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 دخل الشامل لل الموحدة قائمةال
 2017ديسمبر  31المنتهية في لسنة ا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية   

 

 2016 2017 إيضاح 

    

 234 253  الربح للسنة
  ───────── ───────── 

    رخر:الشامل اآلدرخل ال

 إعادة تدويره( إلى أو لدرخل الشامل اآلرخر الذي يمكن إعادة تصنيفه )ا
    في الفترات الالحقة: األرباح أو الرخسائر

    
 (3) 16 14 صافي تغييرات القيمة العادلة خالل السنة بعد تأثير اإلضمحالل  

 2 - 14 إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفها 
 (61) (23)  غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبيةخسارة 

  ───────── ───────── 

  (7) (62) 
  ───────── ───────── 

    

 إعادة تدويره( إلى أو الدرخل الشامل اآلرخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه )
    في الفترات الالحقة: الرخسائرأو  األرباح

    
 (12) 2  صندوق التقاعد صافي التغير في إحتياطي

  ───────── ───────── 

  2 (12) 
  ───────── ───────── 

 (74) (5)  سنة للاألخرى  ةالخسارة الشاملمجموع 
  ───────── ───────── 

 160 248  سنةلل الدرخل الشاملمجموع 
    

 (108) (50)  المسيطرة إلى الحقوق غير العائد لشاملاالدخل مجموع 
  ───────── ───────── 

 52 198  الشركة األم العائد إلى مساهمي الشامل الدرخلمجموع 
  ═════════ ═════════ 
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 تدفقات النقدية للالموحدة قائمة ال
 2017ديسمبر  31سنة المنتهية في لا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 2016 2017 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية   

 234 253  للسنةالربح 

    
    :تعديالت للبنود التالية

 92 96 9 صافي –مخصصات إضمحالل 

 18 20  وإطفاء إستهالك

 - (5)  صافي - ممتلكات ومعداتستبعاد من إ ربح

 (18) (12) 17 صافي -ربح من إستبعاد أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 2 - 14 إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفها

    
    تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (90) 73  أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

 (87) (356)  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 (258) 1.059  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 117 15  إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (901) (579)  قروض وسلف

 (106) 158  موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 784 1.601  عمالءالودائع 

 1.437 (2.552)   البنوكودائع 

 (412) 1.467  إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 79 (59)  مطلوبات أخرىد مستحقة الدفع وفوائ

 (142) (84)  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 749 1.095  األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستمماراألنشطة اإل

 (4.908) (2.185)  شراء أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 4.689 2.321  أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادوبيع 

 (19) (28)  ومعداتممتلكات شراء 

 2 13  ومعداتممتلكات بيع 

 3 4  صافي -إستثمار في شركات تابعة 
  ─────── ─────── 

 (233) 125  يةستثماراألنشطة اإل (المستخدم فيمن )الناتج صافي النقد 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 (3) (8)  صافي -يداع إشهادات  إصدار

 400 175  إصدار أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (53) (1.438)  أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى سداد

 (16) (199) 13 إعادة شراء أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 - (93)   لمساهمي المجموعةة أرباح أسهم مدفوع

 (27) (29)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
  ─────── ─────── 

 301 (1.592)  التمويلية األنشطةالناتج من )المستخدم في(  صافي النقد
  ─────── ─────── 
 817 (372)  النقد وما في حكمهفي صافي التغير     

    
 (78) 2  على النقد وما في حكمهالعمالت األجنبية  تأثير تغيرات سعر صرف

    
 791 1.530  السنةفي بداية النقد وما في حكمه 

  ─────── ─────── 
 1.530 1.160 6  سنةفي نهاية ال النقد وما في حكمه

  ═══════ ═══════ 
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 حقوق الملكية تغيرات في للالموحدة قائمة ال
 2017 ديسمبر 31سنة المنتهية في ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم حقوق الملكية 
 حقوق

  غير مسيطرة

 مجموع
حقوق 
 الملكية

    إحتياطيات أخرى    

 
 رأس
 المال

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 *مدورة

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل 

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةقيمال

 إحتياطي
صندوق 
   المجموع التقاعد

           
 4.108 335 3.773 (23) (44) (507) 100 693 444 3.110 2015ديسمبر  31في 
           

 234 51 183 - - - - 183 - - الربح للسنة

 ة( دخل شامل آخرشامل )خسارة
 (74) 57 (131) (12) (1) (118) - - - - للسنة

 ──────

── 

──────

── 

──────

── 

─────

── 

───────

─ 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

───────

─ 

────── 
 )الخسارة الشاملمجموع الدخل 

 160 108 52 (12) (1) (118) - 183 - - ( للسنة الشاملة
 - - - - - - - (18) 18 - تحويالت خالل السنة

تغيرات أخرى في حقوق 
 (8) (9) 1 - - - - 1 - - الشركات التابعة

 ───────

─ 

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

 4.260 434 3.826 (35) (45) (625) 100 859 462 3.110 2016ديسمبر  31في 
           

 253 60 193 - - - - 193 - - الربح للسنة
 آخر( دخل شامل ةشامل )خسارة
 (5) (10) 5 2 16 (13) - - - - ةللسن

 ──────

── 

──────

── 

──────

── 

─────

─── 

───────

─ 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

────── ────── 
 )الخسارة الشاملالدخل مجموع 
 248 50 198 2 16 (13) - 193 - - ( للسنة الشاملة

 (93) - (93) - - - - (93) - -  أرباح أسهم
 - - - - - - - (19) 19 - السنة تحويالت خالل

تغيرات أخرى في حقوق 
 (3) (2) (1) - - - - (1) - - الشركات التابعة

 ──────

─── 

──────

── 

──────

── 

─────

─── 

───────

─ 

─────── ──────

── 

──────

── 

────── ────── 
 4.412 482 3.930 (33) (29) (638) 100 939 481 3.110 2017ديسمبر  31في 
 ═══════

═ 
═══════ ═══════ ══════

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

 

 .مليون دوالر أمريكي( 419 :2016) مليون دوالر أمريكي 424 ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجماليإحتياطيالمدورة تتضمن األرباح  *
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 وحدةإيضاحات حول القوائم المالية الم
 2017ديسمبر  31

 
 

 التأسيس واألنشطة 1
 

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

 .(معاً بالمجموعة إليهمالمشار )التابعة  بورصة البحرين. يعتبر مصرف  ليبيا المركزي الشركة األم النهائية للبنك وشركاته
 

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

 

ات والمؤسسات المصرفية مع الشركاألعمال مجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة المتضمنة على بتقديم المجموعة قوم ت
وتقدم التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية. التمويل ولخزانة وا ةالمشتركض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المشاريعالمالية وتمويل 

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطللتجزئة الخدمات المصرفية 
 

 أسس األعداد 2
 

  اإللتزامبيان ب 2-1
ً ]التابعة  هشركاتللبنك وأعدت القوائم المالية الموحدة  ً "[ بالمجموعة"المشار إليهم معا  الدولية إلعداد التقارير المالية ييرللمعاوفقا

مصرف البحرين المركزي قانون وذات الصلة  قانون الشركات التجارية البحرينيأحكام ومجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالصادرة 
 وتوجيهات (6رقم لمجلد النافذة من احكام األو 1المجلد رقم المركزي ) ناإلرشادي لمصرف البحريدليل الو المؤسسات الماليةو

 .المركزي نمصرف البحري
 

 العرف المحاسبي  2-2
محتفظ بها أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس القيمة العادلة للمشتقات المالية والموجودات المالية ال

لموجودات والمطلوبات المثبتة والتي هي بنود اإن ، فأدناه لغرض المتاجرة والمتاحة للبيع. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل
بالتكلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة العائدة إلى المخاطر مدرجة ال تلكتم التحوط لها تحوطات القيمة العادلة وهي بخالف 

 التي يتم التحوط لها.
 

