلالمدرجة للشرالقيمة 
 للدخل.ة الموحدة القائم

 
 ية  مال األدوات ال
 ركة أخرى. ة لشملكيقوق ح ب مالي أو أداة أسهم ولي لشركة واحدة ومطلما  أ عنه موجودقد ينشع أيهي  اليةاألداة الم

 
 ثباتتاريخ اإل

الغ المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية ة والمبنيلذمم المدلوبات المالية، باستثناء القروض واودات والمطموج ات اليتم مبدئياً إثب
يتضمن  ة.ألداية لعاقدام الترفاً في األحكط ةعمجموأصبحت فيه ال الذيالتاريخ  أي، متاجرةريخ الا في تع العمالء دائوو األخرى

ل اإلطار الزمني الخ التي تتطلب تسليم الموجودات ات المالية وجودللم عاديةلاة ريقلطباالمبيعات  وأ المشترياتذلك على 
حسابات ى لإوال نة عند تحويل األموالذمم المدي القروضإثبات . يتم سوقراف الأع حسبالقوانين أو عليه عامةً في المنصوص 
ل إلى ئع العمالء عندما يتم تحويل األمواألخرى ووداة المالينوك والمؤسسات الغ المستحقة للبإثبات المباعة بمجموم الالعمالء. تقو

 وعة. مج الم
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 )تتمة(ية الهامة اسبوالسياسات المح أسس اإلعداد   2
 

 )تتمة(لية ت الماااألدو
 

 دئيبمال اسقيال
عند اإلثبات  .ليةامإلدارة األدوات العمال ألشروطها التعاقدية ونموذج المالية عند اإلثبات المبدئي على ت ايف األدوايعتمد تصن

ت جوداة المو، في حالها ناً مناقصافاً إليها أو ضمبقيمتها العادلة  موجودات المالية أو المطلوبات الماليةي، تقيس المجموعة الالمبدئ
افية ضإتكاليف المعامالت التي تكون المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  لمالية غيرا أو المطلوبات ةيلما ال

عاملة متم احتساب تكاليف الت. ل الرسوم والعموالمث، لمالية أو المطلوبات الماليةقتناء أو إصدار الموجودات اوتنسب مباشرةً إلى إ
بعد قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في القائمة الموحدة للدخل. المدرجة بال لوبات الماليةطمواللية الما للموجودات 
أدوات ستثمارات في إلواالتكلفة المطفأة ئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالخسائر االيتم إثبات  ةً،مباشر دئيبماإلثبات ال

مما يؤدي إلى خسارة محاسبية يتم إثباتها في القائمة الموحدة للدخل  لشامل اآلخر،خالل الدخل ا نملة لعادمة ابالقي ن المقاسةي الد
  .ممنوح حديثاً د وج المويكون عندما 

 

ساب الربح موعة باحتج تقوم المالمعاملة، سعر  لمبدئي عنثبات ااإل عند اليةمطلوبات الموالات عندما تختلف القيمة العادلة للموجود
 التالي:يوم األول على النحو ة للخسارو الأ
 

على  بناءً ( أو 1)أي مدخالت المستوى ثل ا ملوب مو مطفي السوق النشطة لموجود أ ا تثبت القيمة العادلة بسعر مدرجعندم )أ(
في  سارةأو خ  كمكسببات الفرق ثحظتها، فإنه يتم إكن مالق التي يماألسوامن  فقط اتانتستخدم البيتي ال تقنيات التقييم

 ليوم األول.ا
 

. على حدةليوم األول ا يفؤجلة الم تأجيل الفرق ويتم تحديد توقيت إثبات الربح أو الخسارةت األخرى، يتم في جميع الحاال )ب( 
مدخالت يمكن   ملة لألداة باستخداالعاد القيمةيد تحدكن مملامن  يصبحإلى أن ؤجل و تة أعلى مدى عمر األدافهي إما تطفأ 

 و عندما يتم استبعاد األداة.وق أالس ا فيتهمالحظ
 

 قياس الموجودات والمطلوبات الماليةفئات 

  ةاسقم، الة للموجوداتقديتعا األعمال إلدارة الموجودات والشروط ال على نموذج ة بناءً يالمالتها عة جميع موجوداجموالمتصنف 
 ا:إم
 

 ؛مطفأةكلفة اللتبا  -
 و؛ أراآلخ  ملن خالل الدخل الشا مبالقيمة العادلة  -

 .ح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األربا  -
 

ة موعيجوز للمج . ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيم تاجرةالم ها المالية ومحفظةتقوم المجموعة بتصنيف وقياس مشتقات
خفض بشكل جوهري من عدم أو يلغي لك يالقيام بذ ر، إذا كانئأو الخسا  األرباحل ن خالالعادلة ملقيمة با ةليا مت الف األدواصنيت

 ق المحاسبي في القياس أو اإلثبات.ابالتط
 

 لخال العادلة من يمةالقتكلفة المطفأة أو مدرجة بض والضمانات المالية بالت القرا رتباطف ابخالوبات المالية، يتم قياس المطل
 قة.تمشمالية كون أدوات دما تلخسائر عنح أو ابا راأل
 

 ية  الموجودات المال 
 

 ف والقياس الالحقصنيالت
 صنيف الموجودات المالية.اه متطلبات تفيما يلي أدن

 

 الحقس الالتصنيف والقيا : نأدوات الدي 
 تمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الد ين على ما يلي:عي
 

 ودات؛ والموج  دارةإل ةجموعوذج أعمال الممن  (1)
 

على المبلغ األصلي ائدة والف للدي نعلى المبلغ األصلي عات مدفوالط فقفحص للموجودات أي  ةخصائص التدفقات النقدي  (2)
 القائم. 

 

 ية: تالال إحدى فئات القياس الثالثوات الدي ن الخاصة بها إلى يف أدنبتص موعةالمج العوامل، تقوم بناًء على تلك 



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

25 

 وحدةة الملقوائم الماليإيضاحات حول ا
 2020 ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(اسبية الهامة محلات ا ياسس لأسس اإلعداد وا   2
 

 )تتمة(الموجودات المالية 

 
 )تتمة( الالحقالتصنيف والقياس : أدوات الدي ن

 

ت النقدية فقط ث تمثل تلك التدفقا الموجودات المحتفظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حييتم قياس فأة: طمالتكلفة الب -
رباح دة على المبلغ األصلي القائم، والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األفائوال دي نللالمبلغ األصلي على  دفوعاتالم

ية المتوقعة أي مخصص للخسائر االئتمانخالل ن مديل القيمة المدرجة لتلك الموجودات طفأة. يتم تعملبالتكلفة ا أو الخسائر
ات المالية في "دخل ودج الموتلك  فوائد الناتج منل الخضمين ديتم ت .4و 2كما هو موضح في اإليضاحين رقم  ة والمقاسةالمثبت

 الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

الموجودات المالية المحتفظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدية يتم قياس : خرالدخل الشامل اآلدلة من خالل العا يمة بالق -
والفائدة  للدي نوعات على المبلغ األصلي دفمط الفق تاالنقدية للموجودقات فل التدلموجودات، حيث تمثقدية ومن أجل بيع االتعا 

خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل الدخل  تصنيفها بالقيمة العادلة من ي ال يتمعلى المبلغ األصلي القائم، والت
أو خسائر  اسبمك ثباتإل ءا ل اآلخر، باستثنلشاماالدخل المدرجة من خالل  تغيرات في القيمةالل الشامل اآلخر. يتم ترحي

درجة بالتكلفة المطفأة مناتجة عن األدوات المالية الجنبية الوخسائر صرف العمالت األ ومكاسباإلضمحالل وإيرادات الفوائد 
أو الخسارة  مكسبلصنيف االية، يتم إعادة تالمبعاد الموجودات . عندما يتم إستدخللالتي يتم إثباتها في القائمة الموحدة ل

 - اإلستثمارثباتها في "دخل م إويتلدخل القائمة الموحدة لتة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى ثبمة الاكمرتالم
ج اتخل الفوائد الن". يتم تضمين دآلخرإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل امن استبعاد مكسب كصافي 
 وائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.لفخل ا"دي ف موجودات الماليةال كمن تل

 

و أة أمدرجة بالتكلفة المطفالمعايير ال تفيالتي ال المالية  الموجوداتياس يتم قالخسائر: رباح أو بالقيمة العادلة من خالل األ -
أو  مكسب يتم إثبات ال .ائرسخ ال وأ حا ألربمن خالل اة لادالعبالقيمة  امل اآلخرمن خالل الدخل الش مدرجة بالقيمة العادلة
ن عالقة ائر وال تعد جزًء مرباح أو الخسلة من خالل األبالقيمة العاد ا الحقاً الدي ن التي يتم قياسه إستثماراتالخسارة الناتجة من 

أوراق من  سبكم" "صافي – رامستثاإل"دخل ن مضل دخلل القائمة الموحدة ئر ويتم عرضها فيسا ألرباح أو الخ االتحوط في 
قيمة العادلة أو تصنيفها بالدي ن التي تم ت الواجت من أدإال إذا نت، في الفترة التي نتجت فيها  "محتفظ بها لغرض المتاجرةمالية 

  سبمك" "صافي – راتثماإلسمنفصل في "دخل ا بشكل لة يتم عرضهفي هذه الحافالمتاجرة،  لغرضالتي ال يتم االحتفاظ بها 
ي "دخل الية فودات الم. يتم تضمين دخل الفوائد الناتج من تلك الموج "محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ليةق ما اأور دعا بتاس نم

 ريقة معدل الفائدة الفعلي.د" باستخدام طالفوائ
 

 نموذج األعمال
ق المالية لتحقي توداج والم من ةجموعة إدارتها مييفل كي يعكس على نحو أفضها على المستوى الذالمجموعة نموذج أعمال ددتح 

ما إذا كان  ية. أي، تقييملتدفقات النقدحقيق امن أجل تهدف أعمالها. يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة الموجودات 
 ةيعاقدالنقدية الت اتدفقكل من تحصيل التيق تحقن الموجودات أو قات النقدية التعاقدية ملتدفهدف المجموعة هو فقط تحصيل ا

تفظ بها المالية المح  وجوداتثال، الممن بيع الموجودات. إذا لم يكن أي منهما قابل للتطبيق )على سبيل الم لنقدية الناتجةاات قفتدلاو
 هاياسيتم قض المتاجرة" ومحتفظ بها لغرل "الية كجزء من نموذج األعما لمالنه يتم تصنيف الموجودات اإ ض المتاجرة(، فألغرا

ى  على مستو وإنما ال يتم إجراء تقييم نموذج األعمال على أساس كل أداة على حدة  اح أو الخسائر.باألر لالخ من  ادلةبالقيمة الع
 عمال وبناًء على العوامل التي يمكن مالحظتها مثل:ألمالي لمحفظة ااإلج 
 

ة اإلدارة تيجيسترانت اما إذا كا  . وباألخص،تك السياسا ق العملي لتلبياألعمال والتطحفظة ددة لمالسياسات واألهداف المح  -
استحقاق الموجودات ة تربح ومطابقة فل الرحدد لمعدظة على بيان ماإليرادات من الفوائد التعاقدية والمحافتحقيق تركز على 

 ات؛يع الموجودبمن خالل  فقات النقديةتدت أو تحقيق الوجودالك المالمالية مع فترة استحقاق المطلوبات المالية التي تمول ت
 

ولجنة  يسيينارة الرئلى موظفي اإلديها تقييم أداء الموجودات ونموذج األعمال وتقديم تقرير بشأنهما إفيتم لتي ية االكيف -
 ات والمطلوبات؛الموجود

 

 و الكيفية التي يتم فيها تقييم وإدارة المخاطر؛ -
 

توقعاتها بشأن أنشطة إلى افة اإلضلمبيعات، بسباب تلك األسابقة، وا في الفتراتا وتوقيته جمها ح وعات المبي معدل تكرار -
عن  بشكل منفصلاالعتبار  فيذها عات ال يمكن أخ المبيبأنشطة  علومات الخاصةات المستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن المالمبيع

 الموجوداتدارة وعة إلممعلن للمج الهدف الوعة جمتحقيق الم فيةلكية العام باقي األنشطة، بل تعتبر جزء من عملية التقييم
 باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات النقدية. اليةالم
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 مالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ال
 2020ر يسمبد 31في 

 
 )تتمة(د والسياسات المحاسبية الهامة اإلعدا أسس   2
 

 )تتمة( الموجودات المالية
 

 )تتمة( لعمااألذج نمو
األخذ في االعتبار سيناريوهات "أسواء حالة " أو   قول دونعكل مبش ةعسيناريوهات المتوقال نموذج األعمال علىتقييم يستند 

جموعة ، فإن المموعةمج لللية األصت ا علتوقتختلف عن ا يقةبطرلمبدئي بات اعد اإلثية بات النقدق التدفقالضغط". إذا تم تحقي حالة"
مثل تلك المعلومات تقوم بتضمين  ا ولكنه ،هذاال معمن نموذج األظ بها ضفالمحت المالية المتبقية ر تصنيف الموجوداتيبتغي تقمال 

 . تقبالً أو مسة حديثًا مشتراأو الحة الممنومالية األصلية ت العند تقييم الموجودا
 

 ادلة من خاللعيمة العادلة، بالقيمة الدائها على أساس القوالتي يتم تقييم أ لغرض المتاجرة فظ بها لمحتا ةيلمالاس الموجودات اقي يتم
سواء من  على حد   تفاظ بها تعاقدية وال يتم االحة الحيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصيل التدفقات النقدي ائرلخساأو  حاألربا 
 ات المالية.الموجود يعوب ةاقديالتعلنقدية ت افقا دل تحصيل التأج 
 

 لقائم غ األصلي العلى المب ين والفائدةلد  مبلغ األصلي للى الوعات عفحص فقط المدف
قط ستوفي فحص فا كانت تيد ما إذعة بتقييم الشروط التعاقدية للموجودات المالية لتحدا، تقوم المجمونيفاتهة تصليمعمن  نيةة ثاكخطو

 ائم.ن والفائدة على المبلغ األصلي القالمدفوعات على المبلغ األصلي للدي 
 

وقد تتغير على  بدئيند األثبات المالية عالم اتدووجملة لدلعاالة قيمال على أساسن للدي مبلغ األصلي حديد ال، يتم تالفحص ض هذاألغرا
 ن أو إطفاء عالوة / خصم(.لى المبلغ األصلي للدي ت ع، إذا كانت مدفوعاالمثبيل ال)على س . مدى عمر الموجود المالي

 

بق مع الذي يتطا بحر لا شمهاوخرى األ سيةسااإلقراض األ مانية أو مخاطر اطر االئتقود والمخلنزمنية لقيمة الل الالفائدة مقابتمثل 
 بات اإلقراض األساسية.ترتي

 

أخذ والفائدة على المبلغ األصلي القائم، تن للدي المبلغ األصلي على عات فودمفقط ية هي التعاقد النقدية عند تقييم ما إذا كانت التدفقات
وي على شروط ات المالية تحتلموجودنت اكا اإذ ام متقييعلى لك ن ذ. يتضماليةمال لألدواتوط التعاقدية االعتبار الشر في ة المجموع

  موعةيجة لعدم استيفاؤها لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، تأخذ المجنت ة التعاقديةت النقديالتدفقا تعاقدية التي قد تغير التوقيت أو مقدار 
 ر ما يلي:عتبااال في
 

 الفائدة؛ عر د س يحدها ت في ميت يالتترة والف ية مالموجودات اللالتي يتم فيها عرض ا ملةالع -

 النقدية؛ قاتتدفيت الوتوق مقدار تغيير من شأنها أن األحداث المحتملة التي  -
 ؛فع الماليالر خصائص  -
 الدفع المسبق وشروط التمديد؛ -
حق ن ودت ادوجوالم يباتترتل: المثا سبيل علىالموجودات المحددة ) دفقات النقدية منلتل عةجموالم مطالباتمن الشروط التي تحد  -

 .(على الضامن لرجوعا
 

فإنه يتم تصنيف وقياس ، ةألساسيراض اقإلا اتترتيبمع  تتوافقالتي ال الشروط التعاقدية للمخاطر أو التقلبات تتعرض حيثما 
 أو الخسائر. من خالل األرباحية المالة لقيمالموجودات المالية ذات الصلة با

 

بداية من التصنيف ويتم إعادة . الموجوداتتلك إلدارة  اعمالهأوذج تغير نمعندما يقط ف ندي لات ار ثماإست نيفتص وعة بإعادةمتقوم المج
 .وثتكون تلك التغيرات نادره الحدومن المتوقع أن  بعد التغيير.ي األولي مالإعداد التقرير الره فت
 

 التصنيف والقياس الالحق  قوق الملكية:أسهم حأدوات 
 التي ال ؛ أي األدواتةالمصدر الجهة حقوق الملكية من وجهة نظر أسهم يف ي تعر تستوفالتي ت اودألاهي كية المل وقحق أسهمأدوات 

 أدوات أسهمعلى ة ثلأمة. در المصموجودات الجهة فائدة متبقية في صافي والتي تثبت وجود دفع، لبا ةياقدتع اتالتزامتتضمن على 
 سية.ألساة ااديهم العاألس  علىتتضمن كية حقوق المل

 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلكية المدرجة بوق المم حقأسه واتدأ
أدوات ى أنها ا علالخاصة بهأسهم حقوق الملكية رات إستثمابعض لفيه  ةال رجعتصنيف تيار اخ يجور للمجموعةدئي، بمثبات العند اإل

لملكية بموجب معيار يف أسهم حقوق افي تعر تستوا مدعن رآلخمل االشاخل الدة من خالل لمدرجة بالقيمة العادكية أسهم حقوق مل
يتم تحديد مثل ذلك التصنيف  .م االحتفاظ بها لغرض المتاجرةال يت لتيوا المالية: العرض تاباألدو المتعلق 32المحاسبة الدولي رقم 

القائمة  إلى إعادة تصنيفها حقاً تم الي الو ر خاآلامل ل الش دخال في العادلة القيمةوخسائر  بات مكاسبحدة. يتم إثاة على س كل أدأسا على
مدرجة بالقيمة العادلة من الدخل الشامل اآلخر ق الملكية الحقورات أسهم إستثماخضع . ال تادعند اإلستبع، بما في ذلك الموحدة للدخل

رات في إستثمااآلخر امل الش  خلدلل اخال من ةادلالعة بالقيمة جحقوق الملكية المدر  أسهمرات تضمين إستثمام يت. اللضمحاإللتقييم 
م حقوق الملكية األخرى التي  أسهيتم إثبات جميع إستثمارات  .مركز الماليللموحدة لاقائمة الفي بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر 

ى لإر خاآل شاملل اللدخل ادلة من خالاقيمة العت أو التحول بالفيه عند اإلثبا ةجعرة ال ر بصو يارها ليتم تصنيفهام تقم المجموعة باخت ل
 خالل األرباح أو الخسائر. يمة العادلة منة بالقمدرج
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 مالية الموحدةالل القوائم إيضاحات حو
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ة(تم)ت أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    2

 
 ة(مت )ت المالية ودات الموج

 
 رخسائالل األرباح أو الن خ مبالقيمة العادلة مدرجة  ت ماليةموجودا

يسي رئ شكلتم اقتناؤها أو إصدارها بسائر عندما يرباح أو الخ ل األالمجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال نفتص
تي يتم إدارتهما معاً األدوات المالية الو تشكل جزءاً من محفظة شطة المتاجرة أالل أنمن خ ل ج ر األقيق ربح قصيتح  غرضل
ا لغرض ت المحتفظ بهجودايتم تسجيل وقياس الموير الكتساب ربح قصير األجل. خ األ فعليط الالنم جد لها دليل علىووي

إجراء للمجموعة يجوز بات المبدئي، د اإلث، عنذلك إلى . باإلضافةةادلالعبالقيمة لمركز المالي لموحدة لقائمة االجرة في المتا
أو بالقيمة العادلة من خالل  ةبالتكلفة المطفأ  اسها م قيليت طلباتلتي تستوفي المتاموجودات المالية صنيف الفيه لت عةيار ال رج اخت
من عدم ل جوهري يخفض بشكو أ يغيلك ذلالقيام بن كا ا ذإلخسائر الل األرباح أو العادلة من خ ل اآلخر أو بالقيمة ااملشخل االد

ئمة الموحدة للدخل ي القا فسهم األ رباحيل وأالتمو ادلة ودخلعالقيم المكاسب وخسائر ل . يتم تسجينتجقد ي الذي التطابق المحاسبي
 ت.حق الستالم المدفوعا  جديودما وفقاً لشروط العقد أو عن

 
م التسة الى المجموعلد حق " عندما يوجدصافي –ستثمار اإلدخل "كدخل في القائمة الموحدة لل سهميتم إثبات أرباح األ

 ت.المدفوعا 
 
 ضمحاللاإل

 ن الخاصة بهاديالت أدوابة المرتبطة خسائر االئتمانية المتوقعل، ابليةستقالم نظرةس العلى أسا  مجراء تقييإ ب عةولمجما ومتق
 ارتباطات عن تجةالتعرضات النا و ةفأ طلما بالتکلفة جةدرلماوالموجودات خالل الدخل الشامل اآلخر  نم لةدلعا ا يمةقلا جة بالمدر
لخسائر في تاريخ إعداد كل تقرير مالي. اتلك ثل ملمخصص الخسارة ثبات إ تقوم المجموعة ب لية.الما نات ود الضما عقو ضالقر
 ي:نية المتوقعة ما يلسائر االئتماعكس قياس الخ ي
 

 ة؛تمللمحتقييم مجموعة من النتائج امرجحة الذي تم تحديده عن طريق ية التمح غ امبلوعادل مبلغ     -
 

 د؛ وية للنقومنلزامة قيال    -
 

السابقة اث عن األحدالي إعداد التقرير المفي تاريخ  ما برر لهال مجهد أو  متاحة بدون تكلفةمة عدامعلومات معقولة و     -
 تقبلية.مسالدية ظروف االقتصا للتنبؤات والظروف الحالية وال

 
ى عمرها داة المالية على ماألدعلى حدث د التي تدالسار في اطر التعثمخ  وعةالحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة، ستقدر المجم

  توقع الم مدى العمر المتبقيالعجز النقدي على جميع حاالت ل قيمة الحاليةال ارة االئتمانية المتوقعة على أساسالخسدير م تقيتالمتوقع. 
وعة مالنقدية التي تتوقع المج  فقاتالتدد، وعقال بموجبللمجموعة قة ستح نقدية التعاقدية الموجود المالي، أي الفرق بين: التدفقات اللمل

 .لي األصليدة الفعلمعدل الفائ أو المعدل التقريبي للقرضالفعلي الفائدة عدل ة بممخصوم، استالمها 

 
 ية المتوقعة الئتمانر اقياس الخسائ

 ي:ما يلقاً لاسها وفويتم قي .يةتماناالئ خسائرلل تقدير االحتمالية المرجحة هي المتوقعة االئتمانية ائرالخس
 

لعجز لجميع حاالت اية القيمة الحالأي : المالي في تاريخ إعداد التقرير انياً ائتمهي غير مضمحلة  التي الموجودات المالية    -
 ؛  (استالمها ة وقع المجموععقد والتدفقات النقدية التي تتلل وفقاً لمستحقة للمنشأة فرق بين التدفقات النقدية الاأي )النقدي 

 

: أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة المالي ريرالتقفي تاريخ إعداد ياً نهي مضمحلة ائتمالتي لية االما  الموجودات    -
 المقدرة؛  قبليةلتدفقات النقدية المستلالية الحمة والقي

 

مدى العمر  ي سيتم سحبه علىت القرض الذير المسحوبة: تقديرات الجزء المتوقع الرتباطا ت القروض غارتباطا     -
ام ا قإذ ات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأةالتدفق بين نقديز المة الحالية للعج القي تباطات القرض؛ ويحسبع الرلمتوقا

 ا تم سحبالنقدية التي تتوقع المنشأة استالمها إذ تدفقاتالجزء المتوقع من القرض وال حامل ارتباطات القرض بسحب
 وقع من القرض؛ والجزء المت

 

على أساس القيمة الحالية العمر  ىمدى علقعة لمتوية ائتمانلخسائر االات ارتقدي :مانات الماليةد الضلعقو بالنسبة    -
يتوقع الضامن دها محسوم منها أي مبالغ ة االئتمانية التي تم تكبسارالخ متوقعة لتعويض حاملها عن ال عاتللمدفو

ية ئر االئتمانلخسا اتقدير ن إ ، فبالكاملضمون قرض م. إذا كان الن أو أي طرف آخرها أو المدياستالمها من حامل
 .الخاضع للضمانللقرض المقدر  قديالند الضمانات المالية سيكون هو نفس تقدير العجز لعقوقعة لمتوا
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 الية الموحدةإيضاحات حول القوائم الم
 2020ديسمبر  31في 

 
 ة(م)تت بية الهامة اسات المحاسأسس اإلعداد والسي   2
 

 ة(تم)ت لضمحالاإل
 ()تتمةتوقعة المية الئتمانقياس الخسائر ا

ل الدخل الشامل اآلخر المدرجة بالقيمة العادلة من خالندات دينها نيف سة بتصحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، قامت المجموعا اضغر أل
  2لة لمرحوا 1المرحلة  إلىالضمانات المالية وعقود لقروض م المدينة وارتباطات اوالقروض والذمالتكلفة المطفأة والموجودات المدرجة ب

 أدناه: هو موضح كما  قة، لمطبية اإلضمحالل انهج، على أساس م3والمرحلة 
 

ر االئتمانية المتوقعة  ائالمجموعة مخصص على أساس الخسألول مرة، تثبت  الموجوداتإثبات  ا يتمعندم –المنتجة  – 1المرحلة     -
 شهراً.  12لمدة 

 

سجل ة، تمانيالئتة في المخاطر ا هريزيادة جو الموجودات ما تظهر عند نية:الئتماخاطر امفي الالجوهرية الزيادة  – 2المرحلة     -
 ية المتوقعة على مدى العمر. موعة المخصص على أساس الخسائر االئتمانالمج

 

 . الموجودات  تمانية المتوقعة على مدى العمر لتلكجموعة الخسائر االئالمضمحلة: تثبت الم – 3رحلة الم    -
 

ما إذا كانت  مالي تقرير داد عإكل فترة  ة هايفي نإلجراء تقييم  اسة، وضعت المجموعة سيأعالهورة لمذكا في المراحل  ألغراض التصنيف
ى  التعثر في السداد تحدث عل تغير في مخاطر في االعتبار المن خالل األخذ ثبات المبدئي بشكل جوهري منذ اإلقد زادت  يةئتمانمخاطر االال

 لية. الما ة ألداالمتبقي ل مدى العمر 
 

باالعتماد على ما إذا كانت مصنفة   ل الدخل الشامل اآلخر،من خال لعادلةمة ا القيجة بندات الد ين المدر موعة بتسجيل إضمحالل لسالمج ستقوم
ات  الموجود لك  لت ةمدرجة القيمال ومع ذلك، لن تخفض الخسائر االئتمانية المتوقعة أعاله.موضح  كما هو ، 3 حلةمر  أو 2مرحلة أو  1كمرحلة 

الة  لمخصص الذي قد ينشأ في حسيتم إثبات مبلغ يعادل ا من ذلك،  بدالً و  لة.لعاد بالقيمة استظل  تياللمركز المالي، لموحدة ل اقائمة ال في ليةالما 
  ر ئلخساأو ا اح ربفي األ مماثلمع احتساب مبلغ  مبلغ إضمحالل متراكممل اآلخر كالدخل الشافي  تكلفة المطفأة قياس الموجودات بال

 

 ية. لملكلى إستثمارات أسهم حقوق ا ل عحالسجيل إضمتم تي لم
 

 1المرحلة 
تصنيف جميع   يتم . 1المرحلة  لتعرضاتشهراً  12نية المتوقعة لمدة يعادل الخسائر االئتماجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ لما يستق

ها  تبار تصنف المجموعة ما يلي باعي، مالكل تقرير اد د عإوبعد ذلك في  ت المبدئي.عند تاريخ اإلثبا 1مالية على أنها المرحلة الموجودات ال
   :1المرحلة 

 

 و  المالي؛إعداد التقرير ية منخفضة في تاريخ أن لديها مخاطر ائتمانبالتي تم تحديد دات الدي ن وجومع ون -
 

 ها المبدئي؛ اطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ إثباتة التي لم تزد مخالموجودات المالي -
 

 2المرحلة 
الئتمانية بشكل جوهري عندما تزيد مخاطرها ا 2في المرحلة  اليةمال وداتتصنيف الموج 9رقم د التقارير المالية لي إلعدا يار الدو معالتطلب ي

 ر.  لعما  ىدلى م عة عتوقالمبات مخصص الخسارة بناًء على خسائرها االئتمانية ، يتطلب إثات الماليةوجودة لتلك المنسببال. منذ إثباتها المبدئي
 

مقارنة ترحيل التصنيف حدى الموجودات من خالل إل يةاالئتمانطر امخ لافي جوهرية زيادة ناك عتبار ما إذا كانت هة في االالمجموع خذتأ
ه  ذ هن الة مفي كل ح. يفترة إعداد كل تقرير مالفي نهاية تحدث للموجود  لسداد التيلتعثر في ا طر ا جود مقابل مخاد اإلثبات المبدئي للموعن

من أجل إثبات احتمالية  ية، من السيناريوهات االقتصاد عدداً بار العتافي أخذ المستقبلية التي تم على تقييم النظرة ا التقيييستند هذ ، الحاالت
 كثر سلبية. ألاقتصادية ت االتبطة بالتوقعاارتفاع الخسائر المر 

 

 : ل إضافية أخرىالمتاحة، باعتبارها عوام فيةضااعمة اإللة والدعقوالم بليةمستقال ظرةتتمثل سياسة المجموعة في تقييم معلومات الن
 

 3لة مرحلا
كل  عداد في تاريخ إاً. تمانيمضمحل ائن القرض عندما يكون هناك دليل موضوعي على أ 3ة يتم تضمين الموجودات المالية في المرحل

ة  عادلة الالقيمدرجة بية المالمال الدي نوموجودات مطفأة لتكلفة الابمدرجة ال ية لاالم  وداتموجال ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانتالمالي  التقرير 
ً ة ائتمانهي مضمحلالدخل الشامل اآلخر، من خالل  ألحداث ويكون  من ا أكثر  دث أوع ح وقوانياً" عند الموجود المالي "مضمحل ائتم يعتبر . يا

 مالي. لا موجود ال  ذلكل ةبسلنبا  درةمق الية قبلعلى التدفقات النقدية المستلها تأثير ضار 
 

 :التي يمكن مالحظتها على المعلومات التالية  نياً حلة ائتما مضم اليةالم بأن الموجوداتثبت األدلة التي تتتضمن 
 ؛ المصدرةجهة  لامقترض أو  ه اليرة التي تواجالصعوبات المالية الكب -

 

 ؛ اقتحقالسا  عدومأو تجاوز في السداد العقد مثل التعثر  خرق -
 

 ؛ خالف ذلك يفعة مومجال تنظر  الرط أن  شبلسلف من قبل المجموعة أو ا  لقروضكلة ا دة هيعاإ -
 

 أو ؛في إعادة تنظيم مالي آخرسيعلن إفالسه أو  مقترضأن الأصبح من المحتمل ب -
 

 نتيجة وجود صعوبات مالية.وراق المالية لتلك األ النشطة  وق  الس اختفاء -
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 ةلموحدالمالية ا ائمحول القوإيضاحات 
 2020بر ديسم 31في 
 
 

 )تتمة( هامةة الت المحاسبيلسياساأسس اإلعداد وا   2
 

 )تتمة( اإلضمحالل
 ()تتمةتوقعة المية الئتمانقياس الخسائر ا

ما لم يكن هناك دليل على بأنه مضمحل ائتمانياً المقترض وضع تدهور ه نتيجة لأنبشتفاوض إعادة الم ي تض الذرتبر القيع ما  عادةً 
. حالللإلضممؤشرات أخرى أية ك هنا  ديوج ال وجوهري كل خفضت بشقد انقدية التدفقات النقدية التعام استالأن مخاطر عدم 

 .ضمحله مبأن أكثرأو  وماً ي 90 لمدة دالسدا نعر فة إلى ذلك، يعتبر القرض المتأخ إلضا با 
 

امل ور العالعتبا وعة في اخذ المجمتأ ، اً مانيائت حلضمم وه واالستثمار في الديون الحكومية،  عند إجراء تقييم حول ما إذا كان
 :التالية

 

 السندات.ئد عوا ن فيلمبيعلى النحو اية الئتمانلجدارة الق تقييم السو -
 

 ية.الئتمانللجدارة ا ةيمانئتالوكاالت التصنيف ا اتتقييم -
 

 س المال إلصدار ديون جديده.ألوصول إلى أسواق ر على البلد ا رهقد -
 

 لديون.لزامي اإللأو  عفاء الطوعيإلمن خالل ائر خسا ا حامله إلى تكبدما يؤدي م ن،والدي هيكله دةإعا  يةاحتمال -
 