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

 

 أسس التوحيد 2-3
يكون تتحقق السيطرة عندما . 2017ديسمبر  31كما في  التابعة اوشركاته للمجموعةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

تلك لتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهجموعة لدى الم
فقط إذا كان على الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها  سلطتها استخداممن خالل  العوائد

 لدى المجموعة:
 

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

  ها؛ ومع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركتهفي أو حقوق على تعرضات 

  هاعوائدأثير على ركة المستثمر فيها للتعلى الشسلطتها  استخدامالقدرة على. 
 

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

 للشركة المستثمر فيها؛ دية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين الترتيبات التعاق 

 ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالناتجة حقوق ال 

  الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت. 
 

اك تشير بأن هن على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروفأو ال ة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة تقوم المجموعة بإعاد
السيطرة على على الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة السيطرة عناصر تغيرات على عنصر أو أكثر من 

موجودات ومطلوبات ودخل تضمين  يتمعلى الشركة التابعة.  سيطرتهاعندما تفقد المجموعة  التوحيدالشركة التابعة ويتم إيقاف 
حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ  القوائم المالية الموحدةأو المستبعدة خالل السنة في التابعة المقتناة ومصروفات الشركة 

 على الشركة التابعة. السيطرةالمجموعة إيقاف لغاية تاريخ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

 
 

 )تتمة( أسس األعداد 2
 

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

القوائم أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في  النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.أن حتى لو المسيطرة، 
الموجودات والمطلوبات جميع  إستبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشللشركات التابعة المالية 

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

. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الملكية أسهم حقوق ةون فقدان السيطرة كمعامليتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، د
 الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

 

 شهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛الموجودات )متضمنة ال إستبعاد 

 يمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛الق إستبعاد 

 ؛حقوق الملكية المسجلة في فروق التحويل المتراكمة إستبعاد 

 القيمة العادلة للمقابل المستلم؛ إثبات 

  محتفظ به؛ إستثمارإثبات القيمة العادلة ألي 

  ؛ واألرباح أو الخسائرإثبات أي فائض أو عجز في 

 أو األرباح األرباح أو الخسائر الدخل الشامل اآلخر إلى خالل من ركة األم للبنود المثبتة مسبقاً حصة الش إعادة تصنيف
 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرةً.  إستبعادمطلوباً إذا قامت المجموعة بذلك حيث سيكون  ،، أيهما أنسبدورةالم
 

 ةجديدة ومعدلوتفسيرات معايير  3
 

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

 1اعتباراً من هي نافذه والدولية إلعداد التقارير المالية، التي تنطبق على المجموعة المعايير التعديالت التالية التي أدخلت على تطبيق 
 :2017يناير 

 

 ت النقدية: مبادرة اإلفصاح المتعلق بقائمة التدفقا 7التعديالت التي أدرخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
تتطلب التعديالت من المنشآت تقديم إفصاحات بشأن التغيرات في التزاماتها الناتجة عن األنشطة التمويلية، متضمنة كالً من التغيرات 

مجموعة بتقديم قامت ال أو الخسائر الناتجة عن صرف العمالت األجنبية(.ثل األرباح الناتجة عن التدفقات النقدية وغير النقدية )م
 .32لفترة الحالية وفترة المقارنة في اإليضاح عن االمعلومات 

 

لرخسائر لالمؤجلة : إمبات الموجودات الضريبية بضريبة الدرخلالمتعلق  12التعديالت التي أدرخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المحققةغير 

بار ما إذا كان القانون الضريبي يحد من مصادر األرباح الخاضعة للضريبة المنشأة أن تأخذ في االعتيتعين على  بأنهتوضح التعديالت 
. وعالوة على ذلك، المتعلقة بالخسائر غير المحققة الفروق المؤقتة القابلة للخصم اتاسترجاعأن تخصم منها التي يجوز لها مقابل تلك 

الظروف  وتوضيحديد األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل، تقدم التعديالت توجيهات بشأن الكيفية التي ينبغي فيها من المنشأة تح
قامت المجموعة ها المدرجة. جودات بأعلى من قيمتاسترداد بعض الموعلى للضريبة  ةالخاضعاألرباح يمكن أن تتضمن فيها تي ال

داء المالي للمجموعة حيث ال توجد أي تأثير على المركز المالي أو األ تطبيقها ليس له بتطبيق التعديالت بأثر رجعي. ومع ذلك، فإن
 .التعديالتلدى المجموعة فروق مؤقتة قابلة للخصم أو موجودات تقع ضمن نطاق هذه 

 

 2016 - 2014ة التحسينات السنوية على دور

 :علىهذه التحسينات تتضمن 
 

األخرى: المنشآت فصاح عن الحصص في المتعلق باإل 12التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 12اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تتوضيح نطاق متطلبا

 – 10بخالف تلك الواردة في الفقرات بي ، 12 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةفي بأن متطلبات اإلفصاح التعديالت توضح 
حصتها في المشروع )أو جزء من الشركة الزميلة مشترك أو المشروع التابعة أو الشركة لمنشأة في الالمطبقة على حصة ا، 16بي 

 31كما في  .كمحتفظ بها لغرض البيع( المتضمنة في المجموعة المهيئة لالستبعاد المصنفة)أو المصنفة ( المشترك أو الشركة الزميلة
التعديالت ليس لها أي تأثير على القوائم المالية  هذهظ بها لغرض البيع وبأن ، ال توجد لدى المجموعة موجودات محتف2017ديسمبر 

 الموحدة للمجموعة.
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 )تتمة( ةمعايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
. تنوي المجموعة مدرجة أدناههي للمجموعة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،ر إلزامية بعدصادرة ولكنها غيوتفسيرات معايير 

 تطبيق هذه المعايير عندما تصبح إلزامية:
 

 المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المقدمة
الذي يحل محل معيار  9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اي أصدر مجلس معايير المحاسبة الدول، 2014في شهر يوليو 

، مع السماح 2018يناير  1للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد المتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس  39المحاسبة الدولي رقم 
أعضاء من وحدة المخاطر والتمويل  والتي تضممل"( العمجموعة )"عمل متعدد التخصصات  مجموعةبالتطبيق المبكر. أنشأ البنك 
)"المشروع"(. إن المشروع تحت  9وذلك لإلعداد لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفريق تكنلوجيا المعلومات 

جنة المخاطر التابعة للمجلس ويتم بانتظام إلى ل ميقدمان تقاريره نلتمويل، اللذاالرئيس التنفيذي للمخاطر ولتنفيذي لرئيس االإشراف 
يقوم البنك حالياً بمرحلة الفحص وع على مسارات عمل فردية واضحه. يتضمن المشرضمن إطار عمل التحويل الخاص بالبنك. إدارته 

  ناء األولية.وقد أنجز بالفعل مرحلة التقييم والتصميم والب 9النهائي لمشروع تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

كما هو موضح  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ر ايللمع الحاليالتطبيق  ووضع 2017ديسمبر  31إلى البيانات الواردة في  استناداً 
مجموع  انخفاض عام فييؤدي إلى س 9تقدر المجموعة بأن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، بمزيد من التفصيل أدناه

لمعيار الدولي الخاصة باتقريباً. ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى متطلبات االضمحالل  %1حقوق مساهمي المجموعة بنسبة 
 .9إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 التصنيف والقياس 
أدوات أسهم حقوق الملكية ستثناء إبجميع الموجودات المالية، بأن يتم تقييم جديد ، سيتطلب المعيار الالتصنيف والقياسناحية من 

 .دوات الماليةالموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألأعمال المنشأة إلدارة نموذج على أساس الجمع بين ، والمشتقات المالية
القيمة لخسائر والمدرجة بمن خالل األرباح أو االقيمة العادلة ب: 39معيار المحاسبة الدولي رقم فئات القياس بموجب سيتم استبدال 

 المنشآت  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم سيتيح كما . المدرجة بالتكلفة المطفأةومن خالل الدخل الشامل اآلخر العادلة 
لقيمة العادلة من خالل بالتكلفة المطفأة أو األدوات المالية المدرجة با اتصنيف ال رجعة فيه األدوات المؤهلة ليتم إدراجهفي االستمرار 

جوهري عدم يلغي أو يقلل بشكل القيام بذلك سوف  خالل األرباح أو الخسائر، في حالالدخل الشامل اآلخر كمدرجة بالقيمة العادلة من 
 فيهلغرض المتاجرة بصورة ال رجعة يحوز تصنيف أدوات أسهم حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها . أو اإلثباتالقياس توافق 

 .قائمة األرباح أو الخسائرأو الخسائر إلى  رباحألاف تصني، وال يتم الحقاً إعادة الدخل الشامل اآلخركمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 
، باستثناء معالجة األرباح أو الخسائر 39الدولي رقم  ةمعيار المحاسبكبير نفس متطلبات  إلى حد  ستكون محاسبة المطلوبات المالية 

االئتمان الخاصة بالمنشأة المتعلقة بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. سيتم مخاطر اتجة عن الن
عدم تطابق ينتج عنها ما لم عرض هذه التغيرات في الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقاً إعادة تصنيفها إلى قائمة األرباح أو الخسائر، 

 .األرباح أو الخسائر في يمحاسب
 

 :يلي، استنتجت المجموعة ما االنتهاء من تقييمهاوبعد 
 

  واألوراق المالية المشتراة بموجب عمالءالسلف للقروض ووالاألخرى لدى البنوك والمؤسسات المالية  تمعظم اإليداعاإن 
ً  وذمم مدينةقروض تم تصنيفها كيالتي  شراءاتفاقيات إعادة  بالتكلفة يتوقع بأن يتم قياسها  39 رقم الدولي همحاسبلمعيار  وفقا

 ؛9المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم 

  ا لغرض المتاجرة والموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل مالمالية المحتفظ بهوالمطلوبات الموجودات إن
 كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ياسها قيتوقع بأن يتم استمرار األرباح أو الخسائر 
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
 

 )تتمة( دوات الماليةالمتعلق باأل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة(التصنيف والقياس 
 

  يتوقع بأن يتم قياسها كمدرجة بالقيمة  39إن معظم سندات الّدين المصنفة كمتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
من خالل األرباح أو  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إال أنه، سيتم تصنيف بعض األوراق المالية كمدرجة بالقيمة العادلة

 الخسائر، إما نتيجة لخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية أو بناًء على نموذج أعمالها؛ و

 .من المتوقع بأن يتم استمرار قياس سندات الّدين المصنفة كمحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة المطفأة 
 

 محاسبة التحوط
لمحاذاة محاسبة التحوط عن كثب مع إطار عمل  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم تصميم متطلبات محاسبة التحوط في المعيار 

بعض المتطلبات القائمة على القواعد في معيار المحاسبة وتلغي أو تبسط من أدوات التحوط؛ متنوعة مجموعة تتيح إدارة المخاطر: 
يمة العادلة وتحوطات التدفقات النقدية وصافي تحوطات يتم االحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط: تحوطات القو .39الدولي رقم 
اختيار االستمرار بموجب إطار هو للسياسة المحاسبية  9يوجد هناك خيار في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلستثمار. 

ذا الخيار. ال تتوقع المجموعة أية تغيرات ؛ ال تتوقع المجموعة حالياً تطبيق ه39عمل محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 جوهرية نتيجة لمتطلبات التحوط الجديدة.

 

 إضمحالل الموجودات المالية 
 نظرة عامة 
المعيار نهج الخسارة  سيحلإضمحالل خسارة القروض. منهجية بشكل أساسي  9معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الكما سيغير 

للخسائر الخسارة المتوقعة اآلجلة. سيتطلب من المجموعة تسجيل مخصص نهج محل  39ر المحاسبة الدولي رقم المتكبدة بموجب معيا
األرباح أو  من خاللالعادلة  التي ال يتم االحتفاظ بها كمدرجة بالقيمةالمالية األخرى لموجودات اوأنواع ّدين المتوقعة لجميع القروض 

المتوقعة المرتبطة االئتمانية خسائر الالمخصص على المالية. ويستند عقود الضمانات روض والق ارتباطاتباإلضافة إلى ، الخسائر
في هذه الحالة، ف، منحهامنذ  ئتمانفي مخاطر االجوهرية ما لم يكن هناك زيادة شهر القادمة عشر  االثنيفي السداد  في التعثر يةباحتمال
 الموجود.مدى عمر السداد على  في التعثر يةإلى احتمالالمخصص يستند 

 

 ً قد  يةمخاطر االئتمانالما إذا كانت لتحديد على وضع سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة إعداد تقرير مالي  تعمل المجموعة حاليا
متبقي السداد التي تحدث على مدى العمر ال فيتغيير في مخاطر التعثر باألخذ في االعتبار الزادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي 

 لألداة المالية.
 

 مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على األداة المالية على مدى عمرها بنك قدر الالخسارة االئتمانية المتوقعة، سي الحتساب
ع المتوقع. يتم تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس القيمة الحالية لكافة العجز النقدي على مدى العمر المتبقي المتوق

التدفقات النقدية التي تتوقع للموجود المالي، أي الفرق بين: التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد، و
 للقرض.الفعلي الفائدة مخصومة بمعدل ، استالمهاالمجموعة 

 

بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير بأن يكون مخصص اإلضمحالل ، تتوقع المجموعة 39الدولي رقم  ةمحاسببالمقارنة مع المعيار 
ً  9رقم  لمخصصات اإلضمحالل ؤدي إلى زيادة في المستوى اإلجمالي يو 39رقم  الدوليمعيار المحاسبة عمل إطار عن أكثر تقلبا

 .الحالية
 

 ا هو موضح أدناه:، على أساس منهجية اإلضمحالل المطبقة، كم3والمرحلة  2و المرحلة  1المجموعة قروضها إلى المرحلة تصنف 
 

  عندما يتم إثبات القروض أوالً، تثبت المجموعة مخصص على أساس الخسائر االئتمانية  القروض المنتجة: – 1المرحلة
 شهراً. 12على مدى المتوقعة 

  تسجل يةمخاطر االئتمانالالقروض ذات مستوى ائتماني متدني: عندما تظهر القروض زيادة جوهرية في  – 2المرحلة ،
 على مدى العمر.على الخسائر االئتمانية المتوقعة جموعة المخصص الم

  على مدى العمر لتلك القروض. المتوقعة القروض المضمحلة: تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية  - 3المرحلة 
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
 

 )تتمة(المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( إضمحالل الموجودات المالية 

عتماد على ما إذا كانت ستقوم المجموعة بتسجيل إضمحالل لسندات الّدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باال
ومع ذلك، لن تخفض الخسائر االئتمانية المتوقعة القيمة المدرجة  أعاله.كما هو موضح ، 3مرحلة  أو 2مرحلة أو  1مصنفة كمرحلة 

ذي قد ينشأ سيتم إثبات مبلغ يعادل المخصص المن ذلك،  بدالً  بالقيمة العادلة.التي ستظل المركز المالي، لتلك األدوات المالية في قائمة 
في األرباح أو  مماثلفي حالة قياس الموجودات بالتكلفة المطفأة في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ إضمحالل متراكم مع احتساب مبلغ 

 الخسائر 
 

وعة بالنسبة لسندات الّدين والقروض والسلف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر "منخفضة المخاطر"، تعتزم المجم
منذ اإلثبات المبدئي، وسوف تحتسب الخسائر  داة المالية لم تزداد بشكل جوهريتطبيق سياسة تفترض بأن المخاطر االئتمانية على األ

أدناه. تتضمن هذه األدوات بصفه عامة على سندات / قروض بدرجة إستثمارية حيث  1االئتمانية المتوقعة كما هو موضح في المرحلة 
السلبية في األوضاع والتغيرات على المدى القريب التعاقدية للتدفقات النقدية الوفاء بالتزاماته  ىعلض قدرة قوة يكون لدى المقتر

 التعاقدية.ة النقدي اتلتدفقلالوفاء بالتزاماته  ىبالضرورة من قدره المقترض عليحد لن على المدى الطويل، ولكن االقتصادية والتجارية 
 نتيجة لقيمة الضمان. فقط تبار األدوات / القروض ذات مخاطر ائتمانية منخفضة لن تأخذ المجموعة في االع

 

 1المرحلة 
وقد تم تصميمها التنظيمية.  التوجيهاتالمخصص الجماعي بناًء على بتسجيل المجموعة قوم ت، 39بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 

الدولي إلعداد التقارير المالية المعيار  وبموجبولكن لم يتم تحديدها. لتعكس خسائر اإلضمحالل التي تم تكبدها في المحفظة المنتجة 
أساس  ىعلاالئتمانية  هامخاطرتعرضات لزيادة جوهرية في نها بأعتبر تالتي ال سيتم قياس إضمحالل الموجودات المالية ، 9رقم 

 .اً شهر 12 على مدىالخسارة االئتمانية المتوقعة 
 

 2المرحلة 
عندما تزيد مخاطرها االئتمانية  2بأن يتم تصنيف الموجودات المالية في المرحلة  9ولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدتطلب ي

خسارة بناًء على خسائرها االئتمانية البالنسبة لتلك الموجودات المالية، يتطلب إثبات مخصص . بشكل جوهري منذ إثباتها المبدئي
المخصص نه سيؤدي إلى زيادة فإ، 39الدولي رقم  ةمعيار المحاسبيد بالمقارنة مع مفهوم جدالهذا أن المتوقعة على مدى العمر. وبما 

 .39الدولي رقم  ةمعيار المحاسبألن معظم هذه الموجودات ال تعتبر مضمحلة ائتمانياً بموجب 
 

الموجودات من خالل مقارنة احتمالية التعثر حدى إمخاطر االئتمان جوهرية في زيادة تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كانت هناك 
. في فترة إعداد كل تقرير ماليفي نهاية في السداد عند اإلثبات المبدئي للموجود مقابل مخاطر التعثر في السداد التي تحدث للموجود 

من من السيناريوهات االقتصادية،  عدداً يستند هذا التقييم على تقييم النظرة المستقبلية التي تأخذ في االعتبار الحاالت، هذه كل حالة من 
حدوث زيادة جوهرية في إلى ذلك، يفترض باإلضافة  كثر سلبية.األارتفاع الخسائر المرتبطة بالتوقعات االقتصادية أجل إثبات احتمالية 

ً في سداد مدفوعاته التعاقدية 30المخاطر االئتمانية إذا تأخر المقترض عن السداد ألكثر من  أن تتوقع المجموعة كانت ذا ، أو إيوما
عالوة و. إعادة هيكلة التسهيل ألسباب تتعلق باالئتمان أو يتم وضع التسهيل ضمن قائمة المراقبة للمجموعةمقترض أو الوقت للمنح ت

ضمن لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  8بدرجة  همخاطر ائتمان داخليتسهيل لديه تصنيف لسيخضع أي كما على ذلك، 
 .2المرحلة 

 

 أخرى: مسيطرةإضافية كمعلومات إن سياسة المجموعة هي تقييم معلومات النظرة المستقبلية المعقولة والداعمة اإلضافية المتاحة، 
 

 عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر الرتباطات القروض غير المسحوبة، ستقوم المجموعة بما يلي:
 

 لمتوقع الرتباطات القرض الذي سيتم سحبه على مدى العمر المتوقع الرتباطات القرض؛ وتقدير الجزء ا 

  ارتباطات القرض بسحب الجزء إذا قام حامل احتساب القيمة الحالية للعجز النقدي بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة
 ستالمها إذا تم سحب الجزء المتوقع من القرض.المتوقع من القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة ا
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة(بعد  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( إضمحالل الموجودات المالية