حكومات  عن نية الضالً وف، لبلدلذلك ا" ذ اآلخير لإلقراضمالال" ها الدعم الالزم باعتبار ملتقدي قائمةة الدوليم الليات الدعآ -
ض النظر ليات، وبغاآل ق تلكتقييم لعمراء جإمل ذلك يش. ومةلعا نات ابيا ال التي تنعكس في لياتاآل ستخدام تلكالوالوكاالت 

 وبة.ر المطلالمعاييوفاء بالى علدرة د السياسي، ما إذا كانت هناك قلقصن اع
 

المضمحلة معايير لاإذا لم تعد تستوفي  3المرحلة خارج من يل القروض تحو تمسي، نوحة المضمحلة ائتمانياً ممالبخالف القروض 
 .بةاقمر ةرفت بعد نياً تما ائ
 

 بلية قرة المستالنظ تما لومع
 .الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس  فيية قبلتسالمالنظرة اج معلومات المجموعة بإدرستقوم 

 

 محليج اللناتو انم على سبيل المثال،لعوامل االقتصادية الكلية )مثل اظرة المستقبلية الن وماتالمجموعة في االعتبار معل خذتأ 
 ت االقتصادية. البطالة( والتنبؤامعدالت و سهم في البلدات األومؤشر ار النفطالي وأسعجماإل
 

المعلومات الخارجية ة إلى فضاباإل داخليين،القتصاديين االراء بخ الومات الداخلية الواردة من لمجموعة المعلا تخدمتسف سو
اخلية حوكمة دلعملية لية قبالمستالنظرة اضات ترافتخضع  .صا لخا طاعالقو ميةحكوالمنشورة من خدمات التنبؤات االقتصادية ال

  فة.مختل لى سيناريوهاتقبل تطبيقها ع
 

 مركز المالي للموحدة لا ةقائماللمتوقعة في االئتمانية ا لمخصص الخسائرض عر
 ي:تالال على النحوفي قائمة المركز المالي للخسائر االئتمانية المتوقعة  ةسارالخ  صصاتيتم عرض مخ 

 

 لموجودات؛لمدرجة لالقيمة ا إجمالي كخصم منأة: طفة المبالتكلفمقاسة لالمالية ا داتموجولا -
 

 و؛ الماليةالمطلوبات كمخصص ضمن مالية: بصفة عامة، الضمانات القود ض وعالقرارتباطات  -
 

ركز ائمة المق في لها  ةالخسارص مخصإثبات الدخل الشامل األخر: ال يتم من خالل لقيمة العادلة المقاسة با ن ي دت الأدوا  -
وتم إثباته  ةخسارعن مخصص ال فصاحاإل ، تمالعادلة. ومع ذلكهي قيمها دات الموجوتلك رجة لالقيمة المد ناً أللي نظرالما 
 لة.لعاديمة ااحتياطي القاكمة ضمن ت المترالتغيرافي 

 

 قيود تقنيات التقدير
 معايرتهاادة عإال يمكن  حيث حددةفترة زمنية م يفالسوق  ئصخصاجميع دائماً  وعةالمجمالمطبقة من قبل النماذج وقد ال تشمل 

ن رغم مالنماذج األساسية. على اليث تحدمؤقتة إلى أن يتم عديالت إجراء تتوقع الممن ووق. التغيرات في ظروف السس سرعة نفب
بيانات  إلى تستند المتوقعةئتمانية الر اخسائلاساب لح  دمةالمستخ إال أن النماذج ، المجموعة تستخدم بيانات حديثة قدر المستطاع أن

الجوهرية ت لألحداث يالتعدسيتم إجراء ومجرد توفرها بياناتها ب يثها تحد سيتمقتصادية الكلية التي عوامل االاء بعض البإستثنحديثة 
 . الماليةالتقارير إعداد تاريخ قبل وقعت التي 

 

 تعديل الخبرة االئتمانية 
قع خبراتها امن و جتهاداتها جموعة استخدام اجموعة من الملمة باالخاص المتوقعةئتمانية الاة ارلخسص اخصة مهجيتتطلب من

 متوقعة في جميع فترات إعدادة التمانيموذج الخسائر االئفي نتائج نالمقدر للعوامل غير المدرجة  اج التأثيرإلدرنية ئتما اال
 التقارير المالية.
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 لمالية الموحدةا وائمالق إيضاحات حول
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( امةالهبية عداد والسياسات المحاسسس اإلأ   2

 
   المشتقات المالية وأنشطة التحوط

 لثالث التالية:ا ئصمع الخصا  خرقد آعو ة أهو أداة ماليالمالي شتق الم
شر  سعر الصرف األجنبي أو مؤ سعر السلعة أو ة أومالية الللتغير في سعر الفائدة المحدد أو سعر األدا ةً مته استجابر قيتتغي -

 اترمتغيلا الةيكون، في ح أال، شريطة ىخرأ اتمتغيرأي أو  يمؤشر االئتمانالأو  االئتماني صنيفلتأو االمعدالت األسعار أو 
 األساسي"(.عقد لاالعقد )أي " يفرف لط اً ، غير محدديةالالمغير 

 ةعقتولما األخرى مطلوب ألنواع العقود  الذي يكون أقل مما هودئي المبر ستثما اإلافي أو صدئي المبر ستثمااإلصافي ال يتطلب  -
 أن يكون لها استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.ب
 .يقبلمست خريتا يتم تسويتها في -
 
عقود الصرف دة ولفائار ا. وتتضمن هذه على مقايضات أسعف األطراف األخرىتقات مع مختلمشالت جموعة في معاماللما دخلت
إبرام عقد المشتقات المالية ويعاد قياسها  ادلة في التاريخ الذي تم فيهعلمة اقيبالإثبات المشتقات المالية  جنبي اآلجلة. يتم مبدئياً األ
قيمة ن التكو ندما مطلوبات ععندما تكون القيمة العادلة موجبة وك  ت ة كموجوداماليت التدرج جميع المشتقا . ةالعادل يمةبالق اً حقال

 البة.العادلة س
 

أداة تحوط، وإذا ومؤهلة كمصنفة  اتالعادلة على ما إذا كانت المشتق ةميالق عنأو الخسارة الناتجة  سبالمك إثباتتعتمد طريقة 
 :على أنها المشتقات المجموعة بعض  صنفت. تحوطهلذي يتم ا ندة الببيع، طكذلك مراألكان 
 
 ؛(لة)تحوطات القيمة العادلمؤكدة االرتباطات اأو المثبتة  ت أو المطلوباتجوداللمودلة تحوطات القيمة العا    )أ(
  دية(؛النققات )تحوطات التدفة بتمثالبات لومطلاأو  تادجوموالمحتملة جداً التي تنسب إلى التحوطات التدفقات النقدية المستقبلية   (ب)

 أو
 ر(.ستثما اإلصافي ت حوطا ة )تر في العمليات األجنبيستثما صافي اإلحوطات ت ج( )
 

وإستراتيجية إدارة المخاطر إلجراء وكذلك أهداف ، دوات التحوطأوحوط لتة بين بنود االعالقالتحوط،  ، عند بدءتوثق المجموعة
ا إذ ا ملتحديد ، مستمرالتحوط وعلى أساس  في بداية اءسو ، على حد  ها قييمبتوثيق تمجموعة الم تقوكما  فة.مختللا حوطمعامالت الت

العادلة أو التدفقات النقدية  ي القيمت فارتغيلا ات فاعلية عالية في موازنةذ هيالتحوط معامالت دمة في ت المشتقات المستخ نكا 
 .المحوطةللبنود 

 
   ةادلع المة تحوط القي  )أ( 
ة للدخل، مع دلموح مة القائفي ا المؤهلة كتحوطات القيمة العادلةالمصنفة وللمشتقات  ادلةالع غيرات في القيمةلتا م تسجيلتي
 حوطة.لتي تنسب إلى المخاطر الماووطة مح ودات أو المطلوبات الة للموج لتغيرات في القيمة العادلا
 

لمحوط والذي يستخدم له د اجة للبنلمدرمة التعديل على القيا اءفيتم إط إنهط، فوتح ال إذا لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة
 ويسجل كصافي دخل الفوائد.على مدى فترة االستحقاق  باح أو الخسائراألرإلى علي الفائدة الفطريقة معدل 

 
 التدفقات النقدية   وطتح (ب )

لدخل في اات النقدية دفقطات التحوتكلها م تصنيفها وتأهيت تيلمالية اال تقاتشلمة ليتم إثبات الجزء الفع ال للتغييرات في القيمة العادل
 .لدخفي القائمة الموحدة للرةً مباش بالجزء غير الفع ال الخسارة المتعلقة وأسب المك. يتم إثبات اآلخر الشامل

 
 رباحألالى ها بند التحوط عفير التي يؤثات الفتر يف لللدخالقائمة الموحدة المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى عادة تدوير إ تم

بطة بالبند مرتال اتفوأو المصرإليرادات اإلفصاح عن افيها  يتم التي اتفور. يتم تسجيلها في بنود الدخل أو المصرئا أو الخس
 .لةالص المحوط ذي

 
 أو خسارة متراكمة سبمكن أي إ ف، حوطلتا سبةمحا تستوفي معايير لم تعد عندما أو أداة التحوط أو تم بيعها مدة انتهاء  دنع

ب أو  بند التحوط على المكسؤثر في الفترات التي ي اتها إثب حقوق الملكية ويتمتبقى في ت ملكية في ذلك الوقفي حقوق ال ةدوموج 
  مباشرةً  يتمإنه ف، تة(موجودات المحوطة المثبال)على سبيل المثال: استبعاد معاملة المتنبأ بها لا حدوث ع ال يتوقالخسارة. عندما 

 .الموحدة للدخل ئمةا قال إلىالمسجلة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر كمة خسارة المترالاأو  دة تصنيف المكسبعا إ
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 ية الموحدةحول القوائم المالحات إيضا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(هامة سياسات المحاسبية الأسس اإلعداد وال   2

 
 )تتمة(المشتقات المالية وأنشطة التحوط 

 
 تحوط صافي اإلستثمار  ( ج)
أو   أي مكسب يتم إثبات ية. طات التدفقات النقدلتحوثلة مما  ريقةاألجنبية بط من العمليات راتستثما اإلفي صا تساب تحوط إح  يتم
أو الخسارة المتعلقة بالجزء لمكسب يتم إثبات ا اآلخر؛ لدخل الشاملمباشرةً في االجزء الفع ال بلمتعلقة رة على أداة التحوط اخسا 

الموحدة لملكية في القائمة وق اي حقمة فتراكموالخسائر الين المكاسب تضم يتم .للدخل دةائمة الموح قلافي  مباشرةً غير الفع ال 
 سارة الناتجة عن االستبعاد.سب أو الخ ن المكة كجزء معمليات األجنبيتم استبعاد الللدخل عندما ي

 
 لية المشتقات الماأنواع منتجات 

لبيع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ عن اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو تقبلية عبارة جلة والمسالعـقود اآل
التعامل فائدة المستقبلية يتم األجنبية وأسعار الالت العمقود ي. عرالسوق الفو للتعامل بها في اآلجلة معدةد بل. العقوتقسمي المحدد ف
لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود  ظمة وتخضعالبورصات المن مبالغ محددة فيبها ب

تاريخ متفق عليها تبدأ ب منيةرة زولفترية القروض اعتب سعار فائدة آجلةتحدد فيها أص شكل خا ة بممصملية أسعار فائدة مستقب
 ل.محدد في المستقب

 
س قيم اعتبارية محددة. ففي فين لتبادل أسعار فائدة أو عمالت أجنبية على أسا قيات تعاقدية تتم بين طرعقـود المقايضات هي اتفا 
المحددة  القيمة االعتبارية أساسعلى ئمة وعا  ةفائدة ثابت ات ذات أسعارفوعمد اف عادةً طربـادل األيت ةفائدعقـود مقايضات أسعار ال

اعتبارية بعمالت مختلفة. أما في عقود مقايضات أسعار الفائدة  ادل مبالغلمختلفة يتم تبيضات العمالت اوفي عقود مقا لعملة واحدة.
 فة.مختل ائمة بعمالتفائدة ثابتة وع ت ذات أسعارعا ومدفو ريةباتعلغ اللعمالت المختلفة فإنه يتم تبادل مبا 

 
أو أداة مالية بسعر ثابت  ع مقدار محدد من سلعة ما إللتزام إما لشراء أو بييس اتعاقدية تعطي الحق ول لخيارات هي اتفاقياتد اعقو

 ة.سواء كان ذلك بتاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محدد
 
   لمشتقات المالية المتعلقة با ن اطر االئتماخم

 التعاقديـة، وهي تقتصر هاتزامإلتاد في سدخر الطرف اآل ثرعتمن احتمال شتقة ألدوات المالية المة با تعلقتمان المئر االمخاطتنشأ 
ية  سسات مالؤ موعة مع ممج لاقات في صالح المجموعة. يتم إبرام أغلبية عقود مشتتكون على القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي 

  .أخرى
 

   ألغراض المتاجرةأو صادرة  بهافظ مشتقات مالية محت
 خرى.مع أطراف أ العقود اآلجلة خول فيفي الدعة موج مة للتتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالي

 
   ض التحوطغرارة ألا أو صادبه لية محتفظمامشتقات 
متضمنة إدارة مخاطر تعرض  ،رن عملية إدارة المخاطدارة المخاطر. وكجزء مماً متكامالً لقياس وإنظا عة جمواتبعت الم

وجودات ة إدارة المل أنشطالفائدة من خاللة( وأسعار معر الالمجموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاط
قبولة محددة من قبل مجلس ات موأسعار الفائدة إلى مستويلة لعميل التعرض لمخاطر اتقل موعةاسة المج ات. إن من سيوبوالمطل

ز بصورة ة المراكباقرمتتم ر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. قأاإلدارة. وقد 
اإلدارة مستويات لمخاطر لس مج  الموضوعة. كما أقر حدودن المراكز ضمء الد من بقا أكوط للتات التح ستراتجيادم مستمرة وتستخ 

فائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة بصورة مستمرة وتستخدم لاالفائدة وذلك بوضع حدود لفجوات أسعار  سعارأ
 رة. ا مجلس اإلداعهلحدود التي وضلفائدة في اأسعار ا لتقليل فجواتت التحوط يا ج يتراتاس
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 ةوحدالمحول القوائم المالية ت حاضاإي
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 تتمة()أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    2

 
 )تتمة( مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط

 من الحدأجل وذلك من غراض التحوط ألتقات المالية مجموعة المشالمطلوبات، تستخدم الو موجوداتال ةإداروكجزء من عملية 
التحوط وكذلك متوقعة  تمن خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالذلك يتحقق ولفائدة. وأسعار ا ملةالعتعرضها لمخاطر 

 اتفترات الموجودعند مراقبة الفائدة فإنها تظهر  اطر أسعارلمخ  نسبةتعرضات قائمة المركز المالي ككل. بال مقابلاالستراتيجي 
قود مقايضات أسعار الفائدة والعقود في عأسعار الفائدة وبالدخول  اطرمخ  ماثلة لتقدير مستوىرب متجا  باستخداموالمطلوبات 

، فإن المحددة لتحوطلمحاسبة ال هؤير ممخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتيجي غ اتقبلية لتحوط جزء من تعرضتسالم
  لمتاجرة.كأدوات ل رها باتعلقة يتم اعتالم لمشتقاتا
 
معروفة  ومقايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالتمالت وخيارات العجنبي اآلجلة األ صرفتخدم المجموعة عقود الست

ار ر أسعمخاط مقابل ية للتحوطالمستقبل ودقعوال تخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدةومحددة. باإلضافة إلى ذلك، تس
 ذه الحاالت، فإن عالقةئدة ثابتة. وفي جميع هفا  عارأس  محددة ذاتالمعروفة وال ليةا مالوراق األقروض وال من ائدة الناتجةالف

 ت. ا طوكتح  احتساب هذه المعامالتتفاصيل البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمياً ويتم ذلك  بما فيوهدف التحوط، 
 

 :تين للتحوط على النحو التاليوعة محاسبة التحوط في استراتيجيتين منفصلالمجمتطبق 
 

 القيمة العادلة(  ات )تحوط ة فائدة الثابتلاأسعار ن ذات دي  وات اللى أدئدة عمخاطر أسعار الفا
معرضة فهي  بالتاليثابتة وو رةيغة متذات أسعار فائدالطويلة األجل من القروض / األوراق المالية بمحفظة المجموعة فظ تحت

تلك عن طريق بإدارة تعرضات المخاطر  عةوملمج ا ومتقالفائدة السوقية.  سعارفي أرات نتيجة للتغي ادلةالقيمة الع للتغيرات في
 ة ذات مدفوعات ثابتة / مقبوضات عائمة.ائدر فعقود مقايضات أسعا الدخول في 

 
من وطها تح كن ال يتم طر االئتمان، ولرى، مثل مخا إدارة المخاطر األخ بالتالي يتم وئدة الفا  أسعارمخاطر عنصر تحوط فقط يتم 
ة األجل ية الطويلمالال للقروض واألوراق لةدلعا ا لقيمةا في لتغيرأنه ا الفائدة علی رسعا أ طرامخ  صرعن ديدتح  ميتالمجموعة.  قبل

غييرات ما تكون هذه الت عادةً و (.ةالفائدة القياسيار أسع)ر ليبور عس في راتلتغيا نم طذات أسعار فائدة متغيرة/ ثابتة والناتجة فق
اليتها من فع ييمقيمة العادلة ويتم تقال اتتحوطعلى أنها  ستراتيجيةالتحديد هذه ايتم  ادلة.لكلي في القيمة العير اللتغبر مكون هي أك
 القيمة العادلةيرات في لتغع ااسية مائدة القيأسعار الففي  يراتإلى التغالعائدة مقارنة التغيرات في القيمة العادلة للقروض  خالل

 .دةار الفائلمقايضات أسع
 

. فيما يلي تحوطها ي يتم لتة المحفظات مع القيمة اإلسمية لبارية للمشتقالقيمة االعتمطابقه من خالل تحوط تحدد المجموعة نسبه ال
 :هي المصادر المحتملة لعدم الفعالية

 

األخذ ع مع متوقد اللسداتاريخ ا وطتح ب موعةمج التقوم ، حيث للمبالغ المدفوعة مقدماً الفعلي  جمالح قع وتوملجم افروق بين الحلا (1)
 السابقة؛خبرتها اقع اوأساس على عة توقالم مدفوعة مقدماً بار المبالغ الفي االعت

 وط؛ وتح  داةأ كالمبدئي نيف تصلافي تاريخ  الصفريةغير التي مشتقات ذات القيمة العادلة وطات ح ت (2)
البنود ؤثر على ت ال هاغير المضمونة ولكن ائدةالف يضات أسعارمقا دلة لعا التي تؤثر على القيمة الاآلخر ائتمان الطرف ر اطخ م (3)

 .المحوطة

 
 ستثمار( تحوط اإلصافي اإلستثمار في العمليات األجنبية )صافي 

الصرف األجنبي الناتجة سعر  اتتعرضحوط ت تمالمالية.  ا ائمهي قوتوحيدها فتم والتي ستثمار في عملية أجنبية إلدى المجموعة 
ط تحو صافيإلى ستثمار اإلت تحوطا صافي ك العقودهذه  صنيفتم ت. عقود الصرف األجلةدام استخ خالل ر من ا ثمستإلاا عن هذ

ية جودات العملومافي مع صالعقود ة ابقنسبة التحوط عن طريق مطقامت المجموعة بتحديد . ات األجنبيةمليالعملكية القوق ح 
 .األجنبية

 
 فعالية التحوط م عد

ه اديقتصلضمان وجود عالقة اقعة المتولفعالية دورية لتقييم  عمليات، ومن خالل قة التحوطة عالبداي عندط تحوال يةالفعيتم تحديد 
في وعة المجمدخل ت، ةيجنباألف العمالت صر للتقلبات في أسعار اتالنسبة لتحوطات التعرضبط وأداه التحوط. وبند التح بين 

تقييم المجموعة بإجراء  ومتق. ولذلك التحوطبند شروط ع م اً ماملتحوط ته األدا مةالحاستحوط حيث تتطابق الشروط العالقات 
 لية. عي للفعانو



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

33 

 الموحدة ول القوائم الماليةإيضاحات ح
 2020ر يسمبد 31في 

 
 

 مة()تت أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    2
 

 )تتمة( حوطالتلية عدم فعا

، أو إذا قديرات األصليةعن الت يةلنقدا قاتتدفتوقيت التغير إذا  يةفعالعدم التنتج ، قد نبيةاألج لعمالت تعرضات اوفي تحوطات 
 ق.مشتال اآلخرف طرلاأو  لبنكالخاص با  ناالئتمافي مخاطر يرات تغكانت هناك 

 

 عادة تعيينالمرجعي وإمثل السعر ، شروط حاسمة مماثلة كبند التحوطها لديالتي ة دئالفاأسعار يضات جموعة في عقود مقامال تدخل
 نم %100التحوط بنسبة في الحاالت التي ال تقم فيها المجموعة بوة. اق والقيمة االعتباريتحقاإلس خ الدفع وتواريخ خ وتواريواريالت
كانت  الحاسمة. بما أن جميع الشروط ية للمقايضاتتبار االعالقيمة  ايةغلالقائمة  كنسبة من القروض وطلتحبند اتحديد  ا، يتمروضهق

 .%100ة ببنس الة ة االقتصادية فعكانت العالق، لسنةخالل امتطابقة 
 

قد تحدث األجنبية. العمالت  اتتحوطبيتعلق  مبادئ فيماال م نفسائدة باستخدالفا أسعار  اتلمقايضبالنسبة فعالية التحوط عدم يتم تقييم 
ين ة بحاسمي الشروط الوق فالفر و ع القرضبق متتطاالفائدة التي ال ئتمانية / قيمة الخصم على مقايضات أسعار ة االالقيمعديل تلة يجنت

 دة والقروض  ائلفمقايضات أسعار ا
 

 مقايضات أسعار.علق با يتفيم 2019أو  2020فعالية خالل سنتي  ال يوجد
 

 دخل الفوائد

ة دوات الماليلمطفأة واألة التكلفالية المقاسة با مللجميع األدوات ائدة الفعلي ة معدل الفا باستخدام طريقائد الفو دخليتم تسجيل 
ات المالية التي تستحق عليها فائدة دالموجو على وائدادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تسجيل دخل الفبالقيمة العالمصنفة 
ثلة ا مم طريقة، ب9المالية رقم إلعداد التقارير يار الدولي وفقاً للمع ل الشامل اآلخرلدخ ل االن خ يمة العادلة مالقة بوالمقاس
، 39الدولي رقم  لمحاسبةا را معي دة كمتاحة للبيع أو المحتفظ بها حتى االستحقاق بموجبتستحق عليها فائتي ال ليةودات الما للموج 

مة للتدفقات ستلالمالنقدية بالغ صم بدقة المعدل الذي يخ الفعلي هو المئدة الفا  عدلالفعلي. إن م ئدةلفا وذلك باستخدام طريقة معدل ا
حيثما  ،المالي ودج وللم داة المالية أو، فترة أقصر، إلى صافي القيمة المدرجةعمر المتوقع لألال اللالمقدرة من خ لمستقبلية ة النقديا

 كان ذلك مناسباً.
 

 قياس القيمة العادلة 
 هم حقوق ملكية لشركة أخرى. سأواحدة ومطلوب مالي أو أداة ينشأ عنه موجود مالي لشركة د ي عقداة المالية هي أألا
 

السوق   اركيشم بين  ةنظمم لةاممعلتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع مه سيتم استالالذي  سعرال هيالقيمة العادلة 
 إما: المطلوب تحدثيل تحوأو الموجود بيع معاملة أن باض ادلة على افترة العيمالققياس ند ويست تاريخ القياس. في
 

 أو ؛ المطلوب أوللموجود الرئيسي  لسوقفي ا  -
 . غياب السوق الرئيسيل اح في  المطلوبأو  ئدة للموجودفا  كثراألفي السوق   -

 

 لمجموعة. ا لبق منيه ل فلتعاممتاح ا أو السوق األكثر فائدة وق الرئيسيسن الن يكويجب أ
 

أو  جودلموفي السوق عند تسعير ا المشاركونسيستخدمها تي االفتراضات ال استخدامب لوبطمالقيمة العادلة للموجود أو لاس اتم قيي
 ية.داالقتصا م هح مصاله لتحقيق ج وأفضل على يعملون وق لسا يمشاركأن بفتراض اعلى ، المطلوب

 

عن طريق اقتصادية  افعمن على إدرارالسوق مشاركي  رةقدر بعين االعتبا ماليةالير دات غوجوة للمأخذ قياس القيمة العادلي
أعلى تخدم الموجودات بسيسفي السوق الذي  آخرمشارك لى ا إيعهق بأو عن طري ا اتهاستخدامأعلى وأفضل الموجودات ب م استخدا
 .ا هاتاماستخدوأفضل 

 

والذي يزيد الحد  لقياس القيمة العادلة،فية كا  وماتلها معلتتوفر التي و روفب الظحس ناسبةتقنيات التقييم الم المجموعة تستخدم
 .حظتها مال التي ال يمكنت المدخالاستخدام من  يحدمالحظتها والتي يمكن المدخالت ذات الصلة  دام تخ ساالقصى ال

 

ن التسلسل ضمة الموحدلمالية ائم اقوال لة فيعادها التقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمي وبات التطلملت وايتم تصنيف جميع الموجودا
 ككل: دلةلعا لجوهري على قياس قيمتها امدخالتها ذات التأثير ابناًء على أدنى مستوى ل، دلةالهرمي للقيمة العا 

 

 ؛ثلة أو المطلوبات المماثلةات المما ودج وللم في األسواق النشطة)غير المعدلة(  لنةاألسعار المع: 1المستوى 

مة العادلة المسجلة قيالقياس التأثير الجوهري على يمكن مالحظة مدخالتها ذات تي وال قييم ألدنى مستوىلتا ياتتقن: 2ى مستولا
 رةباشأما بصورة مباشرة أو غير م

  دلةالقيمة العا قياس الجوهري على التأثير ت اذتها يمكن مالحظة مدخالي ال والتمستوى نى يات التقييم ألدتقن:  3المستوى 
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 ةموحدالمالية الل القوائم إيضاحات حو
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(هامة ية الداد والسياسات المحاسبس اإلعأس   2
 

 ()تتمةلعادلة قياس القيمة ا
حدثت ما إذا كانت قد عة جموالمحدد ت، ررمتك على أساسالموحدة المالية  المثبتة في القوائمالمطلوبات وجودات لنسبة للموا ب

تها ذات التأثير وى لمدخالأدنى مستإلى  )استناداً  -ها تصنيفقييم ة تن خالل إعادمي مالهريات في التسلسل لمستوبين ا تحويالت فيما 
 .إعداد كل تقرير مالينهاية فترة  ( فيككل العادلة ا هتمياس قالجوهري على قي

 
اطر خ ص وموخصائاس طبيعة على أسلوبات فئات الموجودات والمط مجموعة بتحديدالت قامعادلة، لا يمةالقاإلفصاح عن لغرض 

 كما هو موضح أعاله.ة العادلة هرمي للقيمسلسل الومستوى التالمطلوبات أو الموجودات 
 

يمة العادلة بتاريخ رية بالققا علات االمشتقات المالية والموجودات غير المالية مثل اإلستثمارة مثل يلات الما وداأل موعةتقيس المج 
 .إعداد كل تقرير مالي

 
 ي السوق للموجوداتـار العطاءات المعلنة فالنشطة بالرجوع إلى أسعسوق لاداولة في لمتات المالية ادوة لألالعادل ةديد القيمتح  يتم
المحافظ ات في ستثمارلإلالعادلة  ةميالق السوق للمطلوبات، بدون حسم تكاليف المعاملة. يتم تحديد فيعلنة ض الموعرال را عوأس

 لن.سعر عرض معأساس آخر  علىمتوفرة، ون ا تكعندمالمشابهة،  يةستثماراإلوات األدالمدارة أو 
 

والتجار  البورصةة بسهولة وبشكل منتظم من ة متوفرالمتداول را عست األرجة في السوق النشطة إذا كانت المالية مدتعتبر األدوا
ي معامالت دث في تح الفعلية والت األسعارثل هذه دمة التسعير أو الوكاالت التنظيمية وتمناعات وخ الص موعة والسماسرة ومج 

. تشير ير نشطق يعتبر غولسان فإ إستيفاء المعايير المذكورة أعاله، لم يتم. إذا ةتفضيليروط تظمة دون شق بصورة منلسوا
ك نا كون هأو ت ي العروض المنتشرةتشار أو زيادة فاسعة االنو ضعرو الدالئل بأن السوق يعتبر غير نشط عندما تكون هناك

  ة.معامالت حديثة قليل
 

. قد ةلتقييم المناسباات قنيإحدى ت استخدامالعادلة ب ةتم تحديد القيمه يفإننشطة، سوق  توجد لها ي الالتبالنسبة لألدوات المالية 
 :تقنيات على ما يليال تشتمل تلك

 

 أسعار السماسرة   -

 السوق ذو شروط تفضيلية معامالت ثدح أ   -

 لشروط وخصائص المخاطرألدوات تحمــل نفس ا اليةالح دالتمخصومة بالمعوقعة التالمدية النق قاتالتدف   -

 ر الخياراتج تسعينماذ   -

 نماذج تقييم أخرى   -
 

تحق هو المبلغ المسة ائدتحق عليها فستق، والتي تتضمن ودائع ال تحقا خ إسلتي ليس لديها تواريئع الودادرة للمقدلة االقيمة العا 
 .الطلبالدفع عند 

 

خصم مع التقرير المالي  إعدادخ اريبت اآلجلةالصرف أسعار تخدام سا ب جلةاآلجنبي األ صرفاللعقود  لةادلعة االقيميتم تحديد 
 .اليةح ة اليمقلى الإالقيمة الناتجة 

 

استخدام على شروط وإستحقاق كل عقد وب ية المقدرة بناءً نقدالتدفقات ال ضات أسعار الفائدة بخصمايلمق ادلةالقيمة العيتم تحديد 
 لقياس. خ اتاريفي مماثلة  ئدة السوق ألداةفا  عارأس
 

 إستبعاد 
مالية الت موجوداالمجموعة من  ء منو جزالي أالموجود جزء من الم، حسب مقتضى الحال، المالي )أود الموجود يتم إستبعا 

 ( عند:ةمشابهال
 

 ية من الموجود؛ م التدفقات النقدتالفي إس الحق ءإنقضا   (أ)

إلى جوهري  دون تأخيربالكامل  لكنها تعهدت بدفعها د والنقدية من موجوقات ستالم التدفي إا فظ المجموعة بحقوقها إحتف (ب )
 أو طرف ثالث بموجب "ترتيب سداد"؛ 

 المخاطرجموعة بنقل جميع الم)أ( قامت  ءً ية من موجود سوا قات النقدلتدفم اقل حقوقها في استالبنوعة لمجميام اق ( )ج
جوهرية مكافآت الء جميع المخاطر والبقا لم يتم نقل أو إد أو )ب( عندما وجوالموالمكافآت الجوهرية المتعلقة ب 
 .موجودلموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على الل 
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 حدةإيضاحات حول القوائم المالية المو
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ة()تتمامة بية الهالمحاس اتاسيوالس عداد إلاأسس    2
 

 )تتمة( إستبعاد
ل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت قنالنقدية من موجود ولم يتم  حقوقها في إستالم التدفقات عة بنقلالمجمو تقام عندما 

موعة في لمج كة ار مشارارحد إستم إثبات الموجود إلى متينه الموجود، فإ  نقل السيطرة علىتم م يالجوهرية للموجودات ول
 الموجود.

 

 أو انتهاء مدته. ؤهغا إل أو ؤهالعقد  قد تم إخالبموجب  تزاماإللون كي ي عندما مالوب اليتم إستبعاد المطل
 

 بشط
أن  لدي ن. ومع ذلك، يجبا درداال يكون هناك احتمال واقعي الست يتم شطب القروض وسندات الد ين )إما جزئياً أو كلياً( عندما 

لمبالغ استرداد االمتعلقة بعة جموت الماءاجرإل الثمتاالأجل من يذية بها لإلجراءات التنفالية التي يتم شطالمودات الموج  عتخض
ي أوالً كإضافة إلى المخصص الذق فرال، يعامل ةب شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكممبلغ المطلوإذا كان ال مستحقة.ال
 .دخللل الموحدةمة القائلغ مستردة الحقة في أية مبا ة. وتقيددرج ة المالقيم يتطبيقه بعد ذلك مقابل إجمال متي
 

 ارية تثمارات عقسإ
ل جزء من قيمتها أو كليهما كإستثمارات عقارية. وفي حالة شغ أو إلرتفاعض اإليجار ت المحتفظ بها لغرتصنف جميع العقارا

 ماركإستثء بصورة منفصلة إما وعة بحساب األجزاجمملة، تقوم ادره بصورة منفال بيع أجزاء منمتح وا المجموعة العقار من قبل
ردة، فإنه يتم تصنيف العقار كإستثمار ة منفبصور دم إمكانية بيع األجزاءما أنسب. أما في حالة عات، أيهومعدرات عقا أوعقاري 

 ص.اخ لاام الستخدلمحتفظ به جوهري جزء غير  عقاري فقط إذا كان
 

لتكلفة متضمنة ئياً با مبد اريةلعقات ستثمارااإلجميع ات العقارية. وتسجل حتساب اإلستثمارة اليمة العادلقلتطبق المجموعة نموذج ا
 قتناء المصاحبة للعقار. إلتكاليف ا

 
 ئمةاقفي الفي القيمة العادلة  يراتالتغرية بالقيمة العادلة ويتم إثبات العقاستثمارات اإلجميع بعد اإلثبات المبدئي، يتم إعادة قياس 

تحديد القيم العادلة م يت .العقارية راتستثما لة لإلادالع قيمةال ديدتقييم مستقل لتح  يوعة بتعيين إختصاصلدخل. قامت المجمة لالموحد
 التقييم الدولية.يير معا  ج التقييم التي أوصت بها من لجنةنموذ قل بتطبيقمستعتمد قيم خارجي معلى تقييم سنوي يقوم به م بناءً 
 

وال ام الستخدية من اهائصورة نقارية بالع اراتتثمإلسعندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب اإما ة ات العقاريماراإلستث عادبتإسيتم 
 درجةقيمة المي متحصالت اإلستبعاد والن صافالفرق بي باتم إثتيها. إستبعادفع اقتصادية مستقبلية من يتوقع الحصول على منا

 . تبعادإلسفي فترة ا رئوجود في األرباح أو الخسا للم
 

ستثمارات إلا. بالنسبة للتحويل من  خدامالستغيير في اك تان هنا فقط إذا ك  ةيقارالعات اإلستثمارالتحويالت إلى )أو من(  اءإجريتم 
ذا ستخدام . إالعادلة في تاريخ التغيير في الامة بر التكلفة للمحاسبة الالحقة هي القيتمالك، تعلاا يشغلهالتي إلى عقارات العقارية 

للسياسة المتبعة للعقارات عقارات وفقاً ال إحتساب هذهجموعة ب، تقوم المةاريإستثمارات عقلتي يشغلها المالك أصبحت العقارات ا
 . خداميير االستحتى تاريخ تغآلالت وا
 

 عدات  معقارات و
إستبعاد   الموجودات، يتم سحب ع أو عند بي ئر اإلضمحالل.ا سستهالك المتراكم وخ إلسم اعد ح فة بتدرج العقارات والمعدات بالتكل

ة ها في القائمبعادو خسارة ناتجة عن إستويتم تضمين أي مكسب أالمالي حدة للمركز موال قائمةالمن  متراكمستهالكها الإوتكلفتها 
 ة للدخل.وحدالم
 

في الظروف ت و تغيراأحداث أكون هناك ما تدنحالل عمعدات من حيث اإلضموال اراتمراجعة للقيم المدرجة للعق إجراءيتم 
 ةالمقدر القيمةمدرجة على لمؤشرات وحيث تزيد القيم الاود أي من هذه وج  جة. في حالةالمدر اد القيمةتردإس تشير إلى عدم قابلية

تكلفة ناقصاً متها العادلة يقعد القيمة األعلى من بين تتي وال ستردادلالعلى قيمها القابلة موجودات لاخفض يتم ، داستردلإل ةالقابل
 يع وقيمتها المستخدمة.لبا
 

، بمعدالت محسوبة لشطب تكلفه  لتنفيذواألعمال قيد األراضي ثناء ا، باستمعداتالو تالعقاراميع ج  ىعل االستهالك ابحتسيتم ا
بين ما تتراوح  متوقعة التيالة أعمارها اإلنتاجي ىمد ىة علقيتبلما ها إلى قيمط الثابت ات على أساس القسودن الموج د مموجو كل
ى مدى يتم استهالكها علاني التي مبالوتجهيزات ت يبا ناء بعض تركباستث معداتات والرا عقالسنوات بالنسبة لجميع  5إلى  3

دة لمة عمارها اإلنتاجية المتوقعدى ألى مالهياكل المدنية التي يتم استهالكها عت وبناء اسنو 10ه لمدمتوقعة الاإلنتاجية  ها أعمار
 .سنة 20
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 حدةوائم المالية المول القوح اتإيضاح
 2020يسمبر د 31في 
 
 

 )تتمة( الهامةاسات المحاسبية أسس اإلعداد والسي   2
 

 )تتمة(ت عقارات ومعدا
ذا إ الً مستقبالية، ويتم تعديلها نة مكل سعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في نهاية متبقية للموجودات واأليتم مراجعة القيمة ال

 مر. تطلب األ
 

 المالية  مطلوبات لا
طلوبات أخرى. موء وقروض وسندات دائع العمالية أخرى وونوك ومؤسسات ماللب حقةستلية على مبالغ موبات المالمطالمل تشت
يتم تصنيف المطلوبات ة العائد الفعلي. قطري تخدامدين باسال فترةمدى لة على تدرج هذه بالتكلفة المطفأة. تطفأ تكاليف المعامو

بالقيمة ق للمطلوبات المدرجة . المحاسبة والقياس الالح العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالتكلفة المطفأةبالقيمة المالية إما 
وجود حاجة للخسائر اإلئتمانية لفة المطفأة باستثناء عدم بالتكرجة للموجودات المدمماثلة  هياح أو الخسائر العادلة من خالل األرب

مة العادلة يخسائر يتم ترحيل جميع تغيرات القرباح أو اللوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األمطفي حالة ال .المتوقعة
اتجة عن التغيرات في التصنيف اإلئتماني للجهات المصدرة والتي يتم ناء المكاسب أو الخسائر النرة بإستثإلى الربح أو الخسا 

 و الخسائر.أإلى األرباح الحق  تصنيف دون إعادةخر شامل اآلالدخل الفي عرضها 
 

 الالحق ف والقياس صنيالت
سب ا مكالمعالجة  تثناء، باس39الدولي رقم  ةكبير نفس متطلبات معيار المحاسب إلى حد  ة المطلوبات الماليالمتعلقة ب محاسبةتظل ال

ح أو با راأل اللة من خ قيمة العادلنفة بالمصال تبا لومطفيما يتعلق بالة لمنشأ اصة با لخ ا االئتمانيةمخاطر تجة عن النا الر أو الخسائ
 الحقاً إعادة تصنيفها إلى القائمة الموحدة للدخل. وال يتماآلخر  يرات في الدخل الشاملر. سيتم عرض هذه التغالخسائ

 

 م خزانة سهأ ياحتياطزانة وم خأسه
  هذه األسهم رجتدة. ابعأي من شركاته الت البنك أو قبل منا ئهيتم إعادة إقتنا  بالبنك التية اصزانة هي أدوات الملكية الخلخ ا همأس

 اطيتياح ن إعادة إصدار أسهم الخزانة مباشرةً في عة ناتجة كسب أو خسار. يرحل أي محقوق الملكيةمن  بالتكلفة ويتم خصمها 
 . للتغيرات في حقوق الملكيةدة موح لمن القائمة اة ضأسهم خزان

 

  ه كمي حا فالنقد وم 
ذات مارات تحت الطلب وإستثك وبنوالعلى نقد وودائع لدى وما في حكمه يتضمن النقد لموحدة للتدفقات النقدية مة القائألغراض ا

 يوماً  90ق أصلية لغاية قا يخ إستح وار( بتةالمصرفي)بإستثناء األرصدة  وإيداعاتنقد له إلى التي يمكن تحويلها بسهولة عالية يوس
 اء. تنقخ اإلريتا  من
 

 الة الوكموجودات 
 ي.المالللمركز  حدةلموالقائمة ا في الوكالة على أنها موجودات المجموعةال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة 

 

 األرباح على األسهم العادية  
في  لتوزيععملية ا عد ت ولم ها زيعتوب ما يصرحاملي أسهمه عندنقدية لح  غيرية أويقوم البنك بإثبات المطلوبات إلجراء توزيعات نقد

ثل في حقوق ما بلغ مإثبات م رةً باشاهمين. ويتم متم الموافقة عليه من قبل المسدما ييع عنسلطة التقديرية للبنك. يصرح بالتوزال
 الملكية .

 

 رةً فيسها مباشيا ق معاداللة ادلعلقيمة اعها مع إثبات اسيتم توزيتي ات اليتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجود
 الملكية .ق حقو
 

لموجودات الموزعة في ل مدرجةلقيمة الوا لوبجة للمطالمدر القيمةقدية، يتم إثبات أي فرق بين عند توزيع الموجودات غير الن
 القائمة الموحدة للدخل.

 

 .ير الماليتقرال دادعإاريخ دث بعد تكح ي لمالا ركزلما خ قائمةعليها بعد تاريالموافقة تم التي أرباح أسهم السنة اإلفصاح عن يتم 
 

 ضرائب ال
عة الخارجية على التابكات شرالى علالمفروضة  دخلتحسب ضرائب ال ت في مملكة البحرين.دخل على الشركا ال توجد ضرائب 

تلك الشركات  ا هفي تي تعمللا الدول فيمات السائدة ة والتعلينظمواأل أساس المعدالت الضريبية المنصوص عليها طبقاً للقوانين
اح رباأل ا هيأ ففي الفترة التي تنشصروف ع للضريبة ) 'الضريبة الحالية'( كميتم احتساب ضريبة الدخل على الربح الخاض .ابعةالت
 المعنية التي تعمل فيها المجموعة.دول المالية لل لألنظمة اً وفق
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( مةلمحاسبية الهاأسس اإلعداد والسياسات ا    2

 
 )تتمة( ائب رضال
 

 ؤجلةالضريبة الم
بات اء الضريبي للموجودات والمطلوبين الوعالمؤقتة لجميع الفروق  بولالمططريقة  مدااستخ ب ضريبة المؤجلةلا احتساب يتم

 . اليةقارير الملتداد اعإيخ في تارية التقارير المالألغراض إعداد  وقيمتها المدرجة
 

من المحتمل عد يحد الذي لم ال إلىريخ كل تقرير مالي وتخفض ودات الضريبية المؤجلة في تاج للمو مدرجةة القيمال عةيتم مراج 
ييم ادة تقإعم . يتمنهجزء ماح باستخدام الموجود الضريبي المؤجل كله أو للس فييكضريبة ربح خاضع للأن يكون هناك 

فيه من المحتمل بأن تسمح إثباتها إلى الحد الذي يصبح م ويت ماليرير قل تخ كريفي تا المثبتة مؤجلة غير ة الضريبيال جوداتمولا
 .الضريبة المستقبلية بإسترداد الضريبة المؤجلة فيه
 

 :اءضريبية المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة، بإستثنبات اللوالمطبات يتم إث
 
ة بدمج لمطلوب في معاملة ليست متعلقد أو اأو الموجورة لشهل مؤجل من اإلثبات المبدئيي اللضريبب المطلوا جتا ينحينم  (أ)

 ؛ وبةعة للضريلم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاض األعمال وقت المعاملة
 

الزميلة، حينما يمكن ركات لشواعة التابات ركشلفي امارات تثسفيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باإل  ( ب)
 المؤقتة في المستقبل القريب. روقالفمل بأنه ال يمكن استرجاع الفروق المؤقتة ومن المحتاع استرج  توقيت علىرة السيط

 
إعداد  خيرتا يفبها  ولعموالتشريعات المة يمعدالت الضريبباستخدام ال طلوبات الضريبية المؤجلةيتم قياس الموجودات والم

 .المالي التقرير
 

ة مقابل ية الحاليريبت الضلمقاصة الموجودا ونيكان هناك حق قانإذا  ؤجلةريبية المات الضلوبلمطات واالموجودة يتم مقاص
 ة.الخاضعة للضريبة ونفس السلطة الضريبيالمنشأة المؤجلة المتعلقة بنفس وبات والضرائب ضريبة الدخل الحالية للمطل

 
 ة المقاص

كان هناك حق قانوني ذا الي فقط إوحدة للمركز المئمة المقا الفي صافي المبلغ الية وإظهار والمطلوبات الم مقاصة الموجودات متت
أو تحقيق الموجود وسداد  المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغقاصة المبالغ المعترف بها حيث تنوي للتنفيذ لمقابل 

  ن.امالمطلوب بشكل متز
 
 رة والسداد في تاريخ المتاج  ةبحاسالم

يم لذي يتم فيه تسلريخ االتا  ، وهوالتسويةها في تاريخ باتيتم إث يةالللموجودات المالعادية" ق طرالالمبيعات "بجميع المشتريات و
 الموجود لطرف آخر.

 
   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

،  مة الموظفينعلى مدة خد اءً افآت عادةً بنستحق هذه المكوت ،فيها يع موظ جمل جموعة بعمل مخصص لمكافآت نهاية الخدمةالم تقوم
بدفع  المجموعة قوم تت طوال فترة الخدمة. كما ذه المكافآ تحق التكاليف المتوقعة لهتس ت الخدمة.األدنى من سنوا هم الحدالكموإ

مبالغ في نطاق ال تكون محصورةعة ومج الم تزاماتالو ماعي للموظفين المواطنين،مة للتأمين اإلجتنظام الهيئة العا في إشتراكات 
 .ا في هذا النظامالمساهم به

 
   مخصصات 

 تكاليفن فيه ي أو تفسيري( ناتج عن حدث سابق وتكوالي )قانونعلى المجموعة أي إلتزام حان صات إذا كيتم إثبات المخص
 مكن قياسها بواقعية.تسوية اإللتزام محتملة وي

 
 جنبية  األعمالت ال
 في شركةم كل . تقوللشركةض لة العرعمو العملة الرئيسيةمريكي والذي يعد الدوالر األالموحدة ب ليةمالاائم عرض القو مت

 ة.ة الرئيسيتلك العملوائم المالية لكل شركة باستخدام يتم قياس البنود المتضمنة في القالرئيسية والمجموعة بتحديد عملتها 
 

 .لةإجراء المعام لسائدة بتاريخة العملة الرئيسيبأسعار صرف ا يةبناألج عمالت الب يتم مبدئياً تسجيل المعامالت
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 دةموحلمالية الالقوائم ات حول إيضاحا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(سات المحاسبية الهامة عداد والسياأسس اإل   2

 
 )تتمة(جنبية األعمالت ال
 

 العمالت األجنبية المعامالت واألرصدة بتحويل 
المالي.  ريرعداد التقلسائدة بتاريخ إالرئيسية ا ار صرف العملةلعمالت األجنبية بأسعالنقدية با  والمطلوبات اتدوجوالم تحويل اديع

خل للسنة. يعاد تحويل البنود النقدية في القائمة الموحدة للدت األجنبية الناتجة عن إعادة تحويل صرف العماليتم تضمين فروق 
عادلة. تحديد القيمة اللذي تم فيه لتاريخ اادة بلسائبأسعار الصرف االت األجنبية العادلة بالعم يمةبالقاسة مقالالبنود غير النقدية 

قائمة قدية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ادة تحويل بنود اإلستثمارات غير الناتجة عن إعصرف العمالت األجنبية النوق فر
 ل إستثماراتادة تحويععن إتجة األجنبية النا ق صرف العمالتيتم إثبات فرو نة.للس لدخلل دةالدخل يتم تضمينها في القائمة الموح 

القيمة العادلة ضمن القائمة الموحدة للدخل  احتياطيكلفة مباشرةً في مدرجة بالتحة للبيع فيما عدا تلك المتالملكية الفي أسهم حقوق ا
خ ائدة بالتواريام أسعار الصرف السجنبية باستخدة بالعمالت األيريخ التا لفة تكال. يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالشامل
 للمعامالت.المبدئية 

 
  لمالية للعمليات األجنبيةم االقوائيل تحو

رف السائدة في تاريخ قائمة المركز الشهرة( والمطلوبات للعمليات األجنبية بأسعار الص بما في ذلكدات )ل الموجويتم تحوي
تجة ميع الفروق النا صلة. ترحل ج للفترة ذات المتوسط أسعار الصرف فات على أساس الدخل والمصرو نوديل بتحو تمي المالي.
 لملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر. ي تحويل العمالت األجنبية في حقوق اإلى احتياطلعمالت األجنبية مباشرةً ف اعن صر

 
وحدة القائمة الممعنية في ة الجنبيك العمليات األالمتعلقة بتل الشامل اآلخر للدخ ود ات بنبا إثعند إستبعاد العمليات األجنبية، فإنه يتم 

 للدخل. 
 
 المصروفات ل وبات الدخ ثإ

المستقبلبة المبالغ النقدية  بدقةخصم وهو المعدل الذي يطريقة العائد الفعلي،  لرسوم ذات الصلة باستخدامالفوائد وايتم إثبات دخل 
و لموجود المالي أة المدرجة للى صافي القيملمالية أو فترة أقصر، إلألداة ا مر الزمنيالع لخالمن  وضاتقبلمأو االمقدرة 
أي  ط التعاقدية لألداة المالية بما في ذلكهذه باألخذ في االعتبار جميع الشرو لية الحسابمالي، أيهما أنسب. تتم عمال المطلوب

ئر ن دون الخسا لفعلي، ولكن مجزأ من سعر الفائدة اجزءاً ال يتالتي تعتبر ة يمالة الاألدا لىإ رسوم أو تكاليف إضافية تنسب مباشرةً 
بمراجعة تقديراتها للمدفوعات أو المطلوب المالي إذا قامت المجموعة  للموجود أوتم تعديل القيمة المدرجة . يلمستقبليةاإلئتمانية ا

المدرجة  قيمةي السجيل التغيير فاألصلي ويتم تفائدة الفعلي لل امعد على ءً نا ضات. يتم احتساب القيمة المدرجة المعدلة بالمقبو
 د. أو مصروفات فوائكدخل فوائد 

 
لمضمحلة لموجودات المالية ائد اإلعتبارية على اات المالية مضمحلة. يتم إثبات الفوابح الموجودبات دخل الفوائد عندما تصإث يعلق
 لية.اافي قيمها الح المستقبلية لص ديةالنققات دفلتعلى المعدل المستخدم لخصم ا بناءً 
 

 بها. تسا بض عند اكرى المستحقة القالرسوم األخ و خل العموالتيتم إثبات د
 

 ى األداءالرسوم القائمة عل
ت م حدوث استرجاع جوهري في مبلغ اإليراداداء إلى أن يكون من المحتمل جداً عدن يتم إثبات الرسوم القائمة على األسوف ل

بلورتها أو تم ل إثباتها بالكامل إلى أن يمن المحتمجوهرية و راءً إصدار آاء األدرسوم القائمة على يتطلب إثبات المتراكمة. سوف ال
 .عسترجا لاللم تعد خاضعة 

 
 ل االستشارة دخ 

  ة من كل خدم نت كا مات االستشارية وما إذا لتحديد التزامات األداء في عقد الخدادات جوهرية وعة بتطبيق اجتهقامت المجم
تم أو بمرور الوقت عندما ي معينوقت في  إما  من التزامات األداء تلك ةرادات الناتج م إثبات اإليتة في سياق العقد. يدمات متميزالخ 

 .لعقد إلى العميللمعنية في ااألداء االتزامات تسليم 
 

 . بتثا ـارية على أساس القسط الدخل اإليجارات من اإلستثمارات العق يتم إثبات
 

 لمجموعة. ااتها من قبل ستالم مدفوعألسهم عند وجود حق إلأرباح اات دخل يتم إثب
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 لية الموحدةالماائم القوإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 ة()تتمبية الهامة اسات المحاسأسس اإلعداد والسي   2
 

 ومطلوبات محتملة موجودات 
نة منافع مفق مصادر متضان إحتمال تدفصاح عنها إال إذا كدة، بل يتم اإلالية الموح مالم لقوائوبات المحتملة في اال يتم إثبات المطل
 . إقتصادية ضعيفاً 

 

 منافع اإلقتصادية محتمالً.يصبح تدفق الصاح عنها عندما بل يتم اإلفوحدة، القوائم المالية الم لموجودات المحتملة فيإثبات اال يتم 
 

 ت مالتزاالالمالية واضمانات عقود ال
ملي ض حا تعويات للمجموعة عمل مدفوعب من القود التي تتطة هي تلك العالمجموعادرة من قبل المالية الص تا عقود الضمان

فقاً لشروط أداة الدي ن. يتم كون مستحقة ومدفوعات عندما تمحدد بعمل  قترضتم تكبدها نتيجة لفشل ملعقود عن الخسارة التي ا
رةً إلى إصدار الضمان. شالمنسوبة مبا يف المعاملة للعادلة، معدلة لتكا بالقيمة ا مدرجزام ية كالتاللممبدئياً عقود الضمانات اإثبات 

ي ناتج من لتزام مالإي لالزمة لتسوية إر للنفقات ااء وأفضل تقديبعالوة اإلطف بموجب كل ضماناإللتزام  قياسيتم لك، عد ذب
 . أيهما أعلىاكم، اإلطفاء المتر وم منه ت محسثبلمابدئي مالوالمبلغ  ارير المالية،بتاريخ إعداد التق الضمان

 

 لضمان.ى مدى عمر االثابت علقسط س الاآلخر على أسا  التشغيلي في الدخل خلللدة في القائمة الموحدة ت العالوة المستلمإثبا يتم 
 

ى مدى فترة لوعها بموجب المجموعةيتعين على التي االرتباطات هي واالعتمادات المستندية المسحوبة  القروض غير تارتباطا 
نطاق ضمن عقود لاتقع تلك  ،ةالمالي اتعقود الضمانار غر وعلى. العميلإلى  اً ده مسبقبشروط محد قروض تقديم، تباطالرا

 .االئتمانية المتوقعةائر الخسات متطلب
 

يم القرض تفاق على تقدالاا يتم عندموبة لقروض غير المسح قدية للضمانات المالية وارتباطات اال يتم تسجيل القيمة االسمية التعا 
 .اليللمركز الم ئمة الموحدةفي القا ساس شروط السوق على أ

 

 قطاعات معلومات ال
القرارات. إن رئيس العمليات ير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات الذي يتخذ ارابقة مع التقة بطريقة متطغيليقطاعات التشتم تقديم ال

ت . قاممنشأةللالتشغيلية قطاعات م أداء اليد وتقتي تخصص الموارمجموعة الالو أ لمسئولخص االش الذي يتخذ القرارات هو 

 لقرارات. ا خذلياتها ومتكرئيس لعم شركةلل الرئيس التنفيذي د حديمجموعة بتال
 

عات طا لقما بين افيت فا روة دون شروط تفضيلية، مع إستبعاد اإليرادات والمصيتم إجراء جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلي
طاع عات في تحديد أداء قالقطا طاع منق كلب ة مباشرةً فات المرتبطوالمصروتم تضمين الدخل وى المجموعة. يعلى مست
 األعمال.

 

 المحاسبية الهامة  راضات يرات واالفتراء والتقدآلا
وائم المثبتة في القالمبالغ يد حدت الية فيالترات والتقدياآلراء ، اتخذت اإلدارة المحاسبية للمجموعةفي أثناء تطبيق السياسات 

 موحدة:المالية ال
 

 لمتوقعةنية اتما ئالخسائر االقياس مخصص 
خالل الدخل المدرجة بالقيمة العادلة من وأدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة مالية للموجودات ال ةلمتوقعمانية ار االئتئقياس الخسا

ية والسلوك القتصادية المستقبلاوف الظرية حول وهرالج فتراضات الاو المعقدةج نماذالشامل اآلخر هو مجال يتطلب استخدام ال
وتوقيت التدفقات النقدية مقدار (، وتقدير عن ذلك ةئر الناتج خسا وال ء في السدادتعثر العمالاحتمال  سبيل المثال، على) ياالئتمان
من  مختلفةات مستويإلى ت يراتغيدي التؤ أنن حيث يمكمل لعواعدد من ا على. وتستند هذه التقديرات ضماناتوقيم ال يةالمستقبل

 .المخصصات
 

ضات األساسية من االفترامنة على عدد لمعقدة المتضنتائج النماذج االمتوقعة للمجموعة  تمانيةر االئائخسالة احتساب تمثل عملي
ات د تطبيق السياسجوهرية عنالء رامن اآلعدد دار ت المتغيرة والترابط المتبادل بينها. كما يتطلب إصالمتعلقة باختيار المدخال

 مثل:عة، انية المتوقسائر االئتمقياس الخ محاسبية لال
 

 للتصنيفات الفردية؛في السداد حدوث التعثر دد احتمالية لداخلي، الذي يح التصنيف االئتماني انموذج  -

 خاطر االئتمانية؛دة الجوهرية في المتحديد معايير الزيا  -

 لمتوقعة؛ة اانيالخسائر االئتماسبة لقياس منال تراضا الفتج وااختيار النماذ -
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 ةحدالموئم المالية القوات حول إيضاحا
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 )تتمة(الهامة  ات المحاسبيةوالسياساإلعداد أسس    2
 

 )تتمة(امة المحاسبية اله اآلراء والتقديرات واالفتراضات 
 

 ة( تم )ت ةقياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقع
احتمالية  الة وقيم الضمانات وتأثيرها على البطلكلي والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات ا ادصتاالق اريوهات نيسابط بين ر لتا  تحديد -

 لتعثر في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في السداد؛ عند ا وقيمة التعرض  دادحدوث التعثر في الس
   ة؛ية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعدتصااالقت  المدخال  الشتقاقنسبها ت ترجيحاوية تقبلالنظرة المسسيناريوهات  اختيار  -

 ئتمانية المتوقعة؛ و ائر االس الخسة المماثلة ألغراض قيا إنشاء مجموعات من الموجودات المالي -

 ة.رير الماليلتقاي وقت إعداد اف ة الهيكلةدإلعا تخضع يالت المتجددة والتسهيالت التي تحديد فترة التعرض ذات الصلة فيما يتعلق بالتسه -
 

 ت المالية تصنيف الموجودا
للد ين والفائدة على المبلغ   لمبلغ األصليدفوعات على ا وفحص فقط الم مال األعنموذج  ة في الفئة المناسبة على جودات الماليتمد تصنيف الموعي
فحص فقط  الية تستوفي الم ات ن الموجود ققة مالمتحدية نقالت لتدفقانت ا ا كاالمناسب وتقييم ما إذ ألعمال نموذج ا تحديد . صلي القائم األ
 إصدار آراء جوهرية من قبل اإلدارة. تتطلب  معقدة وأمر   قائمغ األصلي الوالفائدة على المبلد ين لل لغ األصلي دفوعات على المبالم 
 

م وتأخذ في  قائال المبلغ األصلي الفائدة علىو ينللد   يألصللغ اأثناء إجراء فحص فقط المدفوعات على المببتطبيق اآلراء تقوم المجموعة 
 دة. ائ ها تحديد سعر الفوالفترة التي في دات الماليةلتي يتم فيها عرض الموجو مثل العملة ا وامل ذات الصلة العتبار الع ا
 

 ستمرارية إلمبدأ ا
ا المصادر  ديهة لعة بأن المجموعارية وهي مقتنمر ستإلا مبدأساس تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة على أ بإجراءجموعة قامت إدارة الم

مؤكدة التي من الممكن  جوهرية ر غير على علم بأي أمو إلدارة ليست. وعالوة على ذلك، فإن ا المنظور تقبل المس أعمالها فيستمرار في لإل
ً جوهرية ى  عل حدة م المالية الموالقوائعداد إ تم. ولذلك، ةيرار ستمإلبدأ احول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس م أن تسبب شكوكا

 . االستمراريةأساس مبدأ  
 

 هرةإضمحالل الش
دات المنتجة للنقد  . وهذا يتطلب تقدير القيمة المستخدمة للوحمالي تقرير كل د محلة بتاريخ إعدات الشهرة مضجموعة بتقييم ما إذا كانتقوم الم

دة المنتجة لمتوقعة من الوحلمستقبلية ا ات النقدية ادفق للتوعة عمل تقدير ن المجم مة مخدستقيمة المالر ديتق يتطلب ها. التي تم تخصيص الشهرة ل
 التدفقات النقدية.    لتلكالية حساب القيمة الحلخصم مناسب   لنقد وأيضاً اختيار معدلل
 

 مالية القيمة العادلة لألدوات ال
يتم فأنه نشطة، األسواق ال لمركز المالي منة لالموحدقائمة الفي المسجلة ة ليت الما لوبا المط القيم العادلة للموجودات وحيثما ال يمكن اشتقاق 

كن مالحظتها  . إن مدخالت هذه النماذج مأخوذة من معلومات يمية المخصومةدفقات النقدج التنماذ لكفي ذبما خدام  تقنيات تقييم دها باستتحدي
ً ذلك كون لكن حيثما ال يأمكن ذلك، و حيثما في السوق  الت  اعتبارات لمدخء اآلراتتضمن لقيم العادلة. ايد لتحدر رأياً داإصنه يتطلب إف، ممكنا
ة العادلة لألدوات  هذه العوامل على القيماالفتراضات المتعلقة بالتغيرات في  ويمكن أن تؤثر ت. ان والتقلبا ر السيولة ومخاطر اإلئتممثل مخاط

 الية المقدم تقرير بشأنها. الم
 

 بعد ية  كنها غير إلزامصادرة ولدة ديج تفسيرات ر و ايي عم 3
 

حدة  الموية خ إصدار القوائم المالإلزامية بعد حتى تاري ير ها غولكنالجديدة والمعدلة ة صادر ال سيراتوالتفعايير معدد من الفيما يلي أدناه 
حسب  )يق تطبلل ةلون قاب بأنها ستك لقومعبشكل المجموعة توقع تالصادرة، التي ذات الصلة والتفسيرات  هذه القائمة هي للمعايير . للمجموعة

 ية: بح إلزامصتتطبيق هذه المعايير عندما مجموعة الوي تنيخ مستقبلي. ار في ت  (مقتضى الحال
 

 علق بعقود التأمين متال  17قم د التقارير المالية ر اي إلعد الدول  المعيار 
و معيار  التأمين، وه  عقودبلق عتلما  17الية رقم الم  ارير اد التقعد إل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي 2017في شهر مايو 
الدولي   لمعيار محل ا يحل ف د أن يصبح إلزامياً، سوجر بماح، فصواإل عرض وال قياس وال غطي اإلثباتن يد شامل لعقود التأمييدمحاسبي ج

  17 مالية رقمال رير اقالت د اد إلع لدولي لمعيار ا. ينطبق ا 2005 ةسنفي  ه الذي تم إصدار  المتعلق بعقود التأمين 4التقارير المالية رقم  دإلعدا 
التي  المنشآت ن نوع لنظر عاة وغير الحياة(، بغض ا حيالعلى  مباشرةين الأملتة ا داع التأمين وإن )أي عقود ع عقود التأميعلى جميع أنوا

  معاال هدفلا ق. وا طنلا  اتاءبعض استثن سيتم تطبيق .ةريذات سمات المشاركة التقديا، وكذلك على بعض الضمانات واألدوات المالية تصدره
ً فائدة  ر ون أكثمين يكتأبي لعقود الاس محذج ومهو توفير ن 17رقم التقارير المالية ار الدولي إلعداد للمعي وبخالف  ين. التأم لشركات وتوافقا
بقة، فإن  سا ليةحمية بساحم ت ساسياتبني إلى ى حد كبير لإ  ند، التي تست4لواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم متطلبات ا ال

ً ج وذمنيقدم  17الية رقم عداد التقارير الم المعيار الدولي إل لمعيار  وأساس ا لصلة. ذات ا حاسبيةجميع الجوانب الم ، يغطي لتأمينا امالً لعقود ش ا
 ي:  يل بمال يستكمهو النموذج العام، الذي  17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 تغيرة(ة )نهج الرسوم المة المباشر اركلمشا  سمات  تاذ د  قوف محدد للعييتك -

 جلاألرة لقصيا  للعقود ئيسي ر  كلبش ط(نهج مبسط )نهج تخصيص األقسا -
 

ارنة  المقم قا، مع عرض أر 2023يناير  1تدئة في أو بعد رات السنوية المبهو إلزامي للفت 17قم المالية ر  رير التقا المعيار الدولي إلعداد
ر المالية  لتقاريعداد المعيار الدولي إلوا 9 قمقارير المالية ر الدولي إلعداد الت بق المنشأة المعيار يطه أن تطشر ر بكلمبيق اطتالح ب. يسمةمطلوبال

 . عةموالمجهذا المعيار ال ينطبق على . 17رقم   التقارير الماليةالدولي إلعداد   معيار خ تطبيق الاريقبل ت في أو 15رقم 
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 دةالموح يةمالائم الحول القوإيضاحات 
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 (تتمة) عدامية بير إلزجديدة صادرة ولكنها غ توتفسيرامعايير  3

 1رقم على معيار المحاسبة الدولي التي أدخلت تعديالت ال -على أنها متداولة أو غير متداولة  وباتالمطلتصنيف 
الدولي  من معيار المحاسبة 76لى إ 69ن ات مى الفقرلت عتعديال الدولي ير المحاسبةايمع، أصدر مجلس 2020يناير شهر في 
توضح التعديالت ما  على أنها متداولة أو غير متداولة.ف المطلوبات متطلبات تصنيلتحديد  الماليةلقوائم عرض االمتعلق ب 1رقم 
 يلي:
 .ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية -
 رير.التقاد دإع ية فترةفي نها  التأجيلفي حق  كيكون هنا يجب أن  -
 لتأجيل.في ا ا ية ممارسة المنشأة لحقهأثر هذا التصنيف باحتمالال يت -
لن تؤثر شروط االلتزام على وحقوق ملكية، أسهم التزام قابل للتحويل هو نفسه أداة  ية فيالضمنالمشتقة  تإذا كانإال  -

 .تصنيفها 
 

ييم المجموعة قت. عيجب تطبيقها بأثر رج وي 2023ير ينا  1د عو بالمبتدئة في أ رات السنويةفتالهذه التعديالت هي إلزامية في 
 . كانت اتفاقيات القروض القائمة قد تتطلب إعادة التفاوض إذاوما الحالية  على الممارسة تلتعديالحالياً تأثير ا

 

  يميمفاهطار الإلى ااإلشارة إللق بالمتع – 3م رقة التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

المتعلق  3ة رقم تقارير الماليولي إلعداد اليار الدلى المعديالت عتع 2020ة الدولي في شهر مايو صدر مجلس معايير المحاسبأ
 طاراإل ة السابقة منغيصالاإلشارة إلى هو استبدال التعديالت إن الغرض من  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي. –بدمج األعمال 

 شهرالصادر في يغة الحالية صلاة إلى إلشارمع ا 1989سنة الصادر في إطار العمل  اسبة الدوليلمح عايير المجلس م يميالمفاه
 بشكل جوهري. دون تغيير متطلباته  2018مارس 

 

سائر خ ال المكاسب أو رداإصلتجنب  3 قمر اإلثبات للمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةاستثناًء لمبدأ إضاف المجلس كما 
 37اسبة الدولي رقم مح النطاق معيار ضمن التي تدخل محتملة العن االلتزامات وااللتزامات الناتجة "اليوم الثاني"  في محتملةال
  .بشكل منفصل ها بد، إذا تم تكالرسومفرض المتعلق ب 21تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم أو 
 

بشأن  3ية رقم ر المالالتقاريعداد الدولي إلمعيار ال مة فيالقائ تبشأن التوجيها يح جلس توضالمإضاف ، هنفسقت وفي الو

 .القوائم الماليةوعرض إعداد إلى إطار ة اإلشاربستبدال االبالتي لن تتأثر  حتملة غير مؤهلةملدات الموجوا
 

 بأثر رجعي. وتطبيق 2022يناير  1بعد أو دئة في ة المبترلفتنوي في اير السالتقر إعدادت رامية في فتالتعديالت هي إلزا
 

لي ى معيار المحاسبة الدولعأدخلت التي تعديالت ال - قبل االستخدام المقصود المتحصالت: العقارات واآلالت والمعداتبالمتعلق 
  16م رق

ستخدام المقصود، اال الت قبلالمتحص –ات واآلالت والمعدي العقارات وللد، أصدر مجلس معايير المحاسبة ا2020في شهر مايو 
المعدات، أي متحصالت من بيع المواد الت وواآل ن بنود العقاراتي بند متكلفة أم من يحظر على المنشآت أن تخصوالذي 

ارة. داإلمقصودة من قبل لبالطريقة ال عمقادراً على ال لكي يكونمنتجة في أثناء جلب ذلك الموجود إلى الموقع والحالة الالزمة ال
 أو الخسائر.رباح ة األالمواد، في قائماج تلك ليف إنتوتكا  متحصالت بيع هذه المواد،ك، تقوم المنشأة بإثبات دالً من ذلوب
 

عي على رج ر ويجب تطبيق التعديل بأث 2022يناير  1المبتدئة في أو بعد  السنويإعداد التقرير فترات إن التعديل هو إلزامي ل
 أة التعديل ألولق المنشدما تطبضة عنية الفترة األولى المعرولالستخدام في أو بعد بدات المتاحة والمعدا التالعقارات واآل بنود
 مرة.