على أساس القيمة الحالية مدي العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة على بتقدير المجموعة قوم ت، سبالنسبة لعقود الضمانات المالية
الضامن استالمها من حاملها أو  للمدفوعات المتوقعة لتعويض حاملها عن الخسارة االئتمانية التي تم تكبدها محسوم منها أي مبالغ يتوقع

تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة لعقود الضمانات المالية سيكون هو ن إ، فالمدين أو أي طرف آخر. إذا كان القرض مضمون بالكامل
 .الخاضع للضمانللقرض نفس تقدير العجز النقدي المقدر 

 
من خالل تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة ، بات على المكشوفوالسحوالمتجددة مثل بطاقات االئتمان للتسهيالت النسبة ب

اتخاذها مخاطر االئتمان التي يتوقع باألخذ في االعتبار إجراءات إدارة فيها لمخاطر االئتمان، بأن تتعرض تحديد الفترة التي يتوقع 
 والتي تعمل علي التخفيف من الخسائر.بمجرد زيادة المخاطر االئتمانية 

 
 3المرحلة 

ذلك لمعايير إن . مضمحل ائتمانيا  أن القرض على عندما يكون هناك دليل موضوعي  3المالية في المرحلة الموجودات سيتم تضمين 

بأن . وبناء على ذلك، تتوقع المجموعة 39الدولي رقم ة المنهجية الحالية لمعيار المحاسبكما هو مبين في هي نفسها الدليل الموضوعي 

 .ال المعيارينهو نفسه بموجب كبصورة عامة كون العدد سي

 
التي تقوم المجموعة باحتساب اضمحاللها على أساس فردي بموجب معيار المحاسبة الدولي ، 3القروض في المرحلة سيستمر احتساب 

 نفس األسس.ى عل
 

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

 
 معلومات النظرة المستقبلية 

 .الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس في النظرة المستقبلية المجموعة بإدراج معلومات ستقوم 
 

ج المحلي اإلجمالي نمو النات على سبيل المثال،تصادية الكلية )لعوامل االقمثل اتأخذ المجموعة في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية 
م مجموعة من النتائج المحتملة، ائدة( والتنبؤات االقتصادية. تقيوأسعار الف اإلنفاق الحكومي والبطالةو والعجز المالي وأسعار النفط

 األساسيةويمثل سيناريو الحالة  .ةحالة المحتملالو ةالمحتملالحالة غير ساسية والحالة األسيناريوهات:  وضع ثالثالمجموعة عتزم تو
، في حين تمثل سيناريوهات للمجموعة العاديةوعملية إعداد الميزانيات الناتجة عن عمليه التخطيط المالي النتائج األكثر احتماالً 

ً  كثر تفاؤالً األالحاالت المحتملة وغير المحتملة نتائج  سوف تستمد المجموعة ، سيناريوهاتال منالنسبة لكل سيناريو ب. أو تشاؤما
 ضمحالل.إلامخصص لتحديد نهج االحتمالية المرجحة ويطبق الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 
المعلومات الخارجية المنشورة من باإلضافة إلى داخليين، القتصاديين االسوف تستخدم المجموعة المعلومات الداخلية الواردة من خبراء 

افتراضات تمويل الموافقة على من فرق إدارة المخاطر وال . وسيتعين على كالً القطاع الخاصقتصادية الحكومية وخدمات التنبؤات اال
  قبل تطبيقها على سيناريوهات مختلفة.النظرة المستقبلية 

 

 تقنيات التقديرقيود 
بنفس  معايرتهاإعادة ال يمكن محددة حيث  في فترة زمنيةدائماً جميع خصائص السوق  تأخذ المجموعة قد الالمطبقة من قبل النماذج 

تحديث النماذج األساسية. على الرغم من أن إلى أن يتم إجراء تعديالت مؤقتة من المتوقع ووتيرة التغيرات في ظروف السوق. 
المتوقعة على الخسائر االئتمانية المستخدمة لحساب ذج سوف تستند النما، قدر المستطاع سوف تستخدم البيانات الحاليةالمجموعة 
التي وقعت الجوهرية تعديالت لألحداث سيتم إجراء والمحدثة بإستثناء لعوامل معنية التي سيتم تحديثها بياناتها بمجرد توفرها البيانات 

 .قيد التطويرهذه التعديالت ال تزال الحوكمة على . الماليةالتقارير إعداد قبل تاريخ 
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 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة(بعد  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 )تتمة( المتعلق باألدوات المالية 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 )تتمة( إضمحالل الموجودات المالية
 

 تعديل الخبرة االئتمانية 
من المجموعة استخدام اجتهاداتها من وقع خبراتها االئتمانية لمجموعة الخاصة باة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة تتطلب منهجي

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

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد ا
المتعلق بإيرادات من عقود  15، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

ح بالتطبيق المبكر. يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير مع السما 2018يناير  1مبرمة مع العمالء، إلزامياً للفترات المبتدئة في أو بعد 
 نالرسوم يشكالون، دخل الفوائد العقود المبرمة مع العمالء. إال أمبادئ إثبات اإليراد وسيكون قابل للتطبيق على جميع  15المالية رقم 

وسيتم تنظيمه مع  15لي إلعداد التقارير المالية رقم ظل خارج نطاق المعيار الدواألدوات المالية وعقود اإليجار سيجزءاً ال يتجزأ من 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير  9المعايير األخرى القابلة للتطبيق )على سبيل المثال، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 المتعلق بعقود اإليجار(. 16المالية رقم 
 

سلع وخدمات محولة، إلى الحد الذي يتوقع فيه كباعتبارها  15لي إلعداد التقارير المالية رقم إثبات اإليراد بموجب المعيار الدو سيحتاج
علق بطبيعة ومدى المحول الحق في الحصول على السلع والخدمات. كما سيحدد المعيار مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فيما يت

 العمالء .ت نقدية لدى تدفقابلها من ما يقاوكذلك عدم التيقن من اإليرادات واإليرادات توقيت و
 

وال تتوقع أي تأثير جوهري على القوائم المالية  15ال تتوقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 الموحدة للمجموعة.