 

 ئم المالية الموحدة للمجموعة.ال يتوقع أن يكون للتعديالت أي تأثير جوهري على القوا
 

 تكاليف الوفاء بالعقد  -لمرهقة د اعقوالمتعلق بال – 37دولي رقم الة التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسب
المتعلق بالمخصصات  37قم المحاسبة الدولي رعديالت على معيار ة الدولي تير المحاسب، أصدر مجلس معاي2020في شهر مايو 

قاً أم مرهقد ما إذا كان الععند تقييم  ها ينوالمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة لتحديد التكاليف التي يجب على المنشأة تضم
 خاسراً. 

 

ات كالً من التكاليف قد تقديم سلع أو خدمالمتعلقة مباشرةً بعلتكاليف تتضمن ا "."نهج التكلفة ذات الصلة المباشرة تطبق التعديالت
دها ما بعا است بالعقد ويتم ارية مباشرةً داإلال تتعلق التكاليف العامة و. وتخصيص التكاليف المرتبطة مباشرةً بأنشطة العقداإلضافية 

 الطرف اآلخر بموجب العقد. لم يتم تحميلها صراحة على
 

تعديالت لل ن يكونال يتوقع بأ . 2022يناير  1المبتدئة في أو بعد مالي السنوي ير الإعداد التقرفترات لإلزامية  تعديالت هيإن ال
 .عةمودة للمج أي تأثير جوهري القوائم المالية الموح 
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 دةالموح يةمالائم الإيضاحات حول القو
 2020ديسمبر  31 يف

 
 (تتمة) ير إلزامية بعدها غجديدة صادرة ولكن معايير وتفسيرات  3
 

ا  رهباعتباتابعة شركة  – المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  المتعلق بتبني 1إلعداد التقارير المالية رقم ولي الد  المعيار
 جهة تتبني ألول مرة 

لية، أصدر مجلس  عايير الدولية إلعداد التقارير الماير المياعم يةى عملل ع أدخلها  التي تم 2020 – 2018السنوية لسنة  سيناتهاحتكجزء من 
.  ولىالتقارير المالية للمرة األ اد إلعد الدولية  المعايير  تبني 1على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ولي تعديالً معايير المحاسبة الد

لقياس فروق التحويل   1رقم إلعداد التقارير المالية  ر الدوليايمن المع (أ)16دقرة بيق الفتطر تختا يتابعة التيسمح التعديل للشركة ال
ذا  يطبق ه . كما اليةإلعداد التقارير الم  يةايير الدوللمع ى ااريخ التحول إل، بناًء على ت ألمبالغ المسجلة من قبل الشركة االمتراكمة باستخدام الم

 . 1رقم اد التقارير المالية عد إل ر الدولي ايالمع (1)16يق الفقرة دتطب تار خيي لذك ا شتر المشروع ملاة أو  ليكة الزمر التعديل على الش
 

ن  ال يتوقع بأن يكو .ماح بالتطبيق المبكر سالمع  2022ناير ي 1المبتدئة في أو بعد  السنوي رير المالي إن التعديل هو إلزامي لفترات إعداد التق
 عة. للتعديالت أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجمو

 

 إلستبعاد المطلوبات المالية  %10رسوم فحص بنسبة  –وات المالية  المتعلق باألد  9ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاري
مالية، أصدر مجلس  عايير الدولية إلعداد التقارير الها على عملية معايير المالتي تم أدخل 2020 – 2018 لسنوية لسنةكجزء من تحسيناتها ا

. يوضح التعديل الرسوم التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تقييم  9رقم  يار الدولي إلعداد التقارير الماليةر المحاسبة الدولي تعديالً على المعمعايي
مل هذه الرسوم فقط تلك  شروط االلتزام المالي األصلي. تش عدل يختلف بشكل جوهري عنالجديد أو الم المالي م از تت شروط االلما إذا كان

وعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن اآلخر.  ض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفالمدفوعة أو المستلمة من قبل المقتر 
المنشأة   السنوية التي تطبق فيهاو بعد بداية فترة إعداد التقارير تعديلها أو تبادلها في أالية التي يتم مات الماز تلديل على اال تطبق المنشأة التع 

 التعديل أوالً. 
 

بق المجموعة  مع السماح بالتطبيق المبكر. ستط 2022يناير  1المبتدئة في أو بعد  السنويإعداد التقرير المالي فترات مي لل هو إلزاإن التعدي
سنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديل فترة إعداد التقرير ال ديلها أو تبادلها في أو بعد بدايةامات المالية التي تم تع االلتز الت على هذه التعدي 

 أوالً. 
 

 عيار. بدئي للمعتبار عند التطبيق الممن المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة والتي ستأخذها اإلدارة في اال
 

فرض ضرائب في قياسات القيمة العادلة: كجزء من   –زراعة المتعلق بال 41 سبة الدولي رقممعيار المحا 41رقم معيار المحاسبة الدولي 
الدولي  يير المحاسبة مجلس معا على عملية معايير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، أصدر  2020 – 2018تحسيناتها السنوية لسنة 

بأن   41لمعيار المحاسبة الدولي رقم  22في الفقرة  الوارد ي التعديل الشرطبالزراعة. يلغ المتعلق 41ولي رقم على معيار المحاسبة الد تعديالً 
 .  41 بة الدولي رقمار المحاستستبعد المنشآت التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معي

 

 2022يناير  1في أو بعد المبتدئة ر السنوي األولي التقري عد فترة إعدادب العادلة في أو على قياسات القيمة منشأة التعديل بأثر رجعيتطبق ال
 مع السماح بالتطبيق المبكر. 

 

 ها أي تأثير على المجموعة. سيكون ل التعديالتال يتوقع بأن هذه  
 

 قعة  خسائر االئتمانية المتوال   4
 

 للسنة  متوقعةي الخسائر اإلئتمانية الالتغير ف
 :السنةمتوقعة خالل ر االئتمانية اللتغير في مخصصات الخسائاتحليل فيما يلي هو 

 

 المجموع  3لة المرح 2المرحلة  1المرحلة  
 ألف   2020

 دوالر أمريكي 
 ألف  
 ر أمريكي دوال

 ألف  
 دوالر أمريكي 

 ألف  
 ر أمريكي دوال

     
 79,633 56,613 7,309 15,711 2019 ديسمبر  31 كما في

 27,020 27,020 - - * الرصيد اإلفتتاحي تعديل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 106,653 83,633 7,309 15,711 2020يناير  1كمافي 
     

 - 1,378 (498) (880) 3و  2و 1صافي التحويالت بين المستوى 

 33,981 31,414 258 2,309 افي  ص  –مخصص خالل السنة ال
 (10,456) (10,456) - - شطوبة مبالغ م

 1,640 1,633 5 2  ت أخرىديالتع
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 131,818 107,602 7,074 17,142 2020ديسمبر  31ما في ك

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 .  قديم الفوائد المعلقة سابقاً على أساس الصافيكان يتم ت حيث. ي عرض الفوائد المعلقةف يمثل هذا تغييراً 
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 موحدةة اليضاحات حول القوائم الماليإ
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 ماليةالات لوبمطالات وودموجال 5
 

 : ي للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعةاه التصنيف المحاسبجدول أدنيلخص ال
 

 2020ديسمبر  31

 بالقيمة  مصنفة
 من  العادلة 
األرباح أو   خالل

 الخسائر 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 مة بالقي مصنفة
   من خاللالعادلة 

شامل  ل ال الدخ
 اآلخر 
 ألف 

 دوالر أمريكي

  مدرجة
   كلفةالتب
 لمطفأة ا

 ألف 
 ريكيدوالر أم

 جموعالم
 ألف 

 يكيدوالر أمر

     
 465,391 465,391 - - نوك وتحت الطلب  بودائع لدى 

 219,348 219,348 - - إيداعات لدى البنوك 
 544,548 - - 544,548 األرباح أو الخسائر   لمن خالإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 347,294 - 347,294 - ل اآلخر الدخل الشام  من خالللة لعاد اقيمة إستثمارات مدرجة بال
 9,839 9,839 - - ات مدرجة بالتكلفة المطفأة  إستثمار 

 593,715 593,715 - - قروض وذمم مدينة  
 112,364 112,364 - - موجودات أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,292,499 1,400,657 347,294 544,548   الموجودات المالية عمجمو
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

 647,763 647,763 - - ات مالية أخرىمبالغ مستحقة لبنوك ومؤسس
 1,115,273 1,115,273 - - ودائع العمالء 
 818,618 818,618 - - حقة الدفع  قروض مست
 131,497 131,497 - - ل ويلة األجسندات ط 

 114,760 109,062 4,014 1,984 مطلوبات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,827,911 2,822,213 4,014 1,984 يةمجموع المطلوبات المال
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2019ديسمبر  31

 بالقيمة   مصنفة
  منة العادل
األرباح   خالل

 ئر اأو الخس
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 القيمة  ب مصنفة
   من خاللعادلة ال

الدخل الشامل  
 ر اآلخ
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 مدرجة
 التكلفة ب

 المطفأة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 المجموع 
 ألف 
 كي ر أمريدوال

     
 479,384 479,384 - - طلب  نوك وتحت البع لدى ودائ

 250,871 250,871 - - إيداعات لدى البنوك 

 683,359 - - 683,359 ر الخسائ  باح أواألر   خالل منبالقيمة العادلة  ات مدرجةر إستثما

 219,345 - 219,345 - الدخل الشامل اآلخر   من خاللإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 10,066 10,066 - - طفأة  مدرجة بالتكلفة المإستثمارات 

 657,218 657,218 - - قروض وذمم مدينة  

 141,701 141,553 148 - ىر موجودات أخ
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,441,944 1,539,092 219,493 683,359 وجودات المالية مجموع الم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     
 633,030 633,030 - - ة أخرىاليمؤسسات م الغ مستحقة لبنوك ومب

 1,072,209 1,072,209 - - لعمالء ودائع ا 

 1,006,595 1,006,595 - - تحقة الدفع  قروض مس

 131,948 131,948 - - دات طويلة األجل سن

 122,818 115,667 6,974 177 مطلوبات أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 2,966,600 2,959,449 6,974 177 لماليةمجموع المطلوبات ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 حدةقوائم المالية المول الإيضاحات حو
 2020مبر ديس 31 يف

 
 

  األرباح أو الخسائر من خاللة العادلة رات مدرجة بالقيمإستثما 6

 

2020 
 ألف  

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف 
 أمريكي دوالر

   

 460,239 452,327 فورفيتينجموجودات 

 125,289 20,332 مدرجة غير ال - ر الجماعيستثمالخطة اإلدوق فرعي صن اإلستثمار في

 66,828 48,929  مدارة محافظ

 13,545 7,916 الملكية المسعرة أسهم حقوق

 12,245 12,436 مسعرة  نسندات دي 

 4,388 2,608 المسعرةير غأسهم حقوق الملكية 

 825 - غير مسعرة نسندات دي 
 ──────── ──────── 

 544,548 683,359 
 ════════ ════════ 

 

 مل اآلخر الشا خلالد لالمن خ ةيمة العادلدرجة بالقت متثماراإس 7

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

   

 79,367 153,328 مسعرة   سندات دين

 4,657 5,034 المسعرة  لملكيةسهم حقوق اأ

 134,315 188,899 (7,1نظر إيضاح أ)المسعرة غير  لملكيةوق اسهم حقأ

 1,006 33 ظ مدارةمحاف
 ──────── ──────── 

 347,294 219,345 
 ════════ ════════ 

 
ة ذا االستثمار بقيمته المدرج . لقد تعهدت الشركة األم باقتناء هكيمليون دوالر أمري 104ة هذا استثمار يبلغ قيمته المدرج يتضمن 

 أو بقيمة أعلى. 
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 ول القوائم المالية الموحدةيضاحات حإ
 2020ديسمبر  31في 
 

 قروض وذمم مدينة  8
 2020 

 

 1ة المرحل
 فأل
 الر أمريكيدو

 2المرحلة 
 ألف
 ر أمريكيدوال

 3المرحلة 
 ألف

 يكيردوالر أم

 المجموع 
 ألف
 ر أمريكيدوال

     
 370,166 98,284 150,956 120,926 جوداتخصم مو

 290,343 98,999 37,605 153,739 ءقروض لعمال
 14,810 10,192 - 4,618 قروض لبنوك

 29,795 7,916 12,262 9,617 قروض مشتركة 
 4,705 - - 4,705 الموظفين قروض 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 293,605 200,823 215,391 709,819 

 ( 116,104) ( 107,539) ( 6,296) ( 2,269) توقعة  مانية الاالئتمالخسائر نها:  ممحسوماً 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 291,336 194,527 107,852 593,715 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 2019 

 

 1رحلة الم
 فأل

 دوالر أمريكي 

 2 المرحلة
 ألف

 أمريكي  دوالر

 3المرحلة 
 فأل

 يكي ر أمر دوال

 جموعالم
 ألف
 كي والر أمريد

 391,241 58,669 159,101 173,471 خصم موجودات     
 279,025 77,047 19,934 182,044 قروض لعمالء
 51,369 30,460 - 20,909 كقروض لبنو

 23,287 8,562 6,914 7,811 ض مشتركة قرو
 4,857 - - 4,857 الموظفين قروض 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 389,092 185,949 174,738 749,779 

 ( 92,561) ( 83,633) ( 7,130) ( 1,798) الخسائر االئتمانية المتوقعة  محسوماً منها: 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 387,294 178,819 91,105 657,218 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 توقعة: ممانية السائر االئتفي الخ اتغيرتفيما يلي ال

 

 1المرحلة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 2المرحلة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 3المرحلة 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 المجموع 
 ألف 
 ريكي ر أمدوال

     
 65,541 56,613 7,130 1,798 2019ديسمبر  31كما في 

 27,020 27,020 - - تتاحي  ديل الرصيد اإلفتع
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 92,561 83,633 7,130 1,798 2020يناير  1ي فكما 
 - 560 ( 498) ( 62) 3و 2و 1صافي التحويالت بين المرحلة 

 31,613 31,386 ( 327) 554 صافي   –سنة ال لخال( رجاعتاس)المخصص 
 ( 9,673) ( 9,673) - - مبالغ مشطوبة خالل السنة  

 1,603 1,633 ( 9) ( 21) تعديالت خرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 116,104 107,539 6,296 2,269 2020ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 . علقةفي عرض الفوائد الم اً هذا تغير* يمثل 
 

 والذمم المدينة: قروض يوضح الجدول أدناه جودة االئتمانية لل 

 

لم يحن موعد  
وغير   حقاقهاإست
 حلة مضم
 ألف

 مريكيدوالر أ

د عفات مو
لكنها واقها ستحقإ

 غير مضمحلة 
 ألف

 دوالر أمريكي

فات موعد 
إستحقاقها 
 ومضمحلة 

 ألف
 كير أمريدوال

 المجموع 
 فأل

 دوالر أمريكي

     2020ر  ديسمب 31
 370,166 98,284 97,086 174,796 خصم موجودات
 290,343 98,999 37,605 153,739 قروض لعمالء

 14,810 10,192 - 4,618 وض لبنوك قر
 29,795 7,916 12,262 9,617 وض مشتركة قر

 4,705 - - 4,705 قروض الموظفين  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 709,819 215,391 146,953 347,475 المجموع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 دةلية الموحاالقوائم المإيضاحات حول 
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة( مدينةم وذم ضقرو 8

 

 لم يحن موعد
إستحقاقها 

وغير 
 مضمحلة 

 ألف
 دوالر أمريكي

فات موعد 
ستحقاقها إ

ولكنها غير 
 محلة مض
 ألف

 يدوالر أمريك

عد فات مو
قاقها إستح 

 ومضمحلة 
 ألف

 دوالر أمريكي

 لمجموعا
 ألف
 والر أمريكيد

     2019ر ديسمب 31

 391,241 58,669 11,479 321.093 ات موجودخصم 

 279,025 77,047 1,414 200,564 قروض لعمالء

 51,369 30,460 - 20,909 قروض لبنوك 

 23,287 8,562 - 14,725 قروض مشتركة

 4,857 - - 4,857 موظفين قروض ال
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 749,779 174,738 12,893 562,148 لمجموعا
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 

كانت  2020يسمبر د 31ير مضمحلة كما في لمدينة للمجموعة التي قد فات موعد إستحقاقها ولكنها غجميع القروض والذمم ا
 : نفس الشيء(.2019) يوماً  90ن ألقل م مستحقة

 

 أخرىموجودات  9

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف

 ريكيأمدوالر 
   

 67,272 72,031 عمالء  مبالغ مستحقة من

 36,774 25,876 (14ح موجود ضريبي مؤجل )إيضا 

 43,218 27,538 ذمم مدينة 

 6,179 7,177 مدفوعة مقدماً  مبالغ

 1,846 1,397 موجود ضريبي متداول 

 5,844 453 قبضفوائد مستحقة ال

 148 - (31وجودات مالية مشتقة )إيضاح م
 ──────── ──────── 

 161,281 134,472 ألخرى ودات اإجمالي الموج 

 (13,401) (14,931) ئتمانية المتوقعةسائر االخ : المحسوم منها 
 ──────── ──────── 

 119,541 147,880 
 ════════ ════════ 

 

 :2020ديسمبر  31و 2020اير ين 1لخسائر االئتمانية المتوقعة من التغيرات في ا تسويةيوضح الجدول أدناه 
 

 المجموع  3لة لمرحا 2لة المرح 1المرحلة  

 
 ألف  

  يكي ر دوالر أم
   ألف
  والر أمريكي د

 ألف  
  دوالر أمريكي 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     

 13,401 - 22 13,379 2020 يناير 1في  كما 

 - 818 - (818) راحل مويالت بين الح صافي ت

 2,290 28 718 1,544 صافي  -ة الل السنمخصص خ ال

 (783) (783) - - مبالغ مشطوبة  

 23 - - 23 تغيرات أخرى 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 14,931 63 740 14,128 2020ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 لموحدةإيضاحات حول القوائم المالية ا
 2020 ديسمبر  31في 

 
 
 ت زميلة  ي شركاإستثمارات ف 10

 لملكية ا بةنس  لمدرجةالقيمة ا  

 2019 2020 2019 2020 لنشاطا 

  

 ألف
 أمريكي دوالر

 ألف
 % % دوالر أمريكي

      
ية خدمات مصرف ان ش.م.ك.رقبنك ب  (   أ

 تجارية

519,252 552,707 15 15 

 10 10 50,644 47,879 اراتعق رات المتحدة ة العقاشرك (  ب      

      
 40 40 38,284 45,938 لمشاريعية اتنم ةشرك .أسووفيد بي.في  ج(  

 23 27 30,807 27,884 صندوق  ستثمار صندوق كامكو لإل    ( د      
 44 48 23,444 12,973 اتإستثمار   ضة  القاب فريقياأشركة شمال  (   ـه      

 38 36 13,744 10,159 عقارات صندوق كامكو العقاري للعوائد   (   و      
مصرفية  تخدما  هسوري خليجبنك   (  ز       

 تجارية

10,264 4,223 31 31 

 20 20 11,423 9,986 عقارات  88إن.إس.   (  ح      
 33 34 10,951 9,985  ميتثمار إسالإس  مار ستثشركة منافع لإل (   ط      
 للنقل ابيتال المتحدة شركة ك (   ي      

 م.ش.م.ك.

 40 40 8,419 6,657 ات  قلين

 36 36 1,064 -  اإلدخار والتقاعد تقاعد لإلدخار والتقاعد شركة(    ك
      
 20 20 9 4 عقارات  ريةسو -شركة العقارات المتحدة   (  ل
      
 49 49 230 - مات مالية دخ يناف شركة   ( م
 45 - 189 - ر إسالمي إستثما ليالما لوتس لإلستثمار   (   ن      

  ─────── ───────   
  700,981 746,138   
  ═══════ ═══════   
 

 2019و 2020ديسمبر  31ي اإلرتباطات الرأسمالية، كما ف لة أوالمحتم من اإللتزاماتألي لمجموعة أي حصة دى اد لال يوج 
 اتها الزميلة. شركنيابةً عن 

 

بنسبة  ملكية ة حصة طريقة مباشرب عةالمجمو تلكتمويت. كفي دولة ال و بنك تجاري مدرج مؤسسنك برقان ش.م.ك. ه ب أ(
في  تمثيلالبرقان من خالل  على بنكوعة القدرة على ممارسة نفوذ مؤثر لمجمى ا. لد(%15: 2019) ك برقانفي بن 15%

  بنك برقان.مجلس إدارة 
 

يقة موعة بطر مجمتلك الت ،2020سمبر دي 31. في راق الماليةالكويت لألوتحدة هي شركة مدرجة في سوق شركة العقارات الم ب(
مؤثر على شركة ة نفوذ لدى المجموعة القدرة على ممارس  .(%10 :2019) المتحدةفي شركة العقارات  %10بنسبة حصة 

  ارات المتحدة.مجلس إدارة شركة العقي فيل تمثالة من خالل العقارات المتحد
 

 ندا.هول شركة مقفلة تأسست في .في.، وهييبووفيد س أفي  (%40: 2019) %40 لكية بنسبةمجموعة حصة ممتلك الت  (ج
 

 امكو.من خالل شركتها التابعة ك ثمار ست( في صندوق كامكو لإل%23: 2019) %27ية بنسبة ملكمجموعة حصة تمتلك ال د(
 

 امكو فيكالتابعة  هامن خالل شركت %11سبة نوبطريقة غير مباشرة حصة ب %37صة بنسبة بطريقة مباشرة ح الشركةمتلك ت ( هـ
 .2006 سنة في دولة الكويتقفلة تأسست في إفريقيا القابضة، وهي شركة مشركة شمال 

 

 عة كامكو.خالل شركتها التابد من كو العقاري للعوائصندوق كامفي ( %38: 2019) %36 بةصة ملكية بنس تلك المجموعة حتم (و
 السنة.رين خالل لوحدات اآلخحاملي ا سترداد وحدات الصندوق من قبللى اإحصة المكية في  النقصانعود ي

 

لك . تمت2007اته التجارية في سنة سورية والخليج هو بنك تجاري تأسس في الجمهورية العربية السورية. بدأ البنك عمليبنك  ز(
 من حصة ملكية بنك سورية والخليج. (%31: 2019) %31 المجموعة حصة ملكية بنسبة

 

 بعة كامكو.التا  شركتهاالل من خ 88كة إن.إس في شر ( %20: 9201) %02كية بنسبة لمجموعة حصة ملتمتلك ا (ح
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 لموحدةإيضاحات حول القوائم المالية ا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ة()تتميلة ات في شركات زمإستثمار 10
 

 .مكوالتابعة كا  ا من خالل شركتهشركة منافع لإلستثمار في ( %33: 2019) %34 نسبةبة حصة ملكية مجموعمتلك الت ط(

 
 %40حصة ملكية بنسبة  وتمتلك المجموعة. 2011سنة ي دولة الكويت في فك.م. ش.م. لنقلكابيتال المتحدة لركة تأسست ش (ي

 لتأجير للجهات الحكوميةاحلول يم بتقدقل نل المتحدة للشركة كابيتا تقوم كو. ابعة كامالت ا من خالل شركته( 40%: 2019)
 فة.مختلخدمات الصناعية الوال والتعدين اتاءنشة وشركات اإلالنفط العالمي شركاتو

 
: 2019) .2020ديسمبر  31ما في ك( قاعدت) لإلدخار والتقاعد اعدتقشركة في  %36حصة ملكية بنسبة لك المجموعة تمت (ك

ي التمثيل فتقاعد من خالل سيطرتها على أيضاً  سوالتي تمار كيبكوي مملوكة من قبل المتبقية ه يةحصة الملك( نفس الشيء
 تها.جلس إدارم

 
تلك مت، 2020 ديسمبر 31العربية السورية. في مهورية ج سورية هي شركة مقفلة تأسست في ال -متحدة ت الشركة العقارا (ل

 .(%20: 2019) %20 سبةبنكية ملصة ح  المجموعة
 
بعة التا  تها شركمن خالل  تونسفي فينا التي تقع  شركة في  (%49: 2019) %49 سبة بنكية حصة ملالمجموعة متلك ت (م

 . كامكو
 

. كامكوا التابعة تهمن خالل شرك المالي ستثمارس لإلفي لوت (%49 :2019)أي حصة ملكية ة موعة حصالمج تمتلك ال  (ن
  ألف دوالر أمريكي. 1,429سب وقدره مكمحققاً حصة ملكيتها بالكامل موعة خالل السنة ببيع المج  قامت

 
 تتجاوزمستخدمة( ال يمةالقأي ) الشركات الزميلةهذه  حدىإلجموعة للم دادلقابلة لإلسترة امالقين إ، 2020ديسمبر  31كما في 
  .(ال شيء: 2019) لسنةاخالل  يكيدوالر أمرألف  5,200بمبلغ وقدره تم إثبات إضمحالل عليه  وبناءً المدرجة قيمها 

 
 إستثمارات في شركات زميلة جوهرية 

فيما ت لألوراق المالية. ان في سوق الكويوهما مدرج للمجموعة  ينهريتجودة شركتين زميلتين ح رات المتوشركة العقا يعتبر بنك برقان 
زميلة اإلفصاح عن المعلومات المالية لكل شركة ب محال يسحيث  تينالزميل تينالشرك لتلكلمعلومات المالية إجمالي اعرض أدناه يلي 

 .نتيالزميل ينتهذه الشركب ذات الصلةلية الما حتى يتم نشر النتائج  المالية ة لسوق الكويت لألوراقالداخلي األنظمة من قبل
 
 :ل فرديشركات الزميلة التي تعتبر جوهرية بشكة في العرات المجموخص الجدول أدناه إستثما يل
 

 2020 2019 

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف
 يريكدوالر أم

   : ملخص قائمة المركز المالي 

 15,771,684 15,275,430 متداولة  موجودات 

 9,672,255 10,084,312 ةتداولير مموجودات غ

 17,854,150 18,654,315  لةمتداو مطلوبات

 3,745,046 3,168,036 تداولةر مات غيمطلوب
 ────────── ────────── 

 3,844,743 3,537,275 حقوق الملكية 
 ═════════ ═════════ 

 3,103,802 2,838,261 م ألالشركة الملكية العائدة إلى مساهمي ق احقو
 ═════════ ═════════ 

 434,719 396,215 ملكية في حقوق ال جموعةالمحصة ملكية 

 168,632 170,916  ت أخرىيالتعد
 ───────── ───────── 
 603,351 567,131 مة المدرجة لإلستثمارات القي
 ═════════ ═════════ 
 433,569 292,197 معلن ق الالسوعلى سعر لزميلة بناًء الشركة االعادلة لإلستثمار في  يمةالق
 ═════════ ═════════ 
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 وحدةمالية القوائم المضاحات حول الإي
  2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( لةات في شركات زميستثمار إ  10

 

 )تتمة( إستثمارات في شركات زميلة جوهرية
 2020 2019 

 : ملخص قائمة الدخل

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ف أل
 دوالر أمريكي 

   
 631,651 271,238   التشغيلي لدخلا

 1,144,818 889,395 ائد دخل الفو

 (644,864) (470,975) الفوائد   اتمصروف

 (873,744) (632,426) مصروفات إدارية 

 ───────── ───────── 
 257,861 57,232 للسنة بح الر 

 (118,045) (179,710)   للسنة أخرى ةاملخسارة ش
 ───────── ───────── 
 139,816 (122,478)   لسنةل  الشاملالدخل ( )الخسارة جموعم

 ═════════ ═════════ 
   

 144,811 ( 85,013) ة األم  ركمساهمي الش إلى للسنة العائد   الشاملالدخل )الخسارة( مجموع 

 22,876 7,386   للسنة  الشاملحصة المجموعة من مجموع الدخل 
 ═════════ ═════════ 

 14,807 15,294 للسنة الل زميلة خدية المستلمة من الشركة الالنقاألسهم  أرباح
 ═════════ ═════════ 
 ردي ل فتعتبر جوهرية بشك ال ستثمارات في شركات زميلة التي إ

 :ل فرديهرية بشكوعة التي ال تعتبر جوفيما يلي أدناه ملخص إلجمالي المعلومات المالية للشركات الزميلة للمجم
 

 

2020 
 ف أل
 أمريكي الر دو

2019 
 ف أل

 يكي ر دوالر أم

   ديسمبر: 31ا في مة المركز المالي كم ائ قملخص 
 596,311 538,643 الموجودات  مجموع

 160,136 253,571 مجموع المطلوبات 
 ───────── ───────── 

 436,175 285,072 حقوق الملكية  
 ═════════ ═════════ 

 138,564 133,850 لإلستثمارات  المدرجة  القيمة
 ═════════ ═════════ 

   يسمبر:د 31ة في منتهي ال للسنةة الدخل ملخص قائم
 38,855 17,794 اإليرادات 

 ═════════ ═════════ 
 8,519 ( 12,909) للسنةالدخل  (الخسارة)
 ═════════ ═════════ 

 8,519 ( 12,909)   للسنة الشاملالدخل  (الخسارة)مجموع 
 ═════════ ═════════ 

 (1,197) ( 2,685) للسنة ة ار حصة المجموعة من الخس
 ═════════ ═════════ 

 

 ة مارات عقاريإستث 11

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف 

 ي مريكأدوالر 
   
 124,853 119,937 يناير  1في
 (12,734) -   عقارات ومعدات  إلىعاد تصنيفها  م

 7,294 ( 3,800) ةلعادلم االقيفي  التغير 

 524 (197) تحويل عمالت أجنبية تعديالت 
 ───────── ───────── 
 119,937 115,940 ديسمبر 31في 
 ═════════ ═════════ 
 

مات  تقييعلى  ة بناءً عادلرية بالقيم الت العقاثماراتدرج اإلستاني المملوكة من قبل المجموعة. ضي والمباألرااإلستثمارات العقارية على  تشتمل
 لسنة.نهاية ا فيمن قبل مقيمين مهنيين خارجيين  إجراؤهاتم مستقلة 
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 القوائم المالية الموحدة إيضاحات حول
  2020ديسمبر  31 في

 
 )تتمة(ارات عقارية إستثم 11

 

فئة  خبرة حديثة في موقع و ديهمة وللوذات ص بها ت مهنية معترفم مؤهاللديه ستثمارات العقارية من قبل مثمنين مستقلينييمات اإلاء تقتم إجر
راها ة السوقية للعقارات حسبما تطريقة القيم أو المستقبلية ة التدفقات النقدية المخصومةا. تم استخدام طريقم تقييمهيتاإلستثمارات العقارية التي 

الهرمي للقيمة العادلة  من التسلسل 3المستوى  ضمن موعةجرية للملعقااإلستثمارات اتصنيف  ه. تمباألخذ في االعتبار طبيعة العقار واستخداممناسباً 
 .2019و 2020ديسمبر  31كما في 

 

ض( ملحوظ في القيمة العادلة للعقارات.  ع )انخفاارتفااإليجار سنوياً بمعزل إلى  اإليجار ونمومة في تقدير قيالزيادة )النقصان( الجوهري  سيؤدي
تفاع( ملحوظ في  خفاض )ارانخصم )وعائد التخارج( بمعزل إلى الطويل األجل ومعدل الغال اإلش في نسبةهري النقصان( الجوزيادة )دي السيؤ
 يمة العادلة للعقارات.الق
 

 اتعقارات ومعد  12

 مباني أراضي  

أثاث  
 وتركيبات 

حواسيب  
 بات ومرك

لحق في ا
ستخدام  ا

 المجموع  الموجودات  

 ألف  2020
 ريكير أمدوال

 ف أل
 كيدوالر أمري

 لف أ
 ريكير أمدوال

 ألف 
  دوالر أمريكي

 لف أ
 دوالر أمريكي

 ألف 
 كيريدوالر أم

       لفةالتك

 165,279 3,317 26,857 20,490 87,355 27,260 2020يناير  1كما في الرصيد 

 889 325 - 420 144 - خالل السنةإضافات 

 ( 2,153) - - ( 2,153) - - إضمحالل خالل السنة 
 ( 911) ( 31) ( 513) ( 367) - - خالل السنة  داتاستبعا
 ( 1,076) ( 11) ( 3,269) 1,919 223 62 ى  صرف وتغيرات أخرسعر ال

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 162,028 3,600 23,075 20,309 87,722 27,322 2020مبر ديس 31في 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       ك الستهال ا

 ( 79,641) ( 406) ( 24,654) ( 15,671) ( 38,910) - 2019يناير  1ي فكما رصيد ال
 ( 4,717) ( 1,006) ( 783) ( 751) ( 2,177) - مخصص للسنةال

االستبعادات ك المتعلق باالستهال
 1,238 - 903 335 - - خالل السنة 

 924 1 2,638 ( 2,600) 885 - ى  صرف وتغيرات أخرسعر ال
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ( 82,196) ( 1,411) ( 21,896) ( 18,687) ( 40,202) - 2020ر يسمبد 31في 

 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 
       قيمة المدرجة:صافي ال

 79,832 2,189 1,179 1,622 47,520 27,322 2020ديسمبر  31في   

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 85,638 2,911 2,203 4,819 48,445 27,260 2019ديسمبر  31في   

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

 موسة أخرىوموجودات غير مل الشهرة  13

 هرة الش 

 عالقات 
 العمالء 

تراخيص ذات  
أعمار إنتاجية  

 المجموع  ةدمحد

 
 ألف 

 دوالر أمريكي

 ألف 
 يكيمردوالر أ

 ف أل
 يكيأمر دوالر

 ألف 
 أمريكي دوالر

2020     
     التكلفة

 77,167 13,566 11,295 52,306 2020يناير  1في د كما الرصي

 37 37 - - خالل السنةافات إض
 266 483 ( 39) ( 178) وتغيرات أخرى  صرف سعر ال

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 77,470 14,086 11,256 52,128 2020بر ديسم 31في 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
     الل ضمحاإلطفاء واإل

 ( 6,777) ( 5,561) ( 1,216) - 2020ير ينا 1رصيد كما في ال
 ( 2,226) ( 1,100) ( 1,126) - اء فاالط

 5 - 5 - وتغيرات أخرى  صرف سعر ال

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
 ( 8,998) ( 6,661) ( 2,337) - 2020ديسمبر  31في 

 ──────── ─────── ─────── ─────── 
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 الية الموحدةالمالقوائم ول إيضاحات ح
  2020ديسمبر  31ي ف

 
 

 )تتمة( أخرى وموجودات غير ملموسة لشهرةا  13

 الشهرة 

 عالقات
 العمالء

تراخيص ذات 
أعمار إنتاجية 

 جموعالم محددة  

 
 ألف 

 مريكيدوالر أ

 ألف 
 كيالر أمريدو

  ألف
 ر أمريكيدوال

 ألف 
 يدوالر أمريك

2019     

     التكلفة

 77,129 13,513 11,328 52,288 2019اير ين 1كما في  يدصالر

 38 53 (33) 18 العمالت األجنبية تعديالت تحويل صرف
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

 77,167 13,566 11,295 52,306 2019ديسمبر  31في 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

     اإلطفاء واإلضمحالل

 (5,648) (5,235) (413) - 2019يناير  1ي كما ف لرصيدا

 (1,129) (326) (803) - فاءاالط
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

 (6,777) (5,561) (1,216) - 2019ديسمبر  31في 
 ──────── ─────── ─────── ─────── 

     ة المدرجة: صافي القيم

 68,472 7,425 8,919 52,128 2020ديسمبر  31 في
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 70,390 8,005 10,079 52,306 2019ديسمبر  31في 
 ════════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 
 لشهرة ا

رة وتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية في إدا عة()شركة تاب ور بصورة أساسية بكامكديسمب 31المتبقية كما في رة الشه تتعلق
قد على نتجة للناد للوحدة الميتم تحديد المبلغ القابل لإلسترد جة للنقد.ت، وهي وحدة مناإلستثمارية يةالمصرفت الخدما صول واأل
العليا للمجموعة دارة اإلقبل من ة المعتمدة من الميزانيات الماليالتدفقات النقدية المتوقعة  تخدامحساب القيمة المستخدمة باسساس أ

 %3 ائمد معدل نموعلى ة المستخدمة تتضمن ساب القيمح ضيات الرئيسية المستخدمة في إن الفر الخمس سنوات.ة فترالتي تغطي 
 2019أو  2020 نتينالسفي للشهرة يد أي إضمحالل م تحد(. لم يت%8,3: 2019) %8,4 معدلب مل خصم( وعا 2% :2019)

 ية.ترالدف لقابل لإلسترداد أعلى من صافي قيمتهلغ المبحيث يعد ا
 

ت التغيرا لن تؤدي .عدل الخصموم معدل النمو المتوقعبشكل أساسي ل اً حساسلنقد المستخدمة للوحدة المنتجة ل لقيمةحساب ايعتبر 
  إلى إضمحالل في قيمة الشهرة.ه االفتراضات هذفي معقولة ال
 
 غير الملموسة األخرىدات وجومال

 طفاؤهاإلكل منها ويتم  سنوات 10ة مدتها ادية إنتاجيتصجية المحددة أعمار اقعمار اإلنتا ذات األوالتراخيص مالء قات الععاللدى 
 .بتعلى أساس القسط الثا 
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 موحدةاللية لماوائم احول القإيضاحات 
  2020ديسمبر  31في 

 
 الضرائب  14

 

 الدخل.  يبةمريكية لضر متحدة والهند وتشيلي والوياالت المتحدة األتابعة للمجموعة في مالطا والمملكة التخضع الشركات ال
 

 ة  الموجودات الضريبية المؤجل   (أ
 ي: يبية المؤجلة بما يلق الموجودات الضر تتعل

 

2020 

 ألف  

 أمريكي دوالر 

2019 

   لفأ

 دوالر أمريكي 

   
 (677) (665) ستهالك  يادة في مخصصات رأس المال على اإلز ال

 21,961 5,751 غ غير القابلة للتحصيلمخصصات للمبال

 1,036 663 ألدوات الماليةل ة قيمة العادلرات في الالتغي

 625 622 محملة   ل غير مخصصات رأس الما

 13,695 19,419 حملةضريبية غير م خسائر 

 134 86 تالفات مؤقتة أخرىاخ
 ────── ────── 

 25,876 36,774 

 ══════ ══════ 
 للموجودات الضريبية المؤجلة: فيما يلي تسوية 

2020 

الرصيد 
 إلفتتاحيا

 ألف  
 ريكي دوالر أم

  بت في الدخل مث 
 آلخر شامل ا ال

 ألف 
 كي دوالر أمري 

 مثبت في 
   الدخلائمة ق

 ألف 
 ريكي أمردوال

غير رات الت ثي تأ
  أسعارفي 
 لصرف  ا

 ألف 
 أمريكي روالد

 الرصيد
 الختامي 

 ألف 
 أمريكي  دوالر

ل على  الزيادة في مخصصات رأس الما
 (665) (1) 13 - (677) اإلستهالك  

 5,751 (221) (15,989) - 21,961 لة للتحصيلصصات للمبالغ غير القابمخ

 663 - 47 (420) 1,036 ية لألدوات المالالعادلة   يمةرات في القيالتغ

 622 - (3) - 625 محملة  المال غير  ت رأسمخصصا

 19,419 - 5,724 - 13,695 يبية غير محملةخسائر ضر 

 86 - (48) - 134 ة األخرى الفروق المؤقت

 ────── ────── ────── ────── ────── 
 36,774 (420) (10,256 ) (222) 25,876 

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
2019      

ى  مال علأس الصات ر الزيادة في مخص
 (677) 42 (166) - (553) إلستهالك  ا

 21,961 (235) (82) - 22,278 لقابلة للتحصيلمبالغ غير اات للمخصص
 1,036 - (964) (245) 2,245 لعادلة لألدوات المالية مة االتغيرات في القي

 625 - (931) - 1,556 ستثمار  لإل ةضريبيخصومات 
 13,695 - 527 - 13,168 ت رأس المال غير محملة  صاخصم

 134 - 134 - - ير محملة خسائر ضريبية غ
 ────── ────── ────── ────── ────── 
 38,694 (245) (1,482) (193) 36,774 

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

  100,514: 2019)ريكي مدوالر أألف  114,449بإجمالي ائر ضريبية غير مستخدمة خسالمجموعة  لدى، 2020ديسمبر  31كما في 
 ضريبة.الخاضعة لل  ستقبليةمالباح  ر للمقاصة مقابل األمتوفرة ( أمريكي دوالر   ألف

 

 ة المطلوبات الضريببة المؤجل ب(
 ما يلي: لمؤجلة بتتعلق المطلوبات الضريبية ا

 

2020 
  لفأ

 أمريكيدوالر 

2019 
  ألف
 مريكي ر أدوال

   
 2,837 2,837 ستهالك  اإلعلى  زيادة في مخصصات رأس المالال

 5,951 4,913 لعادلة بالقيمة ارية اإلستثمارات العقاإعادة تقييم 
 ────── ────── 

 7,750 8,788 
 ══════ ══════ 
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 وحدةالية المإيضاحات حول القوائم الم
  2020بر ديسم 31في 
 
 

 ة()تتم بضرائال 14
 

 )تتمة(ة المؤجلة يببطلوبات الضرالم ب(
 لضريبية المؤجلة:بات اية للمطلوفيما يلي تسو

  
 الرصيد  
 اإلفتتاحي 

مثبت في  
 الدخل  قائمة

 الرصيد  
 امي الخت

  
   لفأ

 دوالر أمريكي 

   ألف
 أمريكي  دوالر

   فأل
 دوالر أمريكي 

2020     
 2,837 - 2,837  الك اإلستهلمال على اس ي مخصصات رأف الزيادة

 4,913 (1,038) 5,951  لعادلةبالقيمة اتثمارات العقارية اإلس مإعادة تقيي
  ─────── ─────── ─────── 

  8,788 (1,038) 7,750 
  ═══════ ═══════ ═══════ 

2019     

 2,837 - 2,837  الك خصصات رأس المال على اإلستهالزيادة في م
 5,951 1,907 4,044  بالقيمة العادلةرية عقا ت الماراستثاإلادة تقييم إع

  ─────── ─────── ─────── 
  6,881 1,907 8,788 

  ═══════ ═══════ ═══════ 
 لدخل ضريبة ا مصروف (ج
 :ديسمبر 31المنتهية في  لسنةللدخل ريبة اض لمصروفناصر الرئيسية يما يلي العف

 

2020 
   ألف

 كي مريدوالر أ

2019 
  فأل

 مريكير أدوال

   ل للدخالقائمة الموحدة 

 (1,530) (834) لدخل الحاليضريبة ا صروفم
 (1,482) (10,477) لائمة الدخ الضريبية المؤجلة المثبتة في ق ي الموجوداتالتغير ف

 (1,907) 1,038 المثبتة في قائمة الدخلالضريبية المؤجلة  المطلوباتالتغير في 
 ────── ────── 

 (4,919) (10,273) صافي   – دخللا المسجل في قائمة خل  الد يبةضر وفمصر 
 ═══════ ═══════ 
 

ودات الضريبية وج ملزم لمقاصة الم ن هناك حق قانونيكا قط إذا فموجودات والمطلوبات الضريبية القاصة تقوم المجموعة بم
ريبة الدخل يبية المؤجلة المتعلقة بضرلضا لمطلوباتامؤجلة ودات الضريبية الوالموجو المطلوبات الضريبية الحاليةالحالية و

 ة الضريبية ذاتها.من قبل السلط فروضةالم
 

 لدفعستحقة اقروض م 15

 2020ديسمبر  31

 العملة 

 شركة األم ال
 ألف 

 دوالر أمريكي 

 ة التابع ات الشرك
 ألف 
 أمريكي ردوال

 المجموع 
 ألف 
 دوالر أمريكي  

     واحدة  خالل سنةتستحق 

 19,724 19,724 - تييكور دينا  قل أأو  شهرأ 3
 50,000 - 50,000 ر أمريكيدوال 
 2,986 2,986 - استرليني جنيه 

 94,096 10,196 83,900 كيوالر أمريد ر أشه 3 سنة واحدة أو أقل ولكن أكثر من
  ────── ────── ────── 
  133,900 32,906 166,806 
  ────── ────── ────── 

     احدة سنة و عدبتستحق 

 516,812 - 516,812 دوالر أمريكي سنتين و أقل من  حدةر من سنة واثأك
 135,000 - 135,000 دوالر أمريكي نتينسمن  أكثر

  ────── ────── ────── 
  651,812 - 651,812 
  ────── ────── ────── 
  785,712 32,906 818,618 
  ══════ ══════ ══════ 



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

54 

 ة الموحدةماليقوائم الت حول الإيضاحا
  2020بر ديسم 31في 

 
 ()تتمة الدفعقروض مستحقة  15

 2019ديسمبر  31

 العملة

 الشركة األم
 ألف
 أمريكيوالر د

 بعةالتا  اتالشرك
 ألف
 أمريكيروالد

 المجموع
 لفأ
 كيدوالر أمري 

     ةواحد خالل سنةتستحق 
 9,896 9,896 - ر كويتيدينا  أو أقل  أشهر 3

 80,474 80,474 - مريكيدوالر أ 

 27,011 27,011 - يورو 

 2,852 2,852 - ةروبية هندي 

 304,762 73,428 231,334 الر أمريكيدو ر أشه 3 سنة واحدة أو أقل ولكن أكثر من

 16,493 16,493 - دينار كويتي 

 19,236 19,236 - يورو 

 3,482 3,482 - مصريجنيه  
  ────── ────── ────── 
  231,334 232,872 464,206 
  ────── ────── ────── 

     ةدسنة واح  بعدتستحق 

 406,812 - 406,812 ر أمريكيدوال أكثر من سنة واحدة و أقل من سنتين 
 135,485 10,485 125,000 ر أمريكيدوال 

 92 92 - استرليني جنيه سنتينأكثر من 
  ────── ────── ────── 
  531,812 10,577 542,389 
  ────── ────── ────── 
  763,146 243,449 1,006,595 
  ══════ ══════ ══════ 

 سندات طويلة األجل  16

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 لفأ

 أمريكيدوالر 

ار نمليون دي 14,9، )2023وليو ي 26سنوياً وتستحق بتاريخ  %6,00ثابتة بمعدل فائدة 
 49,151 48,983 (كويتي

ة ائدسعر فوياً )سن %2,75عدل كزي + فائدة بمصم بنك الكويت المرخ عدل فائدة عائمة بم
 82,797 82,514 كويتي(ون دينار ملي 25,1، )2023ليو يو 26سنوياً( وتستحق بتاريخ  %7محدد بمعدل 

 ──────── ──────── 
 131,497 131,948 
 ════════ ════════ 

 أخرىمطلوبات  17

 

2020 
 ألف 
 الر أمريكي دو

2019 
 فأل

 دوالر أمريكي
   

 27,427 27,900 ظفينالدفع متعلقة بالمومبالغ مستحقة 

 25,973 20,842 مستحقة فاتمصرو

 11,517 10,780 فوائد مستحقة الدفع

 3,655 1,444 عفدأرباح أسهم مستحقة ال

 8,788 7,750 (14إيضاح ؤجلة )مضريبة مطلوبات 

 7,151 5,698 (31تقة )إيضاح مشوبات المالية الالمطل

 9,987 9.987 3الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بموجب المعيار لتزامات القانونيةمخصصات اإل

 10,117 10,110 دخل مؤجل

 4,147 3,113 ة مستحقة الدفع بضري

 14,056 17,136 مبالغ أخرى مستحقة الدفع
 ──────── ──────── 

 114,760 122,818 
 ════════ ════════ 
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 قوائم المالية الموحدةحول ال إيضاحات
  2020بر ديسم 31في 

 
 
 حقوق الملكية   18
 

 ل رأس الما
 ديسمبر 31 ديسمبر  31 

 

2020 
   ألف
 الر أمريكي ود

2019 
  ألف

 كييدوالر أمر

   ال المصرح بهس المرأ

 505,400 505,400 باآلالف(هم )عدد األس

 0,50 0,50 كي(ر أمريلقيمة اإلسمية )دوالا
 ───────── ───────── 

 252,700 252,700 
 ═════════ ═════════ 

   لمال الصادر والمدفوع بالكاملرأس ا

 412,974 439,094 باآلالف(عدد األسهم )

 0,50 0,50 ة )دوالر أمريكي(ياإلسم يمةالق
 ───────── ───────── 
 219,547 206,487 
 ═════════ ═════════ 

 حقوق اإلصدار  
لمساهميها "( حقوق اإلصدارألف سهم من أسهم الحقوق )" 26,119إصدار شركة من انتهت ال، 2020 ديسمبر 10بتاريخ 
 13,060المدفوع للشركة بنحو الصادر ومال ال، زاد رأس ألف دوالر أميركي. وبناء على ذلك 68,694ه بمقابل قدرالحاليين 

 حقوق اإلصدار. في بكامل حصتها قامت الشركة األم باالكتتاب  .أمريكيألف دوالر 
 
 تياطي أسهم خزانة  احو  خزانةسهم أ

(. سهم 640,091: 2019أسهم الخزانة )سهم من  640,091بعدد  القابضةتحتفظ شركة الخليج المتحد ، 2020 ديسمبر 31في 
من لناتج اأو الخسارة  ل صافي المكسبح ير. معلى أرباح أسهتصويت وال يحق لها الحصول  وقحقسهم أية ال تحمل هذه األ

بلغ  . لة للتوزيعغير قابدة للتغيرات في حقوق الملكية وهي ة الموح أسهم خزانة في القائمى احتياطي إلة أسهم خزانإصدار  إعادة
دينار  1,24يعادل ي ما أ) 2020ديسمبر  31كما في مريكي أدوالر  3,29ن معلآخر سعر بناًء على قيمه أسهم الخزانة  إجمالي
: 2019والر أمريكي )ألف د 2,106 دينار بحريني( للسهم 1,24ل اد)أي ما يع أمريكير دوال 3,29 :2019) ي( للسهمبحرين

 ي(. ر أمريكألف دوال 2,106
 

 عالوة إصدار أسهم  
بادلة عن خالل عرض م مساهميه تحد من ج المإقتناء بنك الخليالناتج من  ابل للتوزيعر قحتياطي الغييمثل عالوة إصدار أسهم اإل

افي وصاألسهم قيمة الفرق بين ياطي من اإلحتبنك الخليج المتحد. تم عمل هذا  م أسهسهمين من  مقابل للشركةحد جديد سهم وا
 55,634غ وقدره إصدار إضافية بمبلوة ر والذي نتج عنه عالالشركة من حقوق اإلصداانتهت ، خالل السنة .جودات المقتناةالمو
 . مريكيدوالر أألف 
 
 وني حتياطي قانا
ي طي القانونمن الربح للسنة إلى االحتيا  %10يل و، يتم تح للشركةظام األساسي ي والنبحرينال ات التجاريةوجب قانون الشركبم

ذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي . إن هللشركةس المال المدفوع ن رأم %50االحتياطي القانوني  حتى يبلغ
  مركزي.رين الالبح  صرفعد موافقة م. وبية البحرينيارج التن الشركات ا قانوعليهنص 
 

 أرباح أسهم مدفوعة  
 . 2019مبر ديس 31أو  2020ديسمبر  31 المنتهية فيل السنة م إعالن أو دفع أرباح أسهم خاللم يت
 
 أجنبية حتياطي تحويل عمالت ا

شركات لية للالما ائمتحويل القو جنبية الناتج منألات حويل العمالسارة تخ أو حتياطي تحويل العمالت األجنبية صافي مكسب ايمثل 
  ألمريكي.ى الدوالر ارئيسية إلمن عمالتها ال للشركةألجنبية يلة امالتابعة والشركات الز
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 المالية الموحدة وائمإيضاحات حول الق
  2020ر ديسمب 31في 

 
 حتياطي القيمة العادلة ا 19

 

2020 
   ألف

 ي مريك دوالر أ

2019 
   ألف
 كي ريمر أدوال

     الل الدخل الشامل اآلخرة من خ لعادلة ادرجة بالقيممإستثمارات 

 (54,256) ( 71,263) يناير  1د في الرصي

 11,514 5,414 دلة خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة بالقيمة العا عند استبعاد استثمارات  محول

 4,697 - تابعة   ي شركةصة فعند خفض ح طرةق غير المسيمحول إلى الحقو 

 (33,218) ( 35,754) ة خالل السنة المحققالعادلة غير حركة في القيم في الصا
 ──────────── ─────────── 

 (71,263) (101,603) ديسمبر  31ي الرصيد ف
 ──────────── ─────────── 

   التدفقات النقدية  اتتحوط
 55 ( 4,887) يناير  1الرصيد في 

 (4,942) ( 1,100) ل السنة الة خ لم العادلقيا ة فيلحركا صافي 
 ────────── ────────── 

 (4,887) ( 5,987) يسمبر د 31الرصيد في 
 ────────── ────────── 

 (107,590) (76,150) 
 ══════════ ══════════ 

 1رأس المال الدائم فئة   20
 

ن رأس كوكي. يتألف دوالر أمري 33.000 يمةبق 1ئة ف ئماد أسمال إضافي ة( ر تابع، أصدر بنك الخليج المتحد )شركة 2016مارس  28في 
ً المتحد وهالخليج ت الثانوية لبنك من االلتزاما 1ئم فئة إلضافي الدامال اال  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  و مصنف كأسهم حقوق الملكية وفقا

  اإلسمية تهة بقيمستحقاق محدد ويحمل فائدخ إتاري 1 ئةف مئ اإلضافي الدامال س الالتصنيف. ال يوجد لدى رأ -: المتعلق باألدوات المالية 32
يج المتحد وذلك بمحض تقديره  قابل لإلسترداد من قبل بنك الخل 1ئم فئة في الدارأس المال اإلضا ر بمعدل سنوي ثابت. إناريخ اإلصدامن ت

رف  على موافقة مسبقة من مصول ضع للحصيخي لا لتاريخ وبالتلك ا عد ذ أو في تاريخ دفع أي فائدة ب 2021مارس  28المطلق في أو بعد 
 زي.ين المركحر الب
 

عثر في السداد. إذا لم يقم بنك الخليج  يع الفوائد وهذا ال يعد حدث للتر عدم توز أن يختاض تقديره المطلق لخليج المتحد وذلك بمحيمكن لبنك ا 
عات توزي جراء أيةإب يقم ى بنك الخليج المتحد أال عل ثم يجب من و ،(ب من األسبابي سب)أل 1المتحد بدفع الفوائد على رأس المال الدائم فئة 

 . 1دائم فئة و ثانوية لرأس المال اإلضافي ال ساوي مع أنف بالته األخرى التي تصى أو فيما يتعلق بأسهمأخرى عل
 

 دخل الفوائد  21

 

2020 
   ألف

 دوالر أمريكي 

2019 
   ألف

 دوالر أمريكي 
   
 50,029 43,220 مدينة ذمم وض وقر 

 899 745 إستثمارات  
 7,244 1,467 نوك دى البل  إيداعات
 1,273 1,456 وك وتحت الطلب بن دىودائع ل 
 ─────────── ─────────── 
 46,888 59,445 

 ═══════════ ═══════════ 

 صافي  - دخل اإلستثمار  22

 

2020 
   ألف

 دوالر أمريكي 

2019 
   ألف

 كي دوالر أمري
   

 8,195 4.733 هم سأرباح األ دخل
 - 1,429 زميلة  ةمن بيع شرك مكسب
 4,039 3,567 إيجار من إستثمارات عقاريةدخل 
 (10) 1,304  ل الدخل الشامل اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالإستثمارات ن بيع م)خسارة(  مكسب
 11,213 ( 10,744)   ائر سخال  اوح األرباقائمة  الل خن القيمة العادلة ممن إستثمارات مدرجة ب (خسارة)مكسب 

 7,294 ( 3,800) إستثمارات عقاريةناتج من  غبر محقق بمكس( خسارة)
 664 587 ستثمارات ف اإلنتيجة إلعادة تصنيسب مك

 16,301 5,179 أخرى
 ──────────── ──────────── 
 2,255 47,696 
 ═══════════ ═══════════ 
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 وحدةة المماليل القوائم الت حوإيضاحا 
  2020ديسمبر  31ي ف

 
 

 فيصا -عموالت م ورسو 23

 

2020 
   ألف

 دوالر أمريكي 

2019 
  ألف
 يكير أمردوال

   

 28,922 39,492 فيصا -خر آمتعلقة باإلئتمان ودخل  رسوم وعموالت

 40,757 41,247 رسوم إدارية من أنشطة الوكالة 

 5,744 623  االستشارية الخدمات رسوم
 ──────────── ──────────── 

 81,362 75,423 
 ═══════════ ═══════════ 

 صافي - ركات الزميلةمن نتائج الش ركةالشحصة  24

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف

 يكيدوالر أمر

   

 41,897 16,236 نبنك برقا 

 - 8,538 هبنك خليج سوري

 6,412 (2,818) ثمارصندوق كامكو لالست

 (2,287) (4,618) تحدة ت المقاراشركة الع

 (177) (1,275)  88إس. .إن

 (296) (1,443) صندوق كامكو العقاري للعوائد

 (419) (1,063) ستثمارمنافع لإلشركة 

 (874) (1,782) نقل تحدة  للشركة كابيتال الم

 (1,133) (1,777) فريقيا القابضة أشركة شمال 

 (2,423) (1,065)  والتقاعدخار ة تقاعد لإلدشرك
 ─────────── ─────────── 

 8,933 40,700 
 ══════════ ══════════ 

 د وائمصروفات الف 25

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف
 يكير أمردوال

   

 53,638 49,127 مستحقة الدفع قروض

 10,645 6,495 لبنوك ومؤسسات مالية أخرى مبالغ مستحقة

 7,692 6,786 ة األجلطويلسندات 

 10,922 9,919 لعمالء ا ائعدو
 ───────── ───────── 

 72,327 82,897 
 ═════════ ═════════ 
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 ة الموحدةاليالقوائم المإيضاحات حول 
  2020ديسمبر  31في 

 
 

 سهم لل الخسارة 26
 

 والمخفضاألساسي 
د عدعلى المتوسط المرجح ل شركةال مياهقوق مسلى ح ربح العائد إة الألرباح بقسممن اض والمخفيحـتسب نصيب السهم األساسي 

 على النحو التالي:   السنةاألسهم القائمة خالل 

 

2020 
 ألف 

 كي دوالر أمري

2019 
 فأل
 كيالر أمريدو

   

 9,747 (70,296) م األشركة مي اللربح العائد إلى حقوق مساها (الخسارة)

 (14,316) (7,805) 1ة ئم فل الدائخصم الفائدة على رأس الما
 ─────────── ─────────── 
 (78,101) (4,569) 
 ═════════ ═════════ 
 412,731 418,864 باآلالف()سنة ال وسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالللمتا   
   

 (1,11) (18,65) سنتات أمريكية() الخسارة فيسهم للوالمخفض يب األساسي النص
 ═════════ ═════════ 
 

 حكمهد وما في النق  27

 

2020 
 لف أ
 الر أمريكي دو

2019 
 ألف

 يمريكدوالر أ

   

 479,384 465,391  الطلبودائع لدى بنوك وتحت 

 250,871 219,348 بنوك الدى لإيداعات 
 ───────── ───────── 
 684,739 730,255 

   

   :يليلمراعاة ما معدلة 
   

 18,320 101,919 يوماً  ينتحقاق أصلية ألكثر من تسعبتواريخ اسألجل ع ودائ

 10,764 10,765 ات اإللزاميةياطياالحت

 (168) (783) ة الخسائر االئتمانية المتوقع
 ───────── ───────── 

 701,339 572,838 عة الئتمانية المتوقالخسائر ا قد وما في حكمه محسوما  منهالن

 ═════════ ═════════ 

 



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

59 

 دةحول القوائم المالية الموح إيضاحات
 2020ديسمبر  31في 

 
 عمالألت قطاعات الومامع  28

 

ً للعرض الق يتم ً للتقارير الداخلية  ، وف8 ة رقم عيار الدولي إلعداد التقارير الماليالم وجب بماإلدارة  نهج الذي تتبعهطاعات التشغيلية وفقا قا
ت  طاعالق تفي جميع اهم. وتقييم أدائ رير بشأنهاعمل تقللقطاعات التي يتم  الموارد وهو المسئول عن تخصيص  ، يذيس التنفرئيللالمقدمة 

 .  8لمالية رقم ارير ا التق  رد تعريفه في المعيار الدولي إلعدادالوااع قط بتعريف التقرير بشأنها  لتي تقوم المجموعة بتقديمشغيلية ا الت
 

ن اعين رئيسية قطلدى المجموع وخدماتها. لياتهات أعمال بناًء على طبيعة عمتم تنظيم المجموعة إلى وحدادارية، اإلألغراض التقارير 
 الخدمات المصرفية التجارية". " و"ريةماية اإلستثالخدمات المصرفما "خدمات إدارة األصول و تقرير وهين للخاضع

 

الخدمات المصرفية صول و  ة األإدار 
 اإلستثمارية

ظ  في المحاف ثماراتاإلستو اإلستشاراتو  الشركاتتمويل وإدارة محافظ األصول ساساً بص أتخت
لمال واألنشطة  ستثمارات في أسواق رأس ا واإل اراتالعقو  اصةلخالمسعرة وا كية وأسهم المل
 الخزانة. ية ودولال المصرفية 

  
ً بتوفير القروض والتسهيالت اتقوم أ اريةالخدمات المصرفية التج من الجارية األخرى والودائع والحسابات تمانية إلئساسا

 ات. المؤسسلشركات و عمالء ا 
 

داء. يتم تسجيل  م األ قييوتالمصادر   ارات حول تخصيصكل منفصل لغرض اتخاذ القر مالها بشات أعلوحدة ج التشغيلينتائب اإلدارة التراق
 ام بأسعار السوق المقدرة. بشكل عاعات المعامالت بين القط

 

 :2020ديسمبر  31في ة المنتهيكما وللسنة  مجموعة القطاعات األعمال لعمليات  معلوماتلي فيما ي
 