 

: المتعلق ببيع أو 28المحاسبة الدولي رقم  ومعيار 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدرخلت على 
 المساهمة في الموجودات من قبل المستممر وشركته الزميلة أو شركته الرخاضعة للسيطرة المشتركة 

في التعامل مع فقدان  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بين التضاربالتعديالت تعالج 
أن ب. توضح التعديالت الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركةزميلة أو مساهمتها لشركة يطرة على الشركة التابعة التي يتم بيعها أو الس
، على النحو المحدد في المعيار الدولي التجارية  التي تشكل األعمالفي الموجودات مساهمة الالخسارة الناتجة عن بيع أو أو  ربحال

أو  ربح. أي بالكامل اسيتم إثباته، شركته الخاضعة للسيطرة المشتركةته الزميلة أو ، بين المستثمر وشرك3رقم  لماليةإلعداد التقارير ا
المستثمرين حصة إلى حد فقط  اإال أنه، سيتم إثباته، التجارية التي ال تشكل األعمالفي الموجودات مساهمة البيع أو الخسارة ناتجة عن 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل التاريخ اإللزامي  .الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركةلزميلة أو الشركة اغير المرتبطة ب

. ستقوم مستقبليلهذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولكن يجب على المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت تطبيقها بأثر 
 .ا تصبح إلزاميةالمجموعة بتطبيق هذه التعديالت عندم

 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  –المحاسبة الدولي معيار جديد لمحاسبة عقود اإليجار  معاييرأصدر مجلس 

لجديد بشكل جوهري المحاسبة المتعلقة بعقود اإليجار للمؤجرين. ومع ذلك، فإنه . ال يغير المعيار ا2016بعقود اإليجار في شهر يناير 
ستخدام الموجودات. وبات اإليجار، مع الحق المقابل اليتطلب من المستأجرين إثبات معظم عقود اإليجار في ميزانيتهم باعتبارها مطل

القصيرة م خيار عدم إثبات عقود اإليجار "كن سيكون لديهيجب على المستأجرين تطبيق نموذج واحد لجميع اإليجارات المثبتة، ول
نمط إثبات الربح أو الخسارة لعقود اإليجار المثبتة  ، فإنةاألجل" وعقود إيجار الموجودات "ذات القيمة المنخفضة". وبصفة عام

 ل في قائمة األرباح أو الخسائر.سيكون مماثل لمحاسبة عقود التمويل الحالية، مع إثبات مصروفات الفوائد واإلستهالك بشكل منفص
 

مع السماح بالتطبيق . 2019يناير  1لمبتدئة في أو بعد إلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لتاريخ. يجب على المستأجرين في نفس ا 15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير شريطة تطبيق معيار اإليرادات الجديد، المعيار المبك

 نهج بأثر رجعي كلي أو نهج بأثر رجعي معدل. استخدامبإما  16تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ً وت 16ال تتوقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   تأثيره. قيم حاليا
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 لمالية الموحدةإيضاحات حول القوائم ا
 2017ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ة معايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة(بعد  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 (2016)الصادرة في شهر ديسمبر 2016 – 2014ة التحسينات السنوية على دور

 تتضمن هذه التحسينات على:
 

توضيح بأن قياس الشركات المستثمر فيها  –في شركات زميلة ومشاريع مشتركة رات المتعلق بإستثما 28معيار المحاسبة الدولي رقم 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو خيار على أساس كل إستثمار على حدة

 
 توضح التعديالت بأن: 

 

  كل المبدئي على أساس اإلثبات مؤهلة أخرى أن تختار، عند منشأة أو أي لمحاصة رأس المال يجوز للمنشأة التي هي منظمة
 الخسائر.مشاريعها المشتركة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الزميلة و هاشركاتإستثمار على حدة، قياس إستثماراتها في 

 

  زميلة أو مشروع مشترك والتي هي منشأة شركة لديها حصة في ، ةستثماريمنشأة إإذا كانت المنشأة، التي ليست في حد ذاتها
الشركة من قبل  ةبقياس القيمة العادلة المطبقاالحتفاظ ستثمارية، يجوز للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية أن تختار إ

في تلك المنشأة إلى حصة الشركة الزميلة أو حصة المشروع المشترك الزميلة أو المشروع المشترك لتلك المنشأة اإلستثمارية 
مشروع مشترك للمنشأة بشكل منفصل لكل شركة زميلة أو االختيار ة. يتم إجراء هذا في الشركات التابعاإلستثمارية 
المشروع المشترك للمنشأة شركة الزميلة أو المبدئي للثبات )أ( اإل الذي يتم فيه:من التاريخ  الحق، في وقت اإلستثمارية
 المشروعتصبح الشركة الزميلة أو ( ج) ية؛ وزميلة أو المشروع المشترك منشأة إستثمار)ب( تصبح الشركة ال االستثمارية؛

 .لمشترك أوالً شركة أما
 

، مع السماح بالتطبيق المبكر. إذا قامت المنشأة بتطبيق 2018يناير  1يجب تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وهي إلزامية اعتباراً من 
 ذه التعديالت غير قابلة للتطبيق على المجموعة.هذه التعديالت في وقت سابق، فإنه يجب عليها اإلفصاح عن تلك الحقيقية. ه

 

 العملة األجنبية والمقابل المدفوع مقدماً بمعامالت المتعلق  22لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم تفسير 

ذو المصروف أو الدخل أو موجود اإلثبات المبدئي للعند الفوري الذي سيتم استخدامه نه عند تحديد سعر الصرف أالتفسير يوضح 
ً ذات الصلة غير النقدية المطلوبات غير النقدية أو استبعاد الموجودات عند المتعلق ( )أو جزء منهالصلة  فإن ، بالمقابل المدفوع مقدما

لمقابل المدفوع عن االناتجة  غير النقديةالمطلوبات غير النقدية أو فيه المنشأة مبدئياً الموجودات تثبت تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي 
 ً ً مدفوعة متعددة مستلمة مبالغ مدفوعات أو . وإذا كانت هناك مقدما حدد تاريخ المعاملة لكل دفعه أو تأن المنشأة يجب علي عندئذ ، مقدما

لمنشأة أن تطبق التفسير بدال من ذلك، يجوز ل .كامل مستقبليأثر بق التعديالت يتطبمنشآت يجوز لل. مبلغ مستلم للمقابل المدفوع مقدماً 
 :ذلك أو بعدالتي يتم إثباتها فيه مبدئياً في نطاقها لدخل والمصروفات واالموجودات على جميع بأثر مستقبلي 

 

  ؛ أو أوالَ  المنشأة التفسيرطبق فيها تالتي إعداد التقارير المالية فترة بداية 

  طبق تالتي في فترة إعداد التقارير المالية المالية القوائم ومات مقارنه في معلكالمقدمة إعداد التقارير المالية السابقة بداية فتره
 .أوالً  التفسيرالمنشأة فيها 

 
. ومع ذلك، للتفسير ويجب اإلفصاح عنه. يسمح بالتطبيق المبكر 2018يناير  1بعد المبتدئة في أو السنوية لفترات لإن التفسير إلزامي 

 .المالية الموحدةقوائمها تتوقع أي تأثير على ال ، فإن المجموعة التفسيرتتماشى مع  بما أن الممارسة الحالية للمجموعة
 

 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

19 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 

 )تتمة(بعد  معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 بعدم التيقن من معالجة ضريبة الدرخل المتعلق  23ية إلعداد التقارير المالية رقم لجنة تفسيرات المعايير الدولتفسير 

الذي يؤثر على تطبيق معيار التيقن الضريبية على عدم تتضمن المعالجات عندما المتعلقة بضريبة الدخل محاسبة ال التفسيريتناول 
على وال تتضمن ، 12خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم قع الرسوم التي تينطبق على الضرائب أو وال  12المحاسبة الدولي رقم 

 ما يلي: يتناول التفسير تحديداً  ت المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير المؤكدة.والغرامابالفوائد وجه التحديد المتطلبات المتعلقة 
 