 2020 ديسمبر 31

  األصولإدارة 
دمات  والخ

ية المصرف
 اإلستثمارية 

 خدمات  ال
 ةمصرفي ال
 الستبعادات  ا تجاريةلا

 المجموع 
 الموحد 

   الدخلقائمة 

 ألف 
 ي دوالر أمريك 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 مريكي دوالر أ

     

 130,204 ( 1,718) 52,471 79,451 خارجيينلالدخل من العمالء ا

 8,933 - 16,348 ( 7,415)   صافي  -تائج الشركات الزميلة ن نم كةالشر صة ح

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
 139,137 ( 1,718) 68,819 72,036   الدخل  مجموع

     
 ( 72,327) 1,718 ( 13,568) ( 60,477)   ت الفوائد مصروفا

 ( 60,881) - ( 24,661) ( 36,220) زايا مرواتب و

 ( 38,165) - ( 14,375) ( 23,790) وإدارية عامةمصروفات 

 ───────── ───────── ──────── ──────── 
االئتمانية الخسائر التشغيلي قبل  الدخل)الخسارة( 

 ( 32,236) - 16,215 ( 48,451) والضرائب   ضمحاللالمتوقعة واال

 ( 5,409) - - ( 5,409) ات ر إضمحالل من إستثماخسارة 

 ( 33,981) - ( 30,356) ( 3,625) وقعة  المتنية ر االئتماسائالخ

 ( 2,634) - - ( 2,634) ة  مولمير الخسائر مقابل االشتركات غمخصص ال

 ( 10,273) - ( 11,223) 950 صافي   –الضرائب 
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

 ( 84,533) - ( 25,364) ( 59,169)  للسنة الخسارة صافي
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 ( 70,296)    الشركة األم ق مساهمي إلى حقو  ةعائدال الخسارة

 ( 14,237)    مسيطرةير إلى حقوق غ ةعائدال ةالخسار 
    ───────── 

 ( 84,533)      للسنة سارةالخصافي 
    ═════════ 
     ئمة المركز المالي قا
 700,981 - 529,516 171,465 إستثمارات في شركات زميلة      
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 3,264,901 (228,565) 2,358,932 1,134,534 قطاع موجودات ال
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 

 2,827,911 ( 45,491) 1,600,888 1,272,514 اع مطلوبات القط 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ 



  ب..م.شة القابض متحدكة الخليج الشر

60 

 المالية الموحدةائم إيضاحات حول القو
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 تمة(ت ) عمالمعلومات قطاعات األ  28

 2019يسمبر د 31

 األصولإدارة 
دمات والخ

ية  المصرف
 اإلستثمارية  

 ات خدمال
 مصرفية ال
 عالمجمو دات ستبعااال ة تجاري ال

 ة الدخل قائم

 ألف
 كي أمري دوالر

 ألف
 دوالر أمريكي 

 ألف
 مريكي دوالر أ

 ألف
 كي أمريدوالر 

     
 183,662 ( 1,305) 72,558 112,409 الدخل من العمالء الخارجيين

 40,700 - 41,897 ( 1,197)  صافي -يلة ممن نتائج الشركات الز لشركةاحصة 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 224,362 ( 1,305) 114,455 111,212 خل الد موعمج
 

 ( 82,897) 1,305 ( 18,211) ( 65,991) ائد  مصروفات الفو    
 ( 68,530) - ( 23,069) ( 45,461) رواتب ومزايا 

 ( 44,269) - ( 13,951) ( 30,318) وإدارية  وفات عامةمصر
 ──────── ──────── ──────── ───────── 

  ةقعالمتولخسائر االئتمانية اي قبل التشغيل لدخلاارة( س)الخ
 28,666 - 59,224 ( 30,558) والضرائب  واالضمحالل

 70 - - 70 إضمحالل من إستثمارات استرجاع

 ( 8,359) - ( 10,066) 1,707 صافي  –عة توقنية المالخسائر االئتما
 ( 4,919) - ( 2,732) ( 2,187) ي  صاف –الضرائب 

 ──────── ──────── ──────── ───────── 
 15,458 - 46,426 ( 30,968)   ةنلسلربح الصافي )الخسارة( 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 9,747    الشركة األم عائد إلى حقوق مساهمي ال الربح

 5,711    طرة ير مسي عائد إلى حقوق غال بحالر

    ───────── 
 15,458    سنة لل صافي الربح

    ════════ 
     ز الماليالمرك مةقائ
 746,138 - 556,929 189,209 رات في شركات زميلة  ماإستث     

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 3,470,226 ( 274,104) 2,438,419 1,305,911 موجودات القطاع 

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 2,966,600 ( 52,655) 1,612,018 1,407,237 لقطاع ت امطلوبا

 ════════ ════════ ════════ ═════════ 
 ةفي الجغرا ات القطاع
يقيا إفر  ( والشرق األوسط وشمالاءدول األعض ، أسواق جغرافية: إقليم محلي )دول مجلس التعاون الخليجيأربع وعة في لمجمتعمل ا
مجموع عة ومودخل المج مجموعالي توزيع ول التجد. يوضح الىوأخر ن تريكيوأموأوروبا ي( دول مجلس التعاون الخليج ناء)بإستث

 :2020ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في  كما فيعلى موقع العمالء والموجودات  صها بناءً تخصيغرافي، تم اع الجالموجودات حسب القط 
 

 

مجلس  دول 
 لخليجي ن ا التعاو

 الشرق األوسط/ 
 موع المج أخرى  ريكتينماأل با أورو فريقيا أ شمال

 

 ألف 
 ي دوالر أمريك 

 ألف 
 ريكي أم دوالر

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       2020ديسمبر   31

       
 139,137 15,965 13,305 17,855 19,826 72,186 لدخل  امجموع 

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

 3,264,901 335,416 269,729 1,134,621 152,806 1,372,329 الموجودات  جموعم

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

 

دول مجلس  
 الخليجيالتعاون 

 الشرق األوسط/ 
 المجموع  أخرى مريكتيناأل أوروبا  يامال أفريقش

 

 ألف 
 مريكي أدوالر 

 لف أ
 مريكي دوالر أ

 لف أ
 يكي أمر  دوالر 

 ألف 
 ريكي والر أمد

 ف أل
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 دوالر أمريكي 

       2019سمبر دي 31

       
 224,362 24,465 19,799 36,473 11,665 131,960 مجموع الدخل 

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
 3,470,226 363,303 244,525 1,114,608 156,887 1,590,903 جموع الموجودات م

 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31 في

 
 

 العالقة يطرف ذالت مع معامال 29
 

ات وحدوال العليا  واإلدارة ارةمجلس اإلدوأعضاء المشتركة  مشاريعالواألم والشركات الزميلة ذات العالقة الشركة  طرافاألتمثل 
 .أعاله قبل أي من األطراف المذكورة منة لمتأثراأو  شتركةمالسيطرة الأو سيطرة للة الخاضع

 
 لقوائما فيوالمتضمنة  السنةخالل األطراف ذات العالقة مع التي تمت المعامالت فيما يتعلق ب اإليرادات والمصروفاتما يلي في

  لموحدة:المالية ا
 2020 

 

 شركة ال
 األم

 شركات 
 لة  زمي

 رى  أطراف أخ
 المجموع   قة ذات عال

 
 ألف 
 كي ر أمريدوال

 لف أ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 والر أمريكي د

     

 407 407 - - تثماردخل اإلس

 35,654 1,125 25,594 8,935 صافي - وعموالت رسوم

 302 294 8 - سهمدخل أرباح األ

 1,780 - (430) 2,210 يجاردخل اإل

 3,435 2,440 584 411 ل الفوائددخ 

 (27,488) (6,260) (20,493) (735) لفوائدا تمصروفا 

 (1,666) (1,919) 37 216 أخرى 

 
 2019 

 

 الشركة
 األم

  شركات
 لة زمي

 اف أخرى أطر
 المجموع  القة ذات ع

 
 لفأ

 أمريكير دوال

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 لفأ
 دوالر أمريكي

     

 10,811 4,500 2,868 3,443 صافي - وم وعموالترس

 947 947 - - سهمل أرباح األدخ 

 2,275 - 43 2,232 ردخل اإليجا

 3,743 1,081 2,147 515 دخل الفوائد

 (31,132) (5,527) (25,435) (170) لفوائدا تمصروفا 

 11,294 (1,211) 12,505 - رى أخ 

 
ق للتغيرات في حقوالموحدة مة نة في القائة المتضمخالل السنلعالقة ات ااألطراف ذ معتمت الملكية التي  حقوقمعامالت  فيما يلي

 : ملكيةال

   2020 2019 

   
 ألف 

 ريكي دوالر أم

 ألف
 يكيدوالر أمر

     

 (531) (531)   1م فئة دة على رأس المال الدائسداد فائ
 

 .ألخرىبين األطراف ا تفاق عليها اال وط التي تم للشرت العالقة وفقاً يع المعامالت مع األطراف ذاتم إجراء جم
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 دةالية الموحت حول القوائم الماحاإيض
 2020سمبر دي 31في 

 
 تمة()ت العالقة يطرف ذلامعامالت مع  29

 

 : ةحد والقوائم المالية المفي  المتضمنةطراف ذات العالقة  فيما يتعلق باأل ةالسنصدة لنهاية ا يلي األر ميف
 2020 

 

 ركة الش
 األم

 شركات 
  ميلةز

 أطراف  
 أخرى  
   المجموع قة  ذات عال

 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 كي ر أمري دوال

 ألف 
 كي دوالر أمري 

     
 4,832 270 4,562 - حت الطلب  تو  ى بنوكودائع لد

 28,370 28,370 - - البنوك  لدى  إيداعات  

 2,052 - 2,052 - ر الخسائواألرباح    خالللعادلة من إستثمارات مدرجة بالقيمة ا

 160,882 156,696 4,186 - خر اآل ملالشا لدخلاخالل   ثمارات مدرجة بالقيمة العادلة منإست

 9,910 - - 9,910 أة طف ملفة الثمارات مدرجة بالتكاست
 57,804 48,271 9,533 - وض وذمم مدينة  قر 

 31,937 1,965 25,436 4,536 أخرى   موجودات 

 ( 95,635) ( 82,538) ( 13,097) - أخرى  مالية سساتمستحقة لبنوك ومؤمبالغ 

 ( 49,010) ( 6,992) (609) ( 41,409) لعمالء ودائع ا 

 (515,712) ( 53,900) (461,812) - لدفع قروض مستحقة ا

 ( 8,977) ( 3,770) ( 5,168) (39) ى  مطلوبات أخر 

 ( 10,000) ( 10,000) - - 1ائم فئة مال الد رأس ال

     ز المالي: ة المركمائق مدرجة في نود غير ب     

 150 150 - - خطابات ضمان  
 

 2019 

 
 الشركة
 األم 

 شركات
 زميلة 

 ف  أطرا
 ى أخر 

 المجموع   ذات عالقة  

 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ف أل
 دوالر أمريكي 

 لف أ
 كي دوالر أمري

 ألف 
 دوالر أمريكي 

     
 1,727 135 1,592 - تحت الطلب  ووك  بن ئع لدىودا

 25,270 25,270 - - ك  لبنو دى العات  إيدا

 3,084 448 2,636 - أو الخسائر   رباحخالل األلقيمة العادلة من إستثمارات مدرجة با 

 88,562 85,649 2,913 - اآلخر الشامل  الدخلل  خال لة منرات مدرجة بالقيمة العاد إستثما

 9,894 - - 9,894 ة المطفأة كلفة بالتمدرج استثمارات

 34,483 27,483 7,000 - دينة  وذمم م وضقر 

 42,431 2,169 36,334 3,928 موجودات أخرى  

 (224,812) (214,648) (10,164) - ىأخر   يةلبنوك ومؤسسات مال تحقةمبالغ مس

 (29,786) (28,479) (1,220) (87) الء لعمائع ا ود

 (472,133) (35,321) (436,812) - قروض مستحقة الدفع 

 (3,687) (3,270) (409) (8) ى  مطلوبات أخر 

 (10,000) (10,000) - - 1رأس المال الدائم فئة 
     مالي: ز الركمدرجة في قائمة المغير بنود      

 150 150 - - ابات ضمان  خط

 - - - - ت مستندية  ادااعتم

 3,195 3,195 - - ض و متعلقة بالقر ارتباطات 
 

 . محتملة أي مخصص خسائر إئتمانية ة منخاليجزة وة هي منقطراف ذات عالع المعامالت مع األ جميإن 
 

  104لبالغة وا  يمتها المدرجةجموعة بقخر للمالدخل الشامل األ عادلة من خالليمة المارات المدرجة بالقستثناء بعض اإللشركة األم بإقتتعهدت ا 
 . أعلىقيمة أو  مليون دوالر أمريكي

 

 . األم كيبكو اشركتهمن  مريكير أون دوالملي 65 هبمقابل قدر  بعض اإلستثمارات  بإقتناءكة ت الشر ، قام خالل السنة
 

 .  (ب)32و 18و 7,1قم تي تمت مع األطراف ذات العالقة راجع اإليضاحات ر بالنسبة للمعامالت واألرصدة األخرى ال
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 المالية الموحدةئم ت حول القواإيضاحا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(القة ت العالت مع أطراف ذامعام 29
 

 الرئيسيين: ت موظفي اإلدارةفيما يلي تعويضا 

 

2020 
 ألف 

 مريكي دوالر أ

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

   
 3,371 3,162  موظفين ال مزايا 

 ════════ ════════ 

 

 لة تزامات محتملاإرتباطات و 30
 
 تمانية ت إئرتباطات متعلقة بتسهيالا

ة وضمانات يم تسهيالت إئتمانية وإعتمادات مستندية معززباطات بتقدت اإلئتمانية على إرتالسهيباطات المتعلقة بالتإلرتتمل اتش
 ة.الء المجموعبية إحتياجات عمات قبول لتلوخطاب

 
دفع نيابة عن بال جموعةتلزم الم لقبولتندية المعززة( وخطابات المسإلعتمادات اوالضمانات )متضمنة امستندية ت العتماداإن اإل
 تزاماته وفقاً لشروط العقد.الوفاء بإلحالة فشل العميل في  فيء العمـال

 
 : ستثماريةئتمانية واإلبالتسهيالت اإل ية المتعلقةإلرتباطات التاللدى المجموعة ا

 

2020 
 ف أل

 أمريكي دوالر 

2019 
 ألف
 ر أمريكيدوال

   لقة بتسهيالت إئتمانية متع

 25,132 16,425 ديةادات مستناعتم

 12,537 14,988 انخطابات ضم

 ──────── ──────── 
 31,413 37,669 

   

 144,006 88,892 متعلقة بإستثمارات*

 ──────── ──────── 
 120,305 181,675 

 ════════ ════════ 

 
ت طاتبا ق الهياكل. هذه اإلرلصندوق من صنادي لبطت اللمال تح ت المتعلقة باإلستثمارات إرتباطات رأس اثل اإلرتباطا تم* ت
 نوات. س 5إلى  1ون عادةً من ثمار الصندوق والتي تكمكن استدعائها خالل فترة إستي
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 دةية الموحم المالحول القوائ إيضاحات
 2020سمبر يد 31في 

 
 يةالمالات تقمشال 31

 

 ة. لمشتق األدوات المالية اعلى ت التي تتضمن اماللمعمن امختلفة جموعة ضمن أعمالها االعتيادية في أنواع تدخل الم
 

 اً لمدة اإلستحقاق القيم اإلعتبارية وفق   

 

 لقيمة ا
 العادلة
 الموجبة

 القيمة  
 ةالعادل
 السالبة

 جموع م
لقيمة  ا
 عتبارية اإل

 
  3الل خ

 أشهر

 
3 - 12 

 شهر

 
1 – 5  

 سنوات

 2020ديسمبر   31

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 والر د
 ريكي أم

 ف أل
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 ر دوال

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 مشتقات محتفظ بها
  ض المتاجرة* لغر

 19,621 109,960 152,733 282,314 ( 2,714) 1,030 آجلة  عقود صرف أجنبي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
وط  مشتقات مستخدمة لغرض تح

رات في ستثماي اإلصاف
      ية  العمليات األجنب

 - 262,612 397,254 659,866 ( 417) 3,333 آجلة  أجنبي فصر  قودع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
ض  تخدمة لغرتقات مسمش

       دية  قلنالتدفقات ا اتتحوط

 160,000 100,000 115,000 375,000 ( 6,930) - مقايضات سعر الفائدة 

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

 ق  لمدة اإلستحقاالقيم اإلعتبارية وفقاً    

 

 القيمة 
 ةادلالع

 الموجبة

 القيمة  
 العادلة
 السالبة

 موع جم
قيمة  ال

 ارية اإلعتب

 
  3خالل 
 رأشه

 
3 - 12 
 هرش

 
1 – 5  

 سنوات

 2019ديسمبر  31

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 الر دو
 يكي أمر

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 يكي أمر

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي 

 امشتقات محتفظ به
  ة* اجرلغرض المت

 19,618 52,031 134,099 205,748 ( 400) 223 آجلة  عقود صرف أجنبي

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
مشتقات مستخدمة لغرض تحوط  

ارات في ستثمفي اإلصا
      العمليات األجنبية  

 9,812 186,793 544,078 740,683 ( 2,243) 8 ة آجل  أجنبي عقود صرف

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
غرض  ت مستخدمة لتقامش

       دية  النق اتالتدفق اتتحوط

 325,000 75,000 - 400,000 ( 4,887) 148 مقايضات سعر الفائدة 

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

 

لم يتم تصنيف . معامالتهاات تعرض ألجنبية إلدارة بعضمعروضة بالعمالت اال جلةلعمالت اآلاالمجموعة اإلقتراضات وعقود صرف  تستخدم *
تحوطات العمليات األجنبية وتم إبرامها  اإلستثمار في ة أو صافي لة تلك لغرض تحوطات التدفقات النقدية أو القيمة العادلت اآلجعمالف الر ص عقود

 ة.ت األجنبيالمتطابقة مع تعرضات معامالت العم ي فتراتف
 

محدد في تاريخ مستقبلي، وهي عقود معدة  وبسعر ددة ة محلعمما لشراء أو لبيع إ تعاقدية  تقيااتفا  اآلجلة هي عبارة عن ود الصرف األجنبي عق
 ري. السوق الفوللتعامل بها في 

 

ية محددة. وفي  أساس قيمة اعتبار علىية ملة األجنب عن طرفين لتبادل فائدة أو فروق التتم بي تعاقدية اتفاقيات المقايضات هي عبارة عن إن عقود 
 .لعملة واحدة المحددة يةاالعتبارات أسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة وعات ذمدف طرافاأل ئدة يتبادل عادةً فاأسعار ال ضاتمقاي عقود

 

 ألجنبية العمليات ا فيتحوط  صافي اإلستثمارات 
 قدرهلغ وببملعمليات األجنبية ا فيماراته ستثإلة لات في القيمة العادتحوط مقابل التغيرلل جلةرف أجنبي آصبتعيين بعض عقود ت المجموعة قام

  رف األجنبي ن إعادة تحويل عقود الصعائر الناتجة مكاسب أو الخسم تحويل ال(. يتمليون دوالر أمريكي 741: 2019مليون دوالر أمريكي ) 660
ات يملالعإلستثمارات في ا حويل صافين تعة جنات مكاسب أو خسائر خر لمقاصة أي اآلشامل ال دخلخالل المن  اآلجلة هذه إلى حقوق الملكية 

 .بيةألجنا
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة( تقات الماليةالمش 31

 

 تحوطات التدفقات النقدية
ات يضجموعة مقا دم المخ تست دة بمعدل متغير.طلوبات التي تحمل فائللمية ت النقددفقا ة لتقلبات في أسعار فائدة الترض المجموعتتع

الذي يوضح ر ديسمب 31في  يزمني كما ففيما يلي الجدول الات النقدية لمخاطر أسعار الفائدة هذه. دفقالت وطاتح كتأسعار الفائدة 
 لي:للدخل وهي كالتاعلى القائمة الموحدة يه فر ؤثيأن  توقعالم والوقتالتدفقات النقدية  حدوث صافي التي يتوقع فيها الفترات 

 

 2020  2019 

 

 ل الخ
 واحدة  سنة

   نةمن س
 ى  لإ دةواح

 خمس سنوات 

 الل خ 
 واحدة سنة

 من سنة  
 ى إل واحدة

 خمس سنوات 

 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 والر أمريكي د

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 والر أمريكيد

     
 5,022 8,722 1,496 15,432 (باتلمطلودية )اصافي التدفقات النق

 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
 (4,887) 148 (6,930) -  شامللا قائمة الدخل

 ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 المخاطر  إدارة   32
 

 المقدمة   (أ
رة مع مراعاة حدود ممستال س والمراقبةوالقيا إداراتها من خالل عملية التحديد  ن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة إال أنه يتمإ
 أهمية كبيرة الستمرار ربحية المجموعة.دارة المخاطر هذه ذات لية إر عمبعتخرى. تاأل ضوابطاللى ضافةً إلمخاطر إا
 

ة هذه مراقب بيئة والتكنولوجيا والصناعة. ويتممخاطر األعمال مثل التغيرات في العلى المستقلة عملية مراقبة المخاطر  ال تتضمن
 جموعة.تيجي للمالل التخطيط اإلستراخ من ية العمل
 

 توظفها ذيل التنظيمي الائل والهيكأعمالها وعملياتها والوسقيامها بثناء تتعرض لها المجموعة أ التي خاطرمالأهم أدناه يلي  ما في
 .إلدارتهم استراتيجياً لبناء قيمة للمساهمين

 

 هيكلة إدارة المخاطر  
جنة التدقيق لذلك في  ا بمخاصة بها، دارة إ جلسلجان م ا ولديها ولة عن إدارة مخاطرهئمسلي اه المجموعة ضمنعة كل شركة تاب

ولجنة ( في حالة الشركات التابعة الرئيسية)ستثمار لجنة اإلئتمان/ لجنة اإلألخرى مثل لتنفيذية باإلضافة إلى لجان اإلدارة اواللجنة ا
 لبنك.لجان امة مماثلة لدلها، مع مسئووليات عا الموجودات والمطلوبات، أو ما يعا 

 

اللجنة التنفيذية  صالحياتجلس اإلدارة بتفويض قام م. الشركة مارإستث اتيجيراتة على استافقالموفي س اإلدارة مجلور دل ثيتم
 اإلدارة(.وهو ليس عضواً في مجلس )التنفيذي رئيس الإلى للشركة 

 

نك بلمملوكة بالكامل ة اابعالت شركتها مع  2017س أغسط 24ريخ فاقية تقديم خدمات بتا وقعت شركة الخليج المتحد القابضة ات
م تقديفاقية المتحد إلدارة الشركة. وبموجب بنود اتفة وخبرة موظفي بنك الخليج ومعر دة من مهاراتستفا لالد، متح الخليج ال
 ركةالش هيل عملياتات لتسلنظم والمعدوالمرافق والمباني وا على أن يقوم بنك الخليج المتحد بتوفير الموظفين، تم االتفاق الخدمات

مراقبة األداء الشركة في بمساعدة  ة لبنك الخليج المتحد أيضاً لتابع/ اإلدارة ا لمجلسا جانلم ذلك، تقو علىى نحو سلس. وبناء عل
 لتالي:تفاصيل اللجان الرئيسية على النحو اتم تقديم . اتخاذ القرارات اليوميةهيل عملية وتس
 

 ذيةاللجنة التنفي
يس مجلس اإلدارة ئب رئاإلدارة ونا  مجلس يسرئ ذلكة بما في دارأعضاء من مجلس اإلعة أربنك بتنفيذية للجنة التضم الل

دخل ضمن صالحيات لجنة اإلستثمار يع المقترحات التي ال تفقة على جمين. تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة للمواوعضوين آخر
 مجلس اإلدارة.ات حيصال نتي تدخل ضمائل الى جميع المسمخاطر، وكذلك العمل علفيما يتعلق بال

 

 اإلستثمارنة لج 

بخصوص حدود  التنفيذية تقديم التوصيات بالموافقة إلى اللجنة أساساً عن الموافقة على أو سئولةتثمار هي الماإلس نةلج إن
 اطرلمخت اا يرها من فئر أو غصنيف المخاطدان والقطاعات وفئات تفردية واإلستثمارات والتركزات نحو البنوك والبلالمخاطر ال

وتوصي مستويات المخصصات إلى  جل المخاطر اإلجمالية للبنكضاً سقب اللجنة أي، ترالكى ذإل وباإلضافةت. الخاصة بالموجودا
بعة من أر ثمار حالياً ية، وتتألف لجنة اإلستستثمار بقرار صادر باألغلبية عن اللجنة التنفيذولقد تم إنشاء لجنة اإللتنفيذية. اللجنة ا
أعضاء.
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 لموحدةة اول القوائم الماليت حاحاإيض
 2020بر سمدي 31 في

 
 

 )تتمة(مخاطر رة الإدا  32
 

 مة()تت  المقدمة  ( أ
 

 )تتمة(هيكلة إدارة المخاطر 
 

 ة التدقيقلجن

أعضاء  ثةثالهم دارة من ضمناء وهم أعضاء مجلس اإلأعض أربعةنها من قبل مجلس اإلدارة من يي تم تعيتتألف لجنة التدقيق الت
التقارير المالية، )ب( تدقيق  علق بتقييم )أ( جودة وسالمةما يتمسئولياته فييام بلقى اعل س اإلدارةمجلاعد لجنة التدقيق تس .ينتقلسم

ة األنظمبالقوانين واليب مراقبة اإللتزام ة للبنك، )د( تقييم مخاطر أنشطة البنك و)هـ( أسسالمة الضوابط الداخلي قارير، )ج(تلك الت
 والداخلية. بيةرقا ال توالسياسا 

 

 يلرقابا زاملتمخاطر واإلال لجنة
بادئ لتزام بالمإلومراجعة ا جهها البنكلة عن مراقبة وتقييم المخاطر التي يواواإللتزام الرقابي هي مسئو مخاطرإن لجنة ال

ى رقابية الجديدة علال ظمةألنار متطلبات م تأثيوتقيية بها والتوصيلبات المخصصات متطمراجعة التوجيهية الداخلية والخارجية و
رئيس لامن ضمنهم من كبار المسئولين التنفيذيين للبنك وأعضاء  ستة. تضم اللجنة مارإلستثرارات لجنة اماد قعتوا جعةلبنك ومراا

 راقب.لجنة بصفة مالجودة في اجتماعات اليشارك رئيس التدقيق الداخلي وضمان  ،فة إلى ذلك. باإلضا التنفيذي
 

 طلوباتالمت ووداج لجنة المو

بات لقائمة المركز المالي للبنك من ف إلدارة الموجودات والمطلوألهداالسياسات وا بوضع اتلوبلمطوجودات واالمتقوم لجنة 
ات ل االستحقاقبة التدفق النقدي، وسج ائد وتأثيرها على الربحية. كما أنها تقوم بمراقالتوزيع والمخاطر والعوث الهيكل وحي
لة، بحيث أسعار الفائدة وكذلك السيو ساسيةبنك من حيث ح لي للماال ركزتقييم المت وموجودات والمطلوبا ال علىئد ا تكلفة/ العوال

التعامل  ومراقبة السيولة ومراكز ت وظروف السوق المتوقعةعلى االتجاها سبة بناءً يحية المنا تقوم بإجراء التعديالت التصح 
 .يرئيس التنفيذالهم منن ضوم يين للبنكفيذار المسئولين التنكب من ضاءعأ ستةلجنة تضم الاألجنبية.  بصرف العمالت

 

 للجنة اإلداريةا

ي لمناقشة أي مسائل ذات عالقة. وتجتمع إلى دورها كمنتدى إدرا ك باإلضافةاإلدارية بدور لجنة المتابعة في البن تقوم اللجنة
ما تقوم هذه لي. كاخ الديق ئرة التدقدا باإلضافة إلى رئيسئر دواال ءوجميع رؤسا نفيذي الرئيس الت صفة أسبوعية وتتألف مناللجنة ب
 .ئيس التنفيذيرالاللجنة سير العمل اليومي ألنشطة البنك. يرأس ة بمتابعة إسبوعية لألداء واللجن
 

 شخاص الرئيسيين األلجنة 

لى مدى ف عشرارئيسية عن اإل صفةة بئولسجنة هي ملل. إن ادارة العليا اإللى ثالثة أعضاء من عاألشخاص الرئيسيين تضم لجنة 
طلعين على الماألشخاص الرئيسيين )تداول تعامالت حول وبورصة البحرين لمركزي رين اات مصرف البحتوجيهب زاملتاال
 .  (سهماأل
 

ة يجيراتتالحدود إس كس هذه. تعاإلدارةمجلس الموضوعة من قبل وسيطرة المخاطر بصورة أساسية بناًء على الحدود تتم مراقبة 
زيد من التركيز على قطاعات مع م ا على استعداد لقبولهة الشرككون تر التي لمخاطا توىمس ركة وكذلكالشألعمال وبيئة سوق ا

إجمالي قدرات  اعتبارهضع في اتكافة المخاطر، حيث شركة قيس التراقب وترة. باإلضافة إلى ذلك، ناعية مختا جغرافية وص
 ة.نشطنواع المخاطر واألع أجميي للالتعرض الكر إلى تحمل المخاط

 

 طر مخاال  تقليل
الفائدة ومعامالت   ت في أسعارى إلدارة التعرضات الناتجة من التغيراقات المالية واألدوات األخرالمشتدم المجموعة تستخ 
 .لمخاطركجزء من برنامجها الشامل إلدارة االت األجنبية العم
 

 داخل المناسبلوية األو وىمستال حسببها ح صريوالتي يتم التوط، لتح ت امالا دخول في معقبل الان المخاطر يتم تقييم بي
 . المجموعة

 

ولها في أسواق المال وأنشطة المتاجرة انونياً تغطي أنشطة تداصة ملزمة قتدخل في إتفاقيات مقا  موعة ذلك، فإنها إذا ضمنت المج 
ة عن لناتج ا مانئتلمخاطر اإلبة اإلستحقاق. وبالنسند ط عفق غصافي المبلتسوية وجبها يمكن الت األجنبية والتي بمبصرف العم

ثالث كلما أمكن ذلك  نات من طرفكز المالي، فإن المجموعة تحصل على ضما غير المدرجة  في قائمة المربنود التعرض 
 جراء لتقليل المخاطر.كإ 
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 الية الموحدةإيضاحات حول القوائم الم
 2020سمبر دي 31في 

 
 

 ة(تتم)ر ة المخاطإدار 32
 

 ()تتمة المقدمة  ( أ
 

 اطر تركز المخ
افي أو عندما تكون لها غر إلقليم الججارية متشابهة أو في أنشطة في نفس ااألطراف المتعاملة في أنشطة تتدخل زات عندما التركظهر ت

ة أو اسيات إقتصادية أو سير تغيوز بر  في حالة عاقديةلتزاماتها التى مقدرتها للوفاء بانفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه عل
موقع  أوطاع صناعي ة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قلتأثر النسبي في أداء المجموعإلى اكزات تشير التر  خرى.أاالت أي ح

 جغرافي معين.
 

د أو حدود لالبود حد ركيز علىنة للتة توجيهات معيات وإجراءات المجموعأجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياس  من
ل هياكدود الححددة لمخاطر االئتمان وفقاً لذلك. تم سيطرة وإدارة التركزات المعة. يمارية متنوإستث حافظمعلى  ر والحفاظآلخالطرف ا

 قدموي حه فوراً م تصحيهاك للحدود يتالتركز وأي انت خاطر يضمن متابعة ومراقبة فعالة لملل مجلس اإلدارة، القوية يتم وضعها من قب
 دارة.اإل ير بشأنه إلى مجلسر تق
 

 ن ئتمار اإلطمخا (ب
 األنشطةتجارية وكذلك ضمن إطار الالمصرفية وئتمانية ضمن إطار أنشطة المجموعة إلإلئتمان من تمديد التسهيالت ااطر اتنشأ مخ

 تزاماته. اء بإلاآلخر في الوفاحتمال بفشل الطرف  في األحوال التي يوجد فيهااإلستثمارية 
 

 يلي:خالل ما  من يل مخاطر اإلئتمانل تق يتمو
 

 مخاطر اإلئتمان؛  دارةة مناسبة إلد بيئإيجا (1
 ؛ مار تثس تمان واإلئإلإطار عملية سليمة للموافقة على االعمل ضمن  (2

 ئتمان؛ وإلت مناسبة إلدارة وقياس ومراقبة اعلى عمليا الحفاظ (3

 .مانئتإلا مخاطر رة إداية كافية على عملن وجود وسائل رقابة ضما (4
 

والمبادئ الموثقة بعناية  . وهي توفر األسسمجلس على حدةكل ى ة على مستومعتمديدة جصورة ت محددة باسالدى المجموعة سي
ستثمار تضم لجنة اإل ،يةإلستثمار ئتمانية واإلن لدراسة وإقرار مخاطر المقترحات ااالئتمان. وهناك لجنتا طر إدارة مخا لضمان حسن

وبالنسبة لجنة. في الكعضو غير مصوت  انإلئتمالمخاطر وادارة يس إئعمل ر لمالية. ية اورئيس الرقابزانة خال ئيسور  التنفيذيرئيس لا
 اإلدارة بأكمله. موافقة اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة أو مجلسفهي تخضع ل إلستثمار ة اجنمسئولية ل للعمليات التي تتجاوز حدود

 

 ة أخرى تمانيت إئاتعزيز وأمانات ي ضخذ في اإلعتبار أألن ادو مانطر اإلئتلمخاى لتعرضات القصوا

المالي. يوضح مدرجة في قائمة المركز الدرجة وغير بنود المللمجموعة لمخاطر اإلئتمان لالتعرضات القصوى لجدول أدناه ضح اليو
 .عةانية متوق ئتمخسائر اكن بعد أي لو ،ناتضماالتيبات تر دام من خالل استخ تأثير تقليل المخاطر الحد األقصى إجمالي المخاطر، قبل 

 

 

2020 
 ألف

 كيدوالر أمري

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

   
 479,384 465,391 ئع لدى بنوك وتحت الطلبودا
 250,871 219,348 لدى البنوك  ت عاإيدا

 13,070 12,436  ائر الخس  األرباح أوالل مدرجة بالقيمة العادلة من خإستثمارات 
 79,367 153,328  اآلخر الشاملل الدخل الخ نة مقيمة العادلالمدرجة بات إستثمار 

 10,066 9,839 مدرجة بالتكلفة المطفأة ات تثمار إس 
 657,218 593,715 نةقروض وذمم مدي
 141,553 112,364 موجودات أخرى 
 25,132 16,425 اعتمادات مستندية
 12,537 14,988 خطابات ضمان

 148 - قةات مالية مشتموجود
 ──────── ──────── 
 1,597,834 1,669,346 
 ════════ ════════ 
  مانيةت مخاطر التعرض القصوى للمخاطر اإلئتكزاتر

لتعرض . بلغ الحد األقصى لاإلقليم الجغرافي والقطاع الصناعيحسب ف اآلخر وعلى العميل/ الطر  بناءً ر كيز المخاطيتم إدارة تر 
مليون دوالر  61,8: 2019) 2020مبر ديس  31ما في ريكي كدوالر أم يونمل 34,7و طرف آخر ميل واحد أاإلئتمان ألي علمخاطر 
 ائتمانية أخرى.  اتو تعزيز عتبار أي ضمانات أي االقبل األخذ فأمريكي( 
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 حول القوائم المالية الموحدةحات إيضا
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(طر إدارة المخا   32
 

 تتمة()ن مخاطر اإلئتما ب( 
 

 تتمة() اإلئتمانيةمخاطر القصوى للرض  اطر التعتركزات مخ

 :األخرى  ظ بها أو التعزيزات اإلئتمانيةمحتفن اإلعتبار الضمانات العياألخذ بقبل  يم الجغرافي،اإلقلليل الموجودات المالية للمجموعة حسب تح يليا يمف
 

 

جلس  دول م
  التعاون
 يالخليج

الشرق  
  األوسط

 المجموع  خرى أ أسيا  ن األمريكتي أوروبا  ا وشمال أفريقي

 

 ألف
 كيدوالر أمري

 ألف
 يكيأمرر الدو

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 دوالر أمريكي

 ألف
 والر أمريكيد

 ألف
 كيريأم والرد

 ألف
 دوالر أمريكي

لدى بنوك وتحت  دائعو
 465,391 - 2,066 49,126 344,611 4,799 64,789 الطلب

 219,348 24,543 - - 122,319 33,362 39,124 لدى البنوك  ت  إيداعا
القيمة مدرجة بات ستثمارإ

دلة من خالل عاال
 12,436 - - - - - 12,436  و الخسائراألرباح أ
القيمة ب  ةمدرجت إستثمارا

من الدخل  دلةلعاا
 153,328 - - - 153,328 - -  شامل اآلخرال

مدرجة   تثماراإست
 9,839 - - - - - 9,839 المطفأة  بالتكلفة

 593,715 15,062 105,761 46,419 201,505 50,107 174,861 وذمم مدينة  قروض

 112,364 20,308 7,867 2,165 8,779 27,268 45,977 موجودات أخرى 

 16,425 12,990 - - 332 - 3,103 تمادات مستندية اع

 14,988 - - - 1,816 2,105 11,067 خطابات ضمان
 ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 1,597,834 72,903 115,694 97,710 832,690 117,641 361,196 2020ديسمبر   31

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

 

 ول مجلسد
 التعاون
 الخليجي

الشرق  
األوسط 

 المجموع أخرى سياأ األمريكتين  أوروبا  مال أفريقيا  وش

 

 ألف
 ر أمريكي دوال

 لفأ
 الر أمريكي دو

 لفأ
 يكي دوالر أمر 

 فأل
 أمريكي دوالر 

 ألف
 أمريكي ر الدو

 ألف
 أمريكي  دوالر

 ألف
 مريكي دوالر أ

 ى بنوك وتحتودائع لد
 479,384 1,547 2,815 33,799 394,812 10,601 35,810 الطلب

 250.871 - - - 14,762 29,727 206,382 البنوك لدى إيداعات 

 مةدرجة بالقيمإستثمارات 
ل عادلة من خالال
 13,070 - - - - - 13,070  ئرالخسا ألرباح أوا

مدرجة بالقيمة إستثمارات 
لدخل من ا العادلة

 79,367 - - - 79,367 - -  خرالشامل اآل

مدرجة   تماراإستث
 10,066 - - - - 280 9,786 بالتكلفة المطفأة 

 657,218 20,237 113,392 39,060 287,981 53,631 142,917 قروض وذمم مدينة 

 141,553 25,793 11,419 2,240 12,665 26,424 63,012 ى جودات أخرمو

 25,132 8,115 16,077 - 44 416 480 دية اعتمادات مستن

 12.537 - - 227 4,547 2,141 5,622 خطابات ضمان

 148 - - - - - 148 وجودات مالية مشتقة م
 ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── 

 1,669,346 55,692 143,703 75,326 794,178 123,220 477,227 2019يسمبر د 31

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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 ات حول القوائم المالية الموحدةإيضاح
 2020ديسمبر  31ي ف

 
 تمة()ت إدارة المخاطر    32

 

 ( مة تت)مخاطر اإلئتمان  ب(
 

 تمة( )ت يةماناإلئت لمخاطرل ى قصو طر التعرض الت مخاتركزا
 : أو التعزيزات  اإلئتمانية األخرى ضمانات المحتفظ بها ال عتبار ة، قبل األخذ في االموعللمج   يل القطاع الصناعي للموجودات الماليةتحل ليفيما ي

 

 

تجارة 
 وتصنيع 

بنوك 
ومؤسسات  
 رىمالية أخ

 إنشائي
 أفراد  وعقاري  

ي ومحك
 المجموع خرىأ عام وقطاع 

 2020ر  ديسمب 31 في

 ألف 
 ر دوال

 أمريكي

 ف أل
 الردو
 أمريكي 

 ألف 
 دوالر

 أمريكي 

 ألف 
 والرد
 ريكيأم 

 ألف 
 دوالر

 ريكيأم 

 ف أل
 دوالر

 أمريكي 

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

        
 465,391 - 73,629 - - 391,762 - ى بنوك وتحت الطلب ودائع لد 

 219,348 - - - - 219,348 - وك  لدى البنإيداعات 

القيمة  ة بمدرجت إستثمارا

خالل األرباح أو  ن العادلة م 

 12,436 6,211 - - 497 5,728 -   ائر الخس

قيمة  المدرجة بتثمارات إس
دخل  ل الالمن خ العادلة 

 153,328 - 153,328 - - - -   الشامل اآلخر 

لفة  لتكمدرجة با إستثمارات 
 9,839 - - - - 9,839 - المطفأة 

 593,715 60,505 5,471 889 107,661 57,995 361,194 وض وذمم مدينة قر

 112,364 45,919 219 156 47 65,961 62 موجودات أخرى  

 16,425 - - - - 13,322 3,103 ت مستندية اعتمادا
 14,988 420 - 61 639 13,868 - ان خطابات ضم 

 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 364,359 777,823 108,844 1,106 232,647 113,055 1,597,834 

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

 

تجارة  
 نيع  وتص

 وكبن
مؤسسات  و

 مالية أخرى 

 إنشائي 
 أفراد   وعقاري  

حكومي  
 جموع الم أخرى  وقطاع عام 

 2019ديسمبر  31في 

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

 ألف 
 ر دوال
 أمريكي  

 لف أ
 ر دوال
 أمريكي  

 ف لأ
 دوالر 

 ريكي أم  

 لف أ
 الر دو
 أمريكي  

 ف أل
 دوالر 

 أمريكي  

 ألف 
 دوالر  
 أمريكي 

        
 479,384 - - - - 479,384 - لطلب ى بنوك وتحت اودائع لد 

 250,871 - - - - 250,871 - لدى البنوك  إيداعات 

قيمة  مدرجة بالت إستثمارا

ح أو  العادلة من خالل األربا

 13,070 1,609 - - 2,068 6,632 2,761   ر ئالخسا

لقيمة  بامدرجة ات تثمارإس
الل الدخل  من خ العادلة 

 79,367 - 57,661 - - 21,706 -   خر الشامل اآل

مدرجة بالتكلفة   تثمارات إس
 10,066 281 - - - 9,785 - المطفأة 

 657,218 87,174 6,627 21,397 95,805 69,293 376,922 قروض وذمم مدينة 

 141,553 92,686 94 33 2,311 46,429 - أخرى   دات وجوم

 25,132 16,077 - - - 8,576 479 ت مستندية دااعتما

 12,537 413 - 55 595 11,003 471 ان خطابات ضم 
 148 - - - - 148 - موجودات مالية مشتقة 

 ────── ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── 
 380,633 903,827 100,779 21,485 64,382 198,240 1,669,346 

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

 ة أخرى ت وتعزيزات إئتمانيضمانا
 . ييملتقا  ت ومعاييرا المناسبة لقبول أنواع الضمانيهات  التوجت المطلوبة على تقييم المخاطر اإلئتمانية للطرف اآلخر. يتم تنفيذ  ونوع الضمانا ارمقديعتمد  

 

 اجرة.  مت ها لغرض المحتفظ ب األوراق المالية الالرسوم المفروضة على  على  اً عليها أساسل يتم الحصوالتي انات  لضمل يسية نواع الرئاال تتضمن 
 

 .  تابعة حصل المجموعة على ضمانات من الشركات األم من أجل قروض لشركاتها الكما ت
 

  مخصص خسائر اإلضمحالل. لمدى كفاية ا ل مراجعتهة خالساسيتفاقية األوفقاً لالية انات إضافضم طلبوتللضمانات  راقب اإلدارة القيمة السوقيةت
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 الموحدةلمالية احات حول القوائم اإيض
 2020ديسمبر  31 في

 
 
 )تتمة(إدارة المخاطر    32
 

 مخاطر اإلئتمان )تتمة( ب(
 

 )تتمة(ئتمانية أخرى ات إتعزيزضمانات و
لتعزيزات  الضمانات المحتفظ بها أو ار االعتبافي  خذوبعد األقبل  جموعة،السلف للمالقروض و الياعي إلجملصنع اقطاتحليل الي فيما يل
 رى:ة األخاإلئتماني

 

ي  إجمال
التعرضات  

 ى القصو
صافي التعرضات  

 القصوى 

إجمالي  
التعرضات  
 القصوى 

صافي  
التعرضات  

 صوى الق

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2020 
 ألف 
 يكي والر أمرد

2019 
 ألف 
 مريكي ر أدوال

2019 
 ألف 
 يكي ر أمر دوال

     
 275,472 391,241 189,331 370,166 موجودات  م خص

 160,814 275,227 141,230 290,343 ء قروض لعمال
 7,085 28,670 10,011 14,810 روض لبنوك ق

 23,287 23,287 29,795 29,795 قروض مشتركة 
 3,949 4,857 4,705 4,705 أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 709,819 375,072 723,282 470,607 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
 تمانيئ إلكل تصنيف ن مائت إلا خاطرمعرض لالت 

 

تصنيف 
 يإستثمار

ف غير تصني 
 يإستثمار

 غير 
 المجموع  مصنفة

 2020ر يسمب د 31في 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 يكي دوالر أمر

 ألف 
 يكي دوالر أمر

 ألف 
 أمريكي  ردوال

     
 465,391 7,127 7,336 450,928 لب وتحت الط   وكودائع لدى بن

 219,348 87,598 3,429 128,321 لبنوك  دى ال  تاعاإيد
 12,436 - - 12,436   العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  لقيمةمدرجة با إستثمارات 

ل  لشامل ا ادلة من خالل الدخالقيمة الع مدرجة بارات إستثم
 153,328 6,518 - 146,810  خر اآل

 9,839 - - 9,839 جة بالتكلفة المطفأة مدر  اراتثمإست
 593,715 562,394 11,328 19,993 نة وذمم مديقروض 

 112,364 91,096 - 21,268 موجودات أخرى  
 16,425 16,425 - - مستندية اعتمادات 

 14,988 3,406 363 11,219 بات ضمان خطا
 ─────── ──────── ─────── ──────── 

 800,814 22,456 774,564 1,597,834 
 ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
 

 

صنيف ت
 يإستثمار 

نيف غير تص
 يإستثمار 

 غير 
 المجموع  مصنفة

 2019يسمبر د 31في 

 ألف 
 ر أمريكي دوال

 ألف 
 أمريكي دوالر 

 ألف 
 مريكي دوالر أ

 ألف 
 يكي مر ر أوالد

     
 479,384 20,385 13,503 445,496 طلب ت الوك وتحبن لدىودائع 

 250,871 25,270 - 225,601   لبنوكلدى ا  إيداعات
 13,070 - 499 12,571   ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يممدرجة بالقرات إستثما
 79,367 15,376 - 63,991  خر اآلل دخل الشامالعادلة من خالل ال مدرجة بالقيمة مارات إستث

 10,066 281 9,785 - لتكلفة المطفأة با  جةمدر  راتإستثما
 657,218 652,063 5,155 - مدينة وذمم قروض 

 141,553 105,003 - 36,550 ودات أخرى  موج
 25,132 24,716 416 - اعتمادات مستندية 

 12,537 3,873 2,862 5,802 ات ضمان خطاب
 148 - - 148 ة شتقم دات ماليةموجو

 ─────── ─────── ─────── ──────── 

 790,159 32,220 846,967 1,669,346 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
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 م المالية الموحدةائضاحات حول القوإي
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة(المخاطر  إدارة   32
 
 )تتمة(مخاطر اإلئتمان  ب(
 

 (تتمة) ئتمانيإنيف صل تلك مانئتإلطر االتعرض لمخا

 ت اإلدارة تركزجعل ا يسهلئتمان. هذإلعبر محفظة ا مانبق تصنيفات مخاطر اإلئتطاعلى دقة وتي الحافظ ف جموعةالم سياسةل تمثت
 ميت ات.نتجفية والمية واألقاليم الجغرااألعمال التجار  حداتواإلئتمان لكافة ى المخاطر القابلة للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر عل

 ة ذات الصلة.رجيلتقييم اإلئتمانية الخاا من قبل مؤسسات ارجيةلخا يةنئتمااطر اإلمخلات تصنيف جميع تعرضا
 

ً للمجموعة االداخلية لتعرضات مخاطر اإلئتمان غير المصنفة خا اطر ن تصنيفات المخك، إباإلضافة إلى ذل لموضوعية بصورة رجيا
ً لمختكبير  ً وفق مدةمستت ولف الفئاة مصممة خصيصا يفات المخاطر صنيتم تقييم وتحديث ت ة.داخليت اللممارساوا نيفلسياسة التص ا

 ائدة بصورة منتظمة. العالداخلية 
 

لخارجية لتقييم اإلئتمانية امن قبل مؤسسات ا المصنفة يةمخاطر االئتمانالتعرضات المتعلقة باطر مخلاعاله تصنيفات ول أيعكس الجد
ً خارجينفة ير المصغ ةيانمخاطر اإلئتمالات ضتعر يع جم تم تصنيفذات الصلة.    ".ضمن فئة "غير مصنفة ا

 

 معاد هيكلتها قروض 
د ترتيبات الدفع  وقد يترتب ذلك على تمدي الضمانات.الحصول على من  الً يكلة القروض بددة هأمكن ذلك، تسعى المجموعة إلعا لماك

وجد لدى ي قاقه. تحعد إس ات موض قد فلقر د ا، ال يعبشأن شروطه اوضتف ادةن يتم إعأروط جديدة. وبمجرد واالتفاق على قرض بش 
ألف دوالر  32,847: 2019) 2020بر ديسم 31في  كماألف دوالر أمريكي  13,987ة قيممعاد هيكلتها بعة قروض موالمج

  أمريكي(.

 
 ات الماليةوالمطلوب مقاصة الموجودات
لألطراف ذات العالقة  القبضمستحقة غ مبالو العالقةاألطراف ذات من عليها فائدة  ستحقيمبالغ مستحقة القبض لدى المجموعة 

تم مقاصة هذه المبالغ المستحقة القبض والدفع في هذه  .(مليون دوالر أمريكي 285: 2019) كيمليون دوالر أمري 325باجمالي 
أرصدة األطراف  صروفات الفوائد على. تم تسجيل دخل الفوائد ومالقوائم المالية الموحدة حيث تم استيفاء معايير مقاصة األدوات المالية 

 141ألف دوالر أمريكي و 119: 2019ريكي على التوالي )ألف دوالر أم 564ي والر أمريكألف دو 1,090ات العالقة تلك البالغة ذ
 في هذه القوائم المالية الموحدة. (ألف دوالر أمريكي على التوالي

 
 قسولمخاطر ا   ج(
اتجة عن التغير النالمالي ركز الم لمدرجة وغير المدرجة في قائمةدوات المالية امة األي قيفائر مخاطر الخس نها بأرف مخاطر السوق عت

تم فحص وقد جموعة تعتمد الماألجنبية(.  لعمالتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف االتبما في ذلك في أسعار ومعدالت السوق، )
من مة ت المقدجيهاالتوللقواعد وباالمتثال اإلدارة  من قبل مجلسسوق طر البمخا تعلقلمجموعة فيما ي ل للسياسة العامة ةهييوجت المبادئ ال

من جميع البنوك يتطلب المخاطر حيث كزي توجيهات إلطار قياس لقد قدم مصرف البحرين المر قبل مصرف البحرين المركزي. 
ت رأس المال لمخاطر ضافة إلى متطلباباإل وقيةس ا المتعلقة بمخاطرهاليرات رأس المال غت قبي طين قياس وتي البحر ة محلياً فالمؤسس 
  .ليةالتشغي خاطر والم اإلئتمان

 

ر ي حاالت التعرض للمخاطلسوق فعوامل انتيجة لمن التغيير في القيمة  تنتج مخاطر السوق التي تخضع لمخصصات رأسمالية عادةً 
  التالية:

 

 ة؛ وتاجر مة اللمقيدة في محفظا األوراق الماليةوة دائفال أسعار ت أدوا •

 ألجنبي في المحفظة المصرفية. معامالت الصرف ا •
 

ي فغراض التحوط، وال تتعامل المجموعة ة في مقايضات أسعار الفائدة وعقود صرف أجنبي آجلة وذلك ألموعلت المجد دخوق
 تقات المالية. المش 
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 دةحمالية المووائم الات حول القإيضاح
 2020ديسمبر  31 في

 
 

 ة()تتم خاطرإدارة الم   32
 
 )تتمة( مخاطر السوق   (ج

 
 مخاطر سعر الفائدة  

ادلة لألدوات يم العأو القالتدفقات النقدية المستقبلية  علىالتغيرات في أسعار الفائدة أن تؤثر لفائدة من احتمال ار أسعا طر مخا  تنتج
 .المقررةحدود إبقائها ضمن ال كد منللتأ  تحوطإستراتيجيات الم كما يتم استخدا ،ميوي سكز على أسا ة المرايتم مراقب المالية.

 
بجميع المتغيرات األخرى ثابتة  لتغيرات المحتملة الممكنة في أسعار الفائدة، مع اإلحتفاظة احساسيى مدي لتاليوضح الجدول ا

 :التقريرعداد إتاريخ  مالي كما فيلا زركمالموحدة لللقائمة على ا ناءً وحدة للدخل للمجموعة بمة المللقائ
 

 

 ادة ي الز
 ي ف

النقاط  
  األساسية

حساسية 
صافي دخل  

  الفوائد
2020  

 الزيادة 
  في
لنقاط ا

  األساسية

 حساسية 
صافي دخل 

 الفوائد
2019 

 العملة 

 ألف   2020
 دوالر أمريكي  

 ف أل 2019
 دوالر أمريكي 

     
 (65) 25+ (323) 25+ ار كويتيدين

 (584) 25+ (498) 25+ ريكير أموالد

 (422) 25+ (409) 25+ يورو

 8 25+ 34 25+ ني يإسترلجنيه 

 70 25+ 103 25+ أخرى 

 
 ائد.في النقاط األساسية تأثير عكسي على صافي دخل الفو قصلنلسيكون 

 
لى ، عحدةوا لمدة سنةائد ل الفوصافي دخي أسعار الفائدة على فالمفترضة دة للدخل هي تأثير التغيرات إن حساسية القائمة الموح 

تأثير بما في ذلك ، 2020ديسمبر  31 في بها كما المحتفظ  ةفائدة عائم تالية ذات معدالالم تت المالية والمطلوبا اوجودأساس الم
 . أدوات التحوط
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 لموحدةإيضاحات حول القوائم المالية ا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 )تتمة(المخاطر  ةإدار   32
 
 (تتمة) لسوقامخاطر  (ج
 

 لة لعم ر امخاطـ
جنبية. تعتبر المجموعة األت ف العمالأسعار صرتغيرات في للة المالية نتيجة ألدااهي مخاطر تقلب قيمة  عملةمخاطر الإن 

أكد من تراتيجيات التحوط للتسإتستخدم  ة المراكز على أساس يومي كما الرئيسية المستخدمة. يتم مراقبالدوالر األمريكي العـملة 
 . ةقررالمالحدود  ضمن بقائها 
 

لتغيرات في للمركز المالي نتيجة اة ئمقا  بتاريخ ز كما هوللمراكبالنسبة ح قبل الضريبة الرب التأثير علىإلى ناه دول أيشير الجد
 رى ثابتة. اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخسعر العملة مع 

    

 التغير  
 في 
 سعر

 ر على يالتأث
الربح قبل  

 يبة  الضر 

 تأثير  ال
   على

   كيةلملحقوق ا

    

 العملة 
% 

2020 

2020 
 ألف  

   ريكيمدوالر أ

2020 
 ألف  

 دوالر أمريكي  

       لعملة ا

 385 (16,930) 2+    ويتيك ناردي

    -2 16,930 (385) 
       

 1,948 (3,440) 2+    يورو

    -2 3,440 (1,948) 
       
 - 73 2+    استرليني هجني

    -2 (73 ) - 
 

    

 لتغير ا
 ي ف

 سعر

 على التأثير
الربح قبل 
 الضريبة 

 التأثير 
 ى عل
  ق الملكيةحقو

    

 العملة
% 

2019 

2019 
 ألف 

 ريكي دوالر أم

2019 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

       ملةالع

 1,054 (15,772) 2+    دينار كويتي

    -2 15,772 (1,054) 
       

 1,151 (4,503) 2+    يورو

    -2 4,503 (1,151) 
       
 - 1 2+    سترلينيا هنيج 

    -2 (1) - 

 
 اطر أسعار األسهم مخ

ذه المخاطر من خالل الملكية. تدير المجموعة ه حقوقالتغير في القيم العادلة إلستثمارات أسهم  من ألسهماار اطر أسعتنتج مخ
 اعي.ز الصنوالترك حسب التوزيع الجغرافيستثمارات تنويع اإل

 
   عة:كية للمجمولمارات أسهم حقوق المثإلستوزيع الجغرافي لي التفيما ي
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 ةدموحلية الوائم الماإيضاحات حول الق
 2020ديسمبر  31في 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر    32
 

 )تتمة( السوق اطر مخ (ج
 

 الجغرافي التوزيع 

 2020ديسمبر  31في 

الشرق  
 سط/ األو
 موع  المج أخرى   نمريكتي األ روبا أو شمال أفريقيا  

 

 ألف 
 يكي دوالر أمر

 لف أ
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 كي دوالر أمري 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ف أل
 أمريكي  دوالر

  من خاللت مدرجة بالقيمة العادلة ثمارات إس
      ئر لخسااألرباح أو ا 

 7,916 33 1 - 7,882 ية المسعرةأسهم حقوق الملك
 2,608 - 2,608 - - عرة المسغير قوق الملكية أسهم ح

 20,332 - - 20,332 - ي المحافظ ستثمار فا

 48,929 - 6,056 7,952 34,921 ظ مدارة  فمحا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 42,803 28,284 8,665 33 79,785 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

خالل  بالقيمة العادلة من  مدرجةارات إستثم
        خرامل اآلدخل الشال

 5,034 - - - 5,034 مسعرةالية سهم حقوق الملكأ

 188,899 - 9,179 1,867 177,853 ير المسعرة   أسهم حقوق الملكية غ

 1,006 - - - 1,006 رة  محافظ مدا
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 183,893 1,867 9,179 - 194,939 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 274,724 33 17,844 30,151 226,696 لمجموع  ا

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

 2019مبر ديس 31في 

الشرق  
 األوسط/ 

 موع  المج أخرى  مريكتيناأل أوروبا  شمال أفريقيا 

 

 ألف 
 الر أمريكي دو

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 أمريكي  دوالر 

 ألف 
 ريكي ر أمدوال

 ف لأ
 مريكي ر أدوال

  من خاللة لعاد ل ادرجة بالقيمة إستثمارات م
      لخسائر األرباح أو ا 

 13,545 31 - - 13,514 عرةملكية المسأسهم حقوق ال
 4,388 - - - 4,388 المسعرة غير أسهم حقوق الملكية 

 125,289 - - 125,289 - حافظ ستثمار في الما
 66,828 - 6,818 9,444 50,566 رة  ظ مدامحاف

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

 68,468 134,733 6,818 31 210,050 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  إستثمارات 
        خرالدخل الشامل اآل

 4,657 - - - 4,657 ة المسعرةهم حقوق الملكيأس
 134,315 13 4,277 26,914 103,111 ة   مسعر ال ير غكية وق الملأسهم حق

 1,006 - - - 1,006 حافظ مدارة  م
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 108,774 26,914 4,277 13 139,978 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 350,028 44 11,095 161,700 177,189 المجموع  

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

:  2019)ألف دوالر أمريكي  12,950العادلة جة بالقيمة أسهم حقوق الملكية المدر  ، بلغ التعرض لسنداتماليلا  ير ر لتقيخ إعداد افي تار 
  شمالط ووسقة الشرق األفي منطق المالية ات السوق ألسواق األورامؤشر  في %10ألف دوالر أمريكي(. إن االنخفاض بنسبة  18,202

العائدة إلى  وق الملكية حقأو  على الدخل( ألف دوالر أمريكي 1,820: 2019)ف دوالر أمريكي أل 1,295ب ر تأثير بما يقاأفريقيا سيكون له 
شمال و لشرق األوسطا في منطقةالملكية  ن أغلبية أسهم حقوق إمد. أو طويل األخفاض جوهري ما إذا كان االنعلى االعتماد ، بالمجموعة

 لمالية. اق ا ور لأل سوق الكويت تداولة فيريقيا مأف
 

للدخل   أسهم حقوق الملكية فقط في القائمة الموحدة ر التغيرات في أسعار المسعرة المدرجة بالتكلفة سيتم اظهار تأثي نسبة لالستثمارات غير بال
 ندما يتم اعتباره مضمحالً. مار أو عثعند بيع االست
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 موحدةال ةيماللل القوائم احوإيضاحات 
 2020ديسمبر  31ي ف

 
 

 تتمة()إدارة المخاطر  32
 

   ولةمخاطر السي  (د
 

 ية لإلستحقاق التعاقديسب المدة المتبق تحليل المطلوبات المالية ح
التي معاملة المدفوعات د غير المخصومة. تتم ة للسداقديا عالت لتزاماتاإل اسعلى أس 2019ديسمبر  31و 2020 ديسمبر 31ي تحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما فيلخص الجدول أدناه بيان إس

قات جدول التدفس اليعكال د فيه ولسدافي أقرب تاريخ ممكن مطالبة المجموعة با المجموعة بأن العديد من العمالء لن يطلبوا السدادومع ذلك، تتوقع  أن اإلشعار يعطى على الفور. لو تخضع إلشعار كما 
 لوديعة.لى تاريخ اإلحتفاظ با بناًء ععة وملمج لة المتوقعة ديالنق

 

 عند 
 لب الط

  6إلى  1 من
 أشهر  

  12إلى  6من 
 شهر  

 5إلى  1من 
 ات سنو

  5من أكثر
 المجموع   وات سن

 2020ديسمبر  31 في
 

 ألف 
 يكي دوالر أمر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 كي مريوالر أد

 ألف 
 ي دوالر أمريك

 ألف 
 ر أمريكي والد

       المالية بات و للمطا

       
 652,575 1,616 109,956 124,827 153,650 262,526 مالية أخرى مؤسساتلغ مستحقة لبنوك ومبا 

 1,149,770 3,062 4,110 160,850 339,100 642,648 ائع العمالء ود

 861,771 - 689,804 98,804 56,625 16,538 مستحقة الدفعقروض 

 151,500 - 151,500 - - - لة األجل طويسندات 

 114,760 - - 114,760 - - رىمطلوبات أخ 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── 

 2,930,376 4,678 955,370 499,241 549,375 921,712 ة غير المشتقة وغير المخصومة  لمالي إجمالي المطلوبات ا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ 
 

       المشتقات المالية

 1,240 - - 384 856 - ار الفائدة أسع لتدفقات النقدية على مقايضاتصافي ا

 942,180 - 19,621 372,572 549,987 - نبية ألج لعمالت ابا إجمالي تسوية المشتقات المالية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       مالي بقائمة المركز ال مدرجة  غير بنود

 16,425 - - - - 16,425 ية إعتمادات مستند

 14,988 - 14,988 - - - ات ضمانخطاب
 90,588 - 61,248 6,306 21,557 1,477 تعلقة باإلستثمارات ات مإرتباط

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
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 ةالموحد ل القوائم الماليةحو حاتيضاإ
 2020بر سميد 31في 

 
 

 مة()تت إدارة المخاطر  32
 

 )تتمة(سيولة مخاطر ال (د

 

 
 عند 
 الطلب

 6إلى  1من 
 أشهر 

 12إلى  6 من
 شهر 

 5إلى  1من 
 ات  سنو

 5من أكثر
 المجموع   سنوات

 2019مبر ديس 31 في
 

 ألف
 ريكيدوالر أم

 ألف
 مريكيدوالر أ

 ألف
 يمريكر أوالد

 ألف
 مريكيدوالر أ

 لفأ
 ريكير أمدوال

 فأل
 دوالر أمريكي

       ية لوبات المالالمط

       
 638,388 457 44,934 187,406 76,687 328,904 لغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرىمبا 

 1,082,415 961 5,909 44,616 319,139 711,790 ودائع العمالء 

 1,126,271 1,355 567,711 262,609 209,688 84,908 قة الدفعمستح قروض 

 159,219 - 159,219 - - -  دين ثانوي

 122,818 - - 122,818 - - رىبات أخ مطلو
 ───────── ───────── ───────── ───────── ──────── ──────── 

 3,129,111 2,773 777,773 617,449 605,514 1,125,602 ة  صوم المخ  ر المشتقة وغيرغي ماليةمطلوبات الإجمالي ال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ════════ ════════ 
 

       المشتقات المالية

 13,744 - 5,022 4,240 4,482 - ار الفائدة أسع ايضاتصافي التدفقات النقدية على مق

 946,431 - 29,430 238,824 678,177 - نبية ألج ا لعمالتبا إجمالي تسوية المشتقات المالية 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

       مالي مدرجة بقائمة المركز ال غير  بنود

 25,132 - 878 416 23,838 - إعتمادات مستندية 

 12,537 - - 12,537 - - ات ضمانخطاب
 144,006 - 48,222 20,545 75,239 - تعلقة باإلستثمارات ات مإرتباط

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

 امات. لتزاليتم سحبها قبل إنتهاء ا سوف لنرتباطات الات أو التزامالد ابنوجميع تتوقع المجموعة بأن 
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 مالية الموحدةحات حول القوائم الإيضا
 2020ديسمبر  31في 
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر   32
 
 ة(تتم)ر السيولة مخاط  د(
 /وداتها موج  مراكز مراقبة يتم نهفإ  قاقها،استح  موعد يحين عندما  المالية زاماتها لتإ ب يتف أن نيمك المجموعة بأن انمضال أجل من