 لالضريبية غير مؤكدة بشكل منفصالمنشأة تأخذ في االعتبار المعالجات  تما إذا كان 

  فحص المعالجات الضريبية من قبل السلطات الضريبيةبإجراؤها بشأن االفتراضات التي تقوم المنشأة 

  والخسائر الضريبية غير المستخدمة رة الضريبية(، والقواعد الضريبيةللضريبة )الخساتحدد المنشأة األرباح الخاضعة كيف 
  الضريبيةمعدالت والالضريبية غير المستخدمة واالئتمانات 

  التغييرات في الحقائق والظروفتأخذ المنشأة في االعتبار كيف 

 
أو  ةحدابشكل منفصل أو مع و المؤكدةغير معالجة من المعالجات الضريبية كل ت تأخذ في االعتبار حدد ما إذا كانيجب على المنشأة ت

التفسير إن عدم التيقن.  ةحاللحل نحو أفضل اليتوقع بالنهج الذي يجب اتباع غير المؤكدة. األخرى الضريبية المعالجات أكثر من 
ف تقوم المجموعة سو هناك بعض اإلعفاءات االنتقالية المتاحة.توجد ، ولكن 2019ناير ي 1إلزامي للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد 

، فإن تطبيق التفسير قد دة الجنسياتعدمتمعقدة . بما أن المجموعة تعمل في بيئة ضريبية من تاريخه اإللزامي اعتباراً  بتطبيق التفسير
وإجراءات عمليات المجموعة وضع يتعين على ضافة إلى ذلك، قد واإلفصاحات المطلوبة. باإلالمالية الموحدة قوائمها يؤثر على 

 لتطبيق التفسير في الوقت المناسب.الالزمة للحصول على المعلومات 
 

 ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 أموال سائلة
أذونات خزانة وأذونات أخرى مؤهلة. تقاس األموال السائلة و بنوك مركزية لدىمصرفية وأرصدة مل األموال السائلة على نقد وأرصدة تتش

 مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 

 نقد وما في حكمهال
لدى غير مقيدة لدى بنوك مركزية وودائع نقد وأرصدة ة للتدفقات النقدية على المشار إليه في القائمة الموحدمل النقد وما في حكمه تيش

 .  أقللفترة ثالثة أشهر أو  أصلية استحقاقبتواريخ ومؤسسات مالية وأذونات خزانة بنوك 
 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  
ً يتم  والخسائر األرباح يتم تضمين  ،ة العادلة. وبعد القياس المبدئيبالقيم المتاجرةمالية محتفظ بها لغرض التسجيل األوراق  مبدئيا

الفوائد المكتسبة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين في الفترة  لألرباح أو الخسائرالعادلة في القائمة الموحدة  تغيرات في القيمعن الالناتجة 
 . لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  على التوالي في "دخل الفوائد ودخل مشابه" و"دخل تشغيلي آخر"ألسهم المستلمة في وأرباح ا

 

 إيداعات لد  بنوك ومؤسسات مالية أرخر  
بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي مبالغ قياسها يتم الحقاً إعادة مبدئياً بالقيمة العادلة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  تقاس

عديل القيم المدرجة للموجودات التي يتم تحوطها بفعالية ألي تغيرات في القيمة العادلة إلى حد . يتم تضمحاللتم شطبها ومخصص اإل
 . لألرباح أو الخسائرالعادلة التي تم تحوطها، مع إثبات التغيرات الناتجة في القائمة الموحدة  ةالتغيرات في القيم

 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 المالية على النحو التالي:  تصنف هذه األوراق

 ؛محتفظ بها حتى االستحقاق 

 ؛ ومتاحة للبيع 

 خرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرةأوراق مالية أ. 
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 )تتمة(أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
يف بت جميع األوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة مبدئياً بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنةً تكالتث

 الشراء المرتبطة بالورقة المالية. 
 

 ستحقاقمحتفظ بها حتى اال

بعد القياس  .ستحقاقبها حتى اال االحتفاظوينوى ثابتة  استحقاق مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ لديهااألوراق المالية التي 

 إن وجدت. قيمتها،في  ضمحاللبالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص اإل إعادة قياسهايتم المبدئي، 
 

 متاحة للبيع
ات متاحة إستثمارالمصنفة كالملكية حقوق إستثمارات أسهم وسندات الدين. الملكية حقوق على أسهم ات المتاحة للبيع ستثماراإلتتضمن 

هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو ليست مؤهلة لتكون مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح للبيع 
تلبية بيعها ل والتي يمكناالحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة التي تنوي المجموعة سندات الدين في هذه الفئة هي تلك أو الخسائر. 

 للتغيرات في ظروف السوق. استجابةً السيولة أو  احتياجات
 

بالقيمة العادلة، إال إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة بعد ها بعد اإلثبات المبدئي، يعاد قياس
لألرباح أو تي تعد جزءاً من عالقة التحوط بفعالية مباشرةً في القائمة الموحدة . يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة الضمحاللحسم اإل
تغيرات القيمة العادلة التي ال تعد جزءاً من عالقة التحوط بفعالية ضمن تغييرات القيمة العادلة خالل السنة في  تسجيل. يتم الخسائر

أو الخسارة ربح فإن ال ضمحاللأو اإل ستبعاداعتباره مضمحالً. عند اإل أو ستثماراإل إستبعادلدخل الشامل حتى يتم الموحدة لقائمة ال
 لألرباح أو الخسائر، يتم تضمينها في القائمة الموحدة حقوق الملكيةالمتراكمة المسجلة مسبقاً "كتغيرات متراكمة في القيم العادلة" ضمن 

 للسنة.
 

 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 استحقاقتواريخ مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولمالية األخرى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة هي موجودات مالية لديها األوراق ا

ات بالقيمة ستثماربهذه األدوات بنية بيعها في المدى القريب. تم تقييم هذه اإل االحتفاظفي السوق النشطة. ال يتم  مدرجةثابتة وغير 
ً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 2008 يوليو 1في العادلة  "المتعلق بإعادة تصنيف الموجودات  39، وفقا

مدى على  المتوقع استردادهالمالية مبلغ الورقة إلى طريقة معدل الفائدة الفعلي، يتم إطفاء التكلفة الجديدة  استخدامالمالية". من خالل 
 األعمار المتبقية المقدرة.

 

 وض وسلفقر
في السوق النشطة.  مدرجةثابتة وغير  استحقاقالقروض والسلف هي موجودات مالية لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ 

طريقة معدل الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط القيمة العادلة  استخدامبعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب
هذه القروض والسلف في القائمة  إضمحالل. يتم إثبات الخسائر الناتجة من ضمحاللبفعالية بعد حسم أي مبالغ تم شطبها ومخصص اإل

ن القائمة الموحدة للمركز ضم ضمحاللصافي" وفي حساب مخصص اإل - إضمحاللضمن "مخصصات  لألرباح أو الخسائرالموحدة 
والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من  قتناءخصومات من اال وأخذ في االعتبار أي عالوات األة ب. يتم احتساب التكلفة المطفأالمالي
 .لألرباح أو الخسائرالفائدة الفعلي. يتم إثبات اإلطفاء "كدخل فوائد ودخل مشابه" في القائمة الموحدة  معل
 

العادلة يتم  ةأو خسارة ناتجة عن التغير في القيمربح ي بالنسبة للقروض والسلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية، فإن أ
. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلف التي يتم تحوطها بفعالية ألي لألرباح أو الخسائرإثباتهما مباشرة في القائمة الموحدة 

 تغيرات في القيمة العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم تحوطها.
 

 الموجودات والمطلوبات المالية دإستبعا
( عند انقضاء الحقوق المشابهةمالية الموجودات الالموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  إستبعاديتم 

بدفعها بالكامل او تعهدت  حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجودبنقل المجموعة قيام في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو 
سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية "ترتيب سداد"؛ أو دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 

ولكنها قامت بنقل للموجود نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية تقم المجموعة بالمتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم 
 .دالموجو علىالسيطرة 
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 )تتمة( الموجودات والمطلوبات المالية إستبعاد
ل أو إبقاء جميع المخاطر ولم يتم نقسداد أو دخلت في ترتيب التدفقات النقدية من موجود  استالمفي  احقوقهبنقل  مجموعةالتقوم عندما 

في  مجموعةلامشاركة استمرار ، فإنه يتم إثبات الموجود إلى حد الموجودولم يتم نقل السيطرة على للموجود والمكافآت الجوهرية 
ً بإثبات في تلك الحالة الموجود. على  وجود المحول والمطلوب المرتبط به. ويتم قياس المالمرتبط بهمطلوب ال، تقوم المجموعة أيضا

 ات التي تحتفظ بها المجموعة. اإللتزامتعكس الحقوق واألسس التي 
 

الحد األقصى األصلي وبأدنى من القيمة المدرجة للموجود المشاركة التي تأخذ شكل الضمان على الموجود المحول يتم قياس استمرار 
 سداده. لالمطلوب من المجموعة  للمقابل

 
 .مدته أو إلغائه أو انتهاءإخالئه تم قد بموجب المطلوب  اإللتزاميكون المطلوب المالي عندما  إستبعاديتم 
 

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

 السياسات. 
 

هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة أو السيطرة المشتركة إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر 
 .حقوق الملكية طريقة  بموجبلشركات الزميلة ات في استثمارإليتم احتساب اعلى الشركات التابعة. 

 

 معداتالو الممتلكات
 في القيمة، إن وجد.  ضمحاللالمتراكم ومخصص اإل ستهالكوالمعدات بالتكلفة بعد حسم اإلالممتلكات تدرج 

 
ساس القسط الثابت على والمعدات األخرى على أالممتلكات  استهالكيتم حساب على األرض المملوكة ملكاً حراً.  ستهالكال يحسب اإل

 مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. 
 

 وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل
ً مالي اً يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن موجود محدد أو مجموعة من  ا

لألرباح أو في القائمة الموحدة  ضمحاللفإنه يتم إثبات خسارة اإل، إذا وجد مثل هذا الدليلمضمحلة.  الموجودات المالية يمكن أن تكون
 . الخسائر

 
يتضمن دليل اإلضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، أن من الممكن 

ويمكن مالحظته حيث توجد  وفوات مواعيد دفع الفائدة أو المبالغ األصليةآخر أو احتمال كبير لتعرضهم لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي 
معلومات تشير بحدوث إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس أو حدوث تغيرات في المتأخرات أو في األوضاع 

 .بالتعثر في السداداالقتصادية المرتبطة 
 

 لتكلفة المطفأة وقروض وذمم مدينةموجودات مالية مدرجة با
ات ستثماربالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء وكذلك اإل

ودات المالية الموج ضمحاللإلييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي تقوم المجموعة أوالً بعمل تق، ستحقاق(المحتفظ بها حتى اال
الجوهرية بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا حددت المجموعة بأنه ال يوجد 

 موجود في مجموعة من الموجودات الماليةعلى الموجود المالي المحدد بشكل فردي، وهو يتضمن  إضمحاللدليل موضوعي يثبت 
. الموجودات المالية التي يتم تحديدها بشكل فردي ضمحاللمماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لإل ائتماناطر لديها خصائص مخالتي 
 . ضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لإلإضمحاللها أو يستمر إضمحاللوالتي يتم إثبات خسارة  ضمحالللإل
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 )تتمة( وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل
 )تتمة( مدينةموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وقروض وذمم 

والقيمة الحالية  فرق بين القيمة المدرجة للموجودنه يتم قياس مبلغ الخسارة كإ، فإضمحاللإذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة 
ية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خفض القيمة المدرجة ئتمانالمقدرة )بإستثناء الخسائر االالمستقبلية للتدفقات النقدية 

دخل  ستحقاقا. يستمر لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ويتم إثبات مبلغ الخسارة في حساب المخصص  استخدامللموجود من خالل 
معدل الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية  استخدامها باستحقاقالفوائد على القيمة المدرجة المخفضة على أساس سعر الفائدة ويتم 

. يتم تسجيل دخل الفوائد كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". يتم شطب القروض وما ضمحاللالمستقبلية لغرض قياس خسارة اإل
في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى  ستردادواقعي لال احتمالها من مخصصات عندما ال يكون هناك يرتبط ب

 المجموعة.
 

 ضمحالل، عندئذ فإن خسارة اإلضمحاللنتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة اإل المقدر في السنة الالحقة ضمحاللإذا زاد أو انخفض مبلغ اإل
نه يتم إالمبالغ المشطوبة في وقت الحق، ف استردادعن طريق تعديل حساب المخصص. إذا تم  اأو تخفيضه ايتم زيادتهالمثبتة مسبقاً 

 ". دخل تشغيلي آخرضمن "إدراجها 
 

. إذا لماليالفائدة الفعلي األصلي للموجود ا معدلعلى  بناءً القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية تخصم 
الفائدة الفعلي الحالي. إذا قامت المجموعة  معدلهو  إضمحاللكان القرض ذو معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة 

هو سعر  إضمحاللن معدل الخصم لقياس أي خسارة إقروض وسلف، ف ىإلالمحتفظ بها لغرض المتاجرة بإعادة تصنيف الموجودات 
ديد الذي تم تحديده بتاريخ إعادة التصنيف. إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات الفائدة الفعلي الج

محسوم منها تكاليف الحصول على الرهن وبيع الرهن  الرهنالمالية المرهونة تعكس التدفقات النقدية التي من الممكن إن تنتج من حجز 
 الرهن محتمالً.سواء كان أو لم يكن حجز 

 
يأخذ في الداخلي للمجموعة، الذي  ئتمانالالمالية على أساس نظام تصنيف ا الموجودات تجميعإلضمحالل، يتم ل تقييم الجماعياللغرض