 ظورمن من يالمال المركز ئمةقا  يمبتقي مطلوباتوال تالموجودا لجنة تقوم األخرى، لمهاما إلى إلضافةبا . كثب عن ومطلوباتها 
 والوفاء الجارية لاألعما  أنشطة لتمويل كافية سيولة وفيرت نضما  ىإل ها بأكمل العملية تهدف .الفائدةار أسع يةحساسمدى و ا سيولته

 سوق من عليها الحصول يتم التي الودائع على ملتشت متنوعة تمويلية قاعدة تطوير وتم. استحقاقها  موعد يحين دما عن باإللتزامات
 خالل من عليها  الحصول يتم التي األجل طةتوسلما والواألمء العمال من مةلالمست عدائالوو" االنتربنك" البنوك بين فيما  تالمعامال
 متوفرة الاألمو أن من للتأكد الموجودات، ونوعية رأسمالها  عدةقا قوة إلى باإلضافة هذا. بحاتالمرا معامالت من ةتزامنالم السلع
 .تنافسية سعاربأ 
 

 :المتوقعة تسويتها  أو ها دادسترا واريخت أساس على تحليلها  مت التي باتطلوالمو الموجودات إستحقاق لتحلي ليي فيما 
 
  12ل من أق 2020ر ديسمب 31في 

 شهر  

  12أكثر من 
 المجموع   شهر  

 

 ألف  
 مريكي  دوالر أ

 ألف  
 دوالر أمريكي  

 ألف  
 دوالر أمريكي  

    
 465,391 10,765 454,626 وتحت الطلب نوك بودائع لدى 

 219,348 - 219,348 كبنولدى ال إيداعات

 544,548 - 544,548 ائرالخس اح أواألربخالل  منقيمة العادلة جة بالمدر اترما إستث

 347,294 161,164 186,130 مل اآلخرالدخل الشا ل خال مدرجة بالقيمة العادلة من إستثمارات

 9,839 - 9,839 كلفة المطفأةمدرجة بالت ثماراتإست

 593,715 230,960 362,755 قروض وذمم مدينة 

 119,541 - 119,541 ىموجودات أخر

 700,981 700,981 - ت في شركات زميلة إستثمارا

 115,940 115,940 - ةريإستثمارات عقا 

 79,832 79,832 - دات في استخدام الموجو والحق عدات وم كاتممتل

 68,472 68,472 - دات ملموسة أخرى وموجوشهرة ال

 ──────── ──────── ──────── 
 3,264,901 1,368,114 1,896,787 مجموع الموجودات  

 ──────── ──────── ──────── 
    

 647,763 202,818 444,945 ات مالية أخرىقة لبنوك ومؤسسمبالغ مستح 

 1,115,273 86,191 1,029,082 العمالء ع ودائ

 818,618 651,812 166,806 مستحقة الدفعوض قر

 131,497 131,497 - جلاأل سندات طويلة

 114,760 - 114,760 أخرى مطلوبات 

 ──────── ──────── ──────── 
 2,827,911 1,072,318 1,755,593 مجموع المطلوبات 

 ──────── ──────── ──────── 
 436,990 295,796 141,194 صافي

 ════════ ════════ ════════ 
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 ةوحدالية المحول القوائم الم إيضاحات
 2020سمبر دي 31في 
 
 

 مة()تت طر ارة المخإدا   32
 
 )تتمة(ة مخاطر السيول  د(
 
 12أقل من  2019مبر ديس 31في 

 شهر 

 12ن أكثر م
 المجموع  شهر 

 

 ألف 
 ي أمريكدوالر 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

 ألف 
 دوالر أمريكي 

    

 479,384 10,764 468,620 لب الطوتحت نوك بودائع لدى 

 250,871 - 250,871 كلدى البنو إيداعات

 683,359 - 683,359 خسائرأو الاألرباح خالل  منقيمة العادلة جة بالمدر اترإستثما 

 219,345 107,419 111,926 دخل الشامل اآلخرالل من خال العادلة مدرجة بالقيمة اراتإستثم

 10,066 - 10,066 طفأةالمكلفة مدرجة بالت إستثمارات

 657,218 182,639 474,579 نة وض وذمم مديقر

 147,880 - 147,880 رىخ جودات أمو

 741,915 741,915 -  زميلةإستثمارات في شركات 

 119,937 119,937 - ريةعقا  إستثمارات

 85,638 85,638 - والحق في استخدام الموجودات  عدات ات ومممتلك

 70,390 70,390 - سة أخرى لمودات موموجوشهرة ال

 4,223 - 4,223 ع غرض البيحتفظ بها لموجودات م
 ──────── ──────── ──────── 

 3,470,226 1,318,702 2,151,524 ت  مجموع الموجودا
 ──────── ──────── ──────── 
    

 633,030 44,904 588,126 غ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية أخرىمبال

 1,072,209 5,711 1,066,498 ء مالع العودائ

 1,006,595 542,389 464,206 عستحقة الدفقروض م

 131,948 131,948 - األجل طويلة داتسن

 122,818 - 122,818 أخرى وبات مطل

 ──────── ──────── ──────── 
 2,966,600 724,952 2,241,648 ات مطلوبموع المج 
 ──────── ──────── ──────── 

 503,626 593,750 (90,124) صافي
 ════════ ════════ ════════ 

 
 ة  يالتشغيل طر المخا ـ(ه
عندما  رجية.ث الخا و األحداأ االحتيالشرية أو ظمة أو األخطاء البعن تعطل األناتجة اطر الخسائر النخاطر التشغيلية هي مخالم

دي ية، أو تؤو تنظيمة أار قانونيآثلى السمعة، ولها بب ضرر عتس أن المخاطر التشغيلية فإنه يمكنالقيام بملية الرقابة في تفشل ع
ل إطار عمل مخصص خالياً، ولكنها من التشغيلية كلخاطر إزالة جميع الم  تتوقع المجموعةال ،نحي في .ة ماليةسارإلى خ 

فصل الوظائف الرقابة ية . وتتضمن عملمحتملة واالستجابه لها تستطيع إدارة المخاطربة المخاطر المراق ن طريقمخاطر وعلل
دقيق الت استخدام ذلك  العمليات بما فيريب الموظفين وتقييم وتدات يوالتسو ياتت الصالح يم إجراءاول وتقيلدخ قة فعالة وابطري

 الداخلي.
 
 إدارة رأس المال و( 
وضوعة من قبل الملمال س امتطلبات رألالمجموعة في ضمان امتثال المجموعة لدى مال ال إلدارة رأسة رئيسيداف المثل األهتت

لحد لها وزيادة اأعما الية من أجل دعمع يةقوية ونسب رأسمالية مانتإئيفات تصنلمجموعة اتحافظ ن كزي وبأ لمرف البحرين امصر
تعديل مبالغ أرباح األسهم  للمجموعةيجوز ، تعديله أو رأس المال هيكل فظ علىأجل الحاعند المساهمين. من األعلى للقيمة 

إدارة رأس المال عن ات مليعياسات ووس في أهدافتغييرات  تحدث أيلم . يةرأسمال ن أو إصدار سنداتللمساهميعة المدفو
  لسنوات السابقة.ا
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 حدةقوائم المالية الموضاحات حول الإي
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 يمة العادلةالق س قيا   33
 

 .2إيضاح  عنه في فصحكما هو مية لة لألدوات المالمة العادلقيتستخدم المجموعة التسلسل الهرمي  للتحديد واإلفصاح عن ا
 

وقروض وذمم مدينة   إيداعات لدى البنوكوتحت الطلب ونوك بعلى ودائع لدى  دات المالية المتضمنةوجوالم ارة بأنإلدقيمت ا
حقة وقروض مست قة لبنوكستح المالية المتضمنة على ودائع العمالء تحت الطلب ومبالغ م ة، والمطلوباتواحد ل سنةتستحق خال

 وات. األد لتلكجل األ ةستحقاقات القصيرويعود ذلك إلى اإلير كب حد   رجة إلىلمدقيمها ا تقاربحدة سنة وا اللدفع تستحق خ ال
 

 ات والمطلوبات للمجموعة.للموجودعادلة مة القيي للسل الهرمالتالي قياس التسل يقدم الجدول
 

 :2020بر ديسم 31في وجودات كما قيمة العادلة للملقياس المي اإلفصاحات الكمية للتسلسل الهر

 
 تخدام  باسلة  دمة العالقي قياس ا 
 لمجموع ا 3 ىالمستو 2لمستوى ا 1المستوى  

 

   ألف
 دوالر أمريكي 

   ألف
 دوالر أمريكي 

   ألف
 أمريكي دوالر 

 ألف  
 دوالر أمريكي 

     موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

األرباح أو خالل دلة من يمة العا القإستثمارات مدرجة ب
     ائرالخس

 452,327 452,327 - - فورفيتينجوجودات م
 7,916 - - 7,916 أسهم حقوق الملكية المسعرة 

 12,436 - - 12,436 مسعرة  سندات دين
 2,608 2,555 53 - عرةالمسغير لكية مالأسهم حقوق 

عي ر الجما ستثمافرعية لنظام اإلستثمار في المحفظة الاإل
 20,332 20,332 - - غير مدرجة –
 48,929 13,330 34,286 1,313 دارةظ ممحاف
الشامل الدخل ل خالالقيمة العادلة من ارات مدرجة بإستثم

     اآلخر

 153,328 - - 153,328 مسعرة  – نسندات دي

 5,034 - - 5,034 لمسعرة  ا -حقوق الملكية أسهم 

 188,899 188,899 - - عرةمسغير  - ملكيةالحقوق أسهم 
 33 33 - - دارةمأخرى محافظ 

 115,940 115,940 - - ية إستثمارات عقار

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 180,027 34,339 793,416 1,007,782 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 

     عادلة  لقيمة اللوبات المقاسة باالمط

     قات المالية مشتال

 1,232 - 1,232 - لةآج  ود صرف أجنبيعق

 (6,930) - (6,930) - ايضات أسعار الفائدة مق
 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 - (5,698) - (5,698) 

 ════════ ════════ ═══════ ════════ 
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 وحدةوائم المالية المول القيضاحات حإ
 2020ديسمبر  31في 

 
 )تتمة(دلة العاالقيمة قياس    33

 
 :2019ديسمبر  31وجودات كما في دلة للممي لقياس القيمة العا سلسل الهرتت الكمية للفصاحا اإل
 

 ستخدام لة با العاد س القيمةيا ق 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 
 ألف 
 أمريكي دوالر

 ألف 
 والر أمريكيد

 ألف 
 مريكيدوالر أ

 ألف 
 أمريكير دوال

     لة القيمة العاد ة ب مقاس موجودات 

اح أو األربل خالالقيمة العادلة من مدرجة ب اتإستثمار
      الخسائر

 460,239 460,239 - - ينجيترففوموجودات 

 13,545 - - 13,545 سعرة ة الموق الملكيأسهم حق

 12,245 - - 12,245 مسعرة  سندات دين

 4,388 4,335 53 - ةالمسعرغير حقوق الملكية  أسهم

 825 825 - - مسعرةغير  ات دينسند

ة لنظام اإلستثمار ار في المحفظة الفرعياإلستثم
 12,245 125,289 - - رجةغير مد -اعي الجم

 66,828 14,141 49,193 3,494 مدارة  محافظ

امل الشالدخل خالل إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
     آلخرا

 79,367 - - 79,367 مسعرة - سندات دين

 4,657 - - 4,657 مسعرة ملكية الأسهم حقوق ال

 134,315 134,315 - - مسعرةالر غي -ملكية أسهم حقوق ال

 1,006 1,006 - - مدارةى أخرمحافظ 

     المالية المشتقات

 148 - 148 - مقايضات أسعار الفائدة 

 119,937 119,937 - - إستثمارات عقارية 

 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 113,308 49,394 860,087 1,022,789 
 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
     ادلة  لقيمة العة بالوبات المقاسالمط

     لية الما المشتقات

 (2,412) - (2,412) - آجلة ود صرف أجنبيعق

 (4,887) - (4,887) - فائدة سعار الضات أمقاي
 ─────── ─────── ─────── ──────── 
 - (7,299) - (7,299) 

 ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
 

 3والمستوى   2والمستوى  1توى ين المستحويالت ب 
العادلة ولم يتم  القيمةقياسات ل 2ى والمستو 1تحويالت بين المستوى تكن هناك لم ، 2020ديسمبر  31في لسنة المنتهية خالل ا
اء باستثن .الشيء( : نفس2019ديسمبر  31 هية فيلمنتا)للسنة  ياس القيمة العادلةلق 3ى ستوالملى ويالت من وإتح  اءإجر
 احيتتلمبالغ الرصيد االفتسوية . يوضح الجدول التالي (12إيضاح  )راجعلكات والمعدات الممت المحولة إلى ةتثمارية العقاريسإلا

 ادلة: مة العلقيبا لها لتي تم تسجيوا 3 مستوىدوات المالية للمي لألوالختا 
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 دةموحلا ليةالما لقوائمإيضاحات حول ا
 2020ديسمبر  31في 

 
 

 ()تتمةمة العادلة القي سقيا   33
 

 مة العادلة: للتسلسل الهرمي للقي  3رات ضمن المستوى ستثمالة لإلالعاد مة القي  تسوية قياس
 

 
 1ا في كم

 2020يناير 

تحويل وتسوية  
صافي 
ريات المشت

 والمبيعات 

مكسب  
 (خسارة)

جلة في مس
 قائمة الدخل 

 مكسب  (ارةخس)
ي قائمة ف مثبت

مل الدخل الشا 
 راآلخ 

 31 كما في
ر سمبدي

2020 

 

 ألف 
دوالر 
 أمريكي

 ألف 
 ردوال
 ريكيأم

 ألف 
 دوالر 
 أمريكي

 ألف 
 دوالر
 أمريكي

 ألف 
الر دو

 أمريكي

القيمة العادلة من ثمارات مدرجة باست
      رباح أو الخسائر خالل األ

 452,327 - 1,387 (19,299) 460,239 فورفيتينجموجودات 

ام لنظ الفرعيةالمحفظة اإلستثمار في 
 20,332 - 1,043 (106,000) 125,289 ةغير مدرج  –ي مار الجماعستثاإل

 13,330 - (5,287) 4,476 14,141 مدارة  محافظ

 2,555 - (763) (1,017) 4,335 مسعرةغير  -ملكية أسهم حقوق ال

 - - (39) (786) 825 غير مسعرة –سندات دين 
 ───── ─────── ────── ────── ────── 
 604,829 (122,626) 6,341 - 488,544 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

من  إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
      مل اآلخر الشا الدخل خالل 

 188,899 (9,416) - 64,000 134,315 مسعرةاللكية أسهم حقوق الم

 33 (973) - - 1,006  مدارة فظمحا 
 ────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 135,321 64,000 - (10,389) 188,932 
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 115,940 - (3,997) - 119,937 إستثمارات عقارية
 ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 3 المستوىرجة ضمن  المدستثمارات إلادلة قياس القيمة العالمستخدمة في  مالحظةلللقابلة اقنية التقييم والمدخالت غير  ت
ت استخدام تقنيا حظتها يتطلب مال مكنية أسعار سوقي المالية التي ال يوجد لها  ات والمطلوباتجودموادلة للة العتحديد القيمإن 
رة غير متكررة تم تتداولها بصوالتي يالمالية دوات النسبة لألب .2اإليضاح ات المحاسبية في ما هو موضح في السياسييم كالتق

يولة للس اً تبعاالجتهادات وتتطلب درجات متفاوتة من  ،ةقل موضوعيأ كونت العادلةقيمة ن الأ ف ،ألسعاراي شفافية قليلة ف ولديها 
 .حددةلى أداة معالتي تؤثر األخرى مخاطر وال وق وافتراضات التسعيرل السن عوامز وعدم التيقن موالترك

 
لها التي توجد  المماثلةالية المت األدوا قارنه، مية المخصومةنقداذج التدفقات النمي القيمة الحالية وصافعلى التقييم تقنيات تتضمن 
 على أسعارفي تقنيات التقييم والمدخالت المستخدمة اضات االفترتتضمن خرى. األتقييم الاذج ونم، ا ظتهة يمكن مالح سوقيأسعار 
ت المعد ديرفي تقالمستخدمة خرى األعالوات المخاطر وية وهوامش االئتمان الفائدة القياس المخاطر وأسعارية من فائدة خال

 .ترابط المتبادل بينها والة لمتوقعوتقلبات األسعار ااألجنبية ت عمالال وأسعار صرف حقوق الملكيةأسهم لسندات ولخصم وأسعار اا
 

دفعه  أود وجوملبيع استالمه  سيتمالذي السعر يعكس ة العادلة الذي إلى قياس القيملوصول قييم في اتالتقنيات يتمثل الهدف من 
 .استاريخ القي السوق في شاركيمبين  ةة منظماملمعلوب في مط ليلتحو
 

أسعار  ، مثلطةكثر بسا األو السائدةالمالية لألدوات ة تحديد القيمة العادلاسع لنطاق و علىالمثبتة تقييم النماذج عة وجمالمتستخدم 
  .من اإلدارة قديرات محدودة وت اتإجتهادب وتتطليمكن مالحظتها تي بيانات السوق الالتي تستخدم فقط الت العمة ومقايضات الفائد
 والمشتقات المتداولة في درجةن المالديً سندات وق ي السمتاحة فدخالت التي يمكن مالحظتها الم ذجنمون األسعار وما تكو عادةً 
ي التلسوق عار اتوفر أس تقلل. التيضات أسعار العممثل مقا طراف األخرى بين األالبسيطة  والمشتقاتلية اق الماوق األورس
المرتبط بتحديد  لتيقنان عدم يقلل مكما وات والتقديرات هادتج اال جراءدارة إلاإلحاجة من موذج المدخالت نون مالحظتها يمك
عرضة  يق، وهالف المنتجات واألسواختلف باختتظتها لتي يمكن مالح ادخالت المسوق والإن توافر أسعار  .يم العادلةالق
 .ة في األسواق الماليةعامالظروف الودة حدمالحداث ى األاستناداً إلات رغيللت
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 م المالية الموحدةإيضاحات حول القوائ
 2020ر بسمدي 31في 

 
 

 )تتمة(لة القيمة العادياس ق   33

 
  3مستوى ال ن ضم المدرجةتثمارات سإلس القيمة العادلة في قياخدمة لمستا للمالحظةر القابلة دخالت غيلمام وقييتقنية الت

 تمة()ت 

 
 ملتقييا ذجما ن نم دةً عا ا وضعه ميت لتي، والملكية الخاصةحقوق ا متقيي ذجنما  عةولمجما دمتستخ ، اً دتعقي رکثاأل اتدولأل لنسبةبا 
و  أسعار السوق أن مة ، وهي مشتقي السوقفيمكن مالحظتها ال ة في هذه النماذج خالت الهامالمدجميع . قد تكون بعض أو ةمثبتال
 درجة أعلىمالحظتها مة ال يمكن خالت ها دم مدتتطلب نماذج التقييم التي تستخ  .تاضا فتراالبناًء على  رها تقدي عدالتها أو يتمم

 ختياررة مطلوبة الاإلدا اتتقديرو تكون اجتهاداتما  ةً دعا  لعادلة.في تحديد القيمة ال اإلدارة ن قبات والتقديرات ماالجتهادمن 
ية وتحديد احتمالقييمها تي يتم التة وات الماليبلية المتوقعة على األدستقالمية دفقات النقدالتحديد وت الستخدامه بناسج التقييم الموذمن

 .المناسبة الخصممعدالت واختيار المسبق فع ولطرف اآلخر والدلالسداد في  التعثر
 

ن من تيقال يولة أو عدمالسخاطر ، مثل ممل أخرىعوان النماذج ألي م ا يهعل التي تم الحصولالقيمة العادلة يتم تعديل تقديرات 
عير المعاملة. تسد في االعتبار عن سيأخذها خرى مشاركي السوق من األطراف األأن بجموعة المه تعتقد فيإلی الحد الذي النموذج 

صة لخا شأة االئتمانية للمنر اعتبار المخاطاال فيتأخذ تعديالت على  تتضمنة باألداة والخاصاطر االئتمانية المخعادلة تعكس القيم ال
 اآلخر، حسب مقتضى الحال.رف الطة والمجموعب
 

 يتينجفورف موجودات
 وع. ستكونون حق الرج على أساس دتصدير العقد ة من محققمستحقة القبض الم المبالغ العلى خص فورفيتينجموجودات تضمن ت

 ستنديةالمات مادواالعت ةذنيإلاندات والس الصرفالت بيا كمبما في ذلك ، ةلفالمختدوات الدي ن أعدد من موثقة ب الموجودات 
 .يةوالثنائتركة )التمويالت( المشعلقة بالقروض يع المتلمشارات التجارية أو ايواالتفاق

 
 يةلنقدا تلتدفقا ا ىعل ءً بنا ات التقييم تقني امباستخدة تفظ بها لغرض المتاجرالمح تها دالموجو لةدلعا ا لقيمةا بتحديد وعةلمجما متقو

وق ل الخصم هو تقدير يعتمد على فر. معديةاألصلدة على التدفقات النقدية للمبالغ فائوال عةلمتوقا بليةستقلماة للمبالغ األصلي
  ولالتقييم بشكل معق لتقنية مدخالتال. تمثل قارير الماليةإعداد الت لية وأسعار الفائدة في تاريخالحا المتوقعة ئتمان اال هوامش

 المالية.ات دواأل المتأصلة فيطر المخا ير عوامل عائد عايومقعات السوق تو
 
الموجودات لخصم ي كاف إلى هامش ائتمان ةضافإلبا لي تاريخ إعداد كل تقرير ما  هوما كيبور لعائد منحني  المجموعةستخدم ت

 .تاجرةا لغرض المالمحتفظ به
 

 لشامل اآلخر ادلة من خالل الدخل ارجة بالقيمة العإستثمارات مد
في محفظة فرعية غير ات رما ستثاالحتفاظ بإ  أساساً لدخل الشامل اآلخر دلة من خالل العا ا بالقيمة مدرجةاإلستثمارات الثل تم

ستثمر  ت. 3وى رجة ضمن المستودات مدوج مسية كسا يمكن تصنيف إستثماراتها األ مار الجماعي التي الإلستثلنظام امدرجة 
 محققة على مدىوائد عة ذات طاقة المستدامال ات، في محطلهخص دير استثمار مرل مبشكل مستقديرها محفظة الفرعية التي يال

 ت الطاقة.حطا من ة معمر كل محط
 

مدير المستقل المن قبل  عدةالمدات ي الموجوافإجراء تقييمات دورية لصعلى  قبل المجموعة بناءً  لة منة العاديتم قياس القيم
يمكن  التي المتدولة سعار األبوجودات حديد قيمة المتم يتلعادلة. قية االقيمة السوة برعيدات المحفظة الفقيمة موجود تحد. نظاملل
في  ممارساتألفضل الا وفقتم تحديد قيمة الموجودات كن مالحظتها، فإنه يار يموجد أسعحيثما ال ت. ما أمكن ذلكيثا ح هظتالح م

 ذجلنما هذه ا في مةدخ مستلا تضا رافتالوا تخالدلما ونتک  دق. ةوقعات المستقبلياستخدام النماذج والتيتضمن هذا على  قد .السوق
 قعةولمتا تييما لتقا كلذ في بما لية العا جتهاداتالتيقن ذات اال دمعأوجة  نم اً ددى ععل نتتضمأن  نيمکو عيةوضوغير م

 .من المحطاتمحطة  لک نم ليةلمستقبا حتملةلما داتراإليوا ةيدرلفاللمحطات 
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 ية الموحدةمالحول القوائم ال إيضاحات
 2020سمبر دي 31في 
 
 

  المملوكة بشكل جزئيتابعة الجوهرية الشركات ال 34
 

يطرة جوهرية قوق غير مسة ح فيهما المجموعلك متلتين تالشركتين التابعتين الهما بنك،  وفيمش.م.ك.  كامكو لإلستثمارة شركإن 
لمالية لتلك ه عرض إلجمالي المعلومات اأدنا  فيما يليوالي. الت ا علىورصة مالطت لألوراق المالية وبكويال سوقفي ين والمدرجت

لية تداول لماا ألوراقوال يسمح لشركات اكل شركة تابعة المعلومات المالية لعنهما في  ركتين التابعتين كما هو مفصحالش
 ن.عتيبالتا  الشركتين المعنية لتلكالمالية ئج نتا ال نشرتم يين حتى ة حسب القوانمات الماليعلوالم
 

 

2020 
 ألف 
 أمريكي والر د

2019 
 ألف

 يكيدوالر أمر
   

 141,974 124,111 يطرة الجوهرية ة المتراكمة للحقوق غير المساألرصد
 ════════ ════════ 
   

 (58) (14,099)  ة الجوهريةطرر المسيوق غيللحقل المخصص الدخ 
 ════════ ════════ 
 

 ينية.لغ قبل اإلستبعادات البالمبا إن هذه المعلومات هي بناًء على لتابعتين. تين اشركاللك لية لتلمااص المعلومات خ ليلي أدناه مما في
 

 

2020 
 ألف 

 دوالر أمريكي 

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

   ديسمبر:  31ي هية فنة المنتمة الدخل للسملخص قائ

 162,087 99,755 مجموع الدخل 

 (131,739) (107,534) ات روفموع المصمج 

 (2,732) (11,223) الضرائب

 (9,200) (34,225) المتوقعة  سائر االئتمانيةص الخ مخص
 ──────── ──────── 
 18,416 (53,227) نة الربح للس (الخسارة)
 ════════ ════════ 

 5,580 (60,514) ل للسنة لدخل الشاما (الخسارة)مجموع 
 ════════ ════════ 

 2,883 100 حقوق غير المسيطرةال إلىامل العائد شال الدخل (ارةالخس)مجموع 
 ════════ ════════ 

   ديسمبر:  31قائمة المركز المالي كما في  ملخص

 2,318,764 2,161,572 الموجودات  مجموع 

 (1,837,743) (1,756,099) مجموع المطلوبات
 ──────── ──────── 

 481,021 405,473 كية  المل  مجموع حقوق
 ════════ ════════ 
 461,253 392,498 م األ ركةلى أسهم الشالعائد إلى حام   

 19,768 12,975 حقوق غير المسيطرةال
 ════════ ════════ 
   

 

2020 
 ألف 

 ي دوالر أمريك

2019 
 ألف

 دوالر أمريكي

   ديسمبر:  31في  المنتهية نةسلل قات النقديةالتدفمعلومات ص ملخ

 (12,971) 101,517 يلية التشغطة األنش

 121,635 48,248 ية ستثماراألنشطة اإل

 3,768 (50,230) ةتمويلياألنشطة ال

 19,358 (25,794) ية تعديالت تحويل العمالت األجنب

 ──────── ──────── 
 131,790 73,741 كمه  د وما في حلنقفي ا الزيادة  صافي

 ════════ ════════ 
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 دةالموح اليةالم يضاحات حول القوائمإ
 2020ديسمبر  31 في

 
 

 منح حكومية  35
 

( 2 رقم يضاحاإل)راجع ي المركز لتوجيهات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرينعلى اية، وبناء الحال رةخالل الفت
 ف الكويتراثلة الصادرة عن مصمالم والتوجيهات، 19 – تأثير جائحة كوفيد منف ة للتخفيإجراءات بشروط ميسر اعتبارها ب

أشهر  6ة عن تأجيل المدفوعات لفترة لناتج ار امريكي ف دوالأل 4,211ة مقيحدة بوا تم إثبات خسائر تعديل لمرة، كزيالمر
 .ملكيةحقوق المباشرةً في إضافية  حأربا ن فرض أية دو لتمويل العمالء المقدمة

 
يف من تكالجزء  لتي تمثل سداد)واي مريكادوالر ف لأ 1,924يمة ية بقلا مة اعدمس ثباتتم إ، ةميالتنظي لتوجيهاتل قاً وف

حة ابةً إلجراءات دعمها لجائاستج  مملكة البحرينحكومة مستلمة من ( ةمحدد ألشهرم المرافق ل عن رسووالتناز الموظفين
 . يةحقوق الملكشرة في ا مب 19 –د كوفي
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 فية علومات المالية اإلضاالم
 2020 ديسمبر  31كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الجداول المرفقة جزءا  من القوائم )ال تشك
 المالية الموحدة( 
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 حول القوائم المالية الموحدة المعلومات المالية اإلضافية 
 2020 ديسمبر  31كما في 

 

  19 -يد تأثير جائحة كوف
التأثيرات الحالية  . ومن المتوقع أن تستمر 19 -كوفيد تفشي لفيروس كورونا، كان هناك 2020سمبر دي 31في  المنتهية السنةخالل 

وفي حين تستمر هذه التطورات في التأثير على عمليات الشركة، إال  .االقتصاد العالمي في التطور والمتوقعة لتفشي الجائحة على 
بشكل أكبر على المركز المالي للشركة وأدائها ذه المرحلة وقد تؤثر ؤكدة في هلتطورات األخرى ال تزال غير مأن حجم ومدة ا

ديد مداها في الوقت الحالي. تراقب المجموعة الوضع عن كثب، وقد قامت وتدفقاتها النقدية في المستقبل، والتي ال يمكن تحالمالي 
ها المالي وتقليلها إلى ومركزها المالي وأدائالمجموعة للحد من تأثيرها على عمليات  بمختلف ممارسات تقليل المخاطر وإدارتها

 أدنى حد.
 

الموجودات على تقييم  هارادات المجموعة وتأثير على إي 19 –جائحة كوفيد المجموعة وإدارتها تأثير مجلس إدارة يراقب 
وإدارة  األعمالف تصريعة بما في ذلك استمرارية . تم تفعيل خطط الطوارئ للمجمومخصصات االضمحالل وما إلى ذلكو

 .إلى ذلكالسيولة وما 
 

وذلك  19 –عن اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة تأثير جائحة كوفيد مركزي مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت ال أعلن
 6ت لمدة اإلجراءات على تأجيل المدفوعاهذه تضمنت لمساعدة البنوك على العمل بالسيولة الكافية واالمتثال للمتطلبات التنظيمية. 

ي النقدي من وخفض متطلبات نسبة االحتياط %0للبنوك بنسبة  تساهليةالن، وتسهيالت اتفاقية إعادة الشراء أشهر للعمالء المؤهلي
صصات مخيل وإضافة خسائر التعدو %80إلى  %100التمويل المستقر من السيولة وصافي نسبة  سبة تغطيةوخفض ن %3إلى  5%

 لمدة ستنين. 1مرة أخرى إلى رأس المال الفئة  2والمرحلة  1خسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة اإلضافية لل
 

المالية  حول القوائم  35 رقم يضاحاإل المستلمة في الحكومية اسبية لخسائر التعديل والمنح تم اإلفصاح عن التأثير والمعالجة المح
 الموحدة.

 

كة البحرين عن برامج تحفيزية متنوعة لدعم األعمال التجارية. لقد استملت المجموعة مساعدة مالية في شكل مة مملأعلنت حكولقد 
السنة خالل  ألف دوالر أمريكي 524بقيمة نة لمدة شهور معيالعامة المرافق عن رسوم  واإلعفاءسداد جزء من تكاليف الموظفين 

دولة الكويت عن برامج تحفيزية مماثلة لدعم األعمال التجارية بتسديد جزء من حكومة كما أعلنت  .2020ديسمبر  31المنتهية في 
ر أمريكي ألف دوال 703امكو مدفوعات تبلغ قيمتها رواتب الموظفين الكويتيين. ونتيجة لذلك، استلمت الشركة التابعة للمجموعة ك

  خالل السنة.
 

 التأثير على القوائم المالية 
 :2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في على مختلف فئات الموجودات  19 –التأثير الذي أحدثه جائحة كوفيد  يلخص الجدول التالي

 

 صافي التأثير على  

 

قائمة ال
 الموحدة 

دخل لل
 للمجموعة

قائمة ال
 الموحدة 

 اليمركز الملل
 وعةللمجم

الموحدة قائمة ال
 دخل لل

 الشامل اآلخر
 للمجموعة

 
 ألف 

 دوالر أمريكي
 لف أ

 دوالر أمريكي
 ألف 

 دوالر أمريكي
    التأثير على:

 - (11,094) (11,094) الموجودات العقارية 
 - (21,957) (21,957) ائر استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس 

 626 626 - من خالل الدخل الشامل اآلخر  درجة بالقيمة العادلةتثمارات ماس 
 - (43,932) (43,932) في شركات زميلة استثمارات 

 - (28,256) (28,256) قروض وذمم مدينة وموجودات أخرى 
 - - (16,453) تأثيرات أخرى 

 

 مبدأ االستمرارية 
مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها  ى المواصلة على أساس مجموعة علمجموعة بإجراء تقييم لقدرة القامت إدارة ال

صادر لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير جوهرية الم
ة. ولذلك، تم أساس مبدأ االستمرارياصلة على ة حول قدرة المجموعة على الموشكوكاً جوهري مؤكدة التي من الممكن أن تسبب

 س مبدأ االستمرارية. إعداد القوائم المالية الموحدة على أسا
 

 لم تخضع هذه المعلومات لمراجعة رسمية من قبل مدققي الحسابات الخارجيين.
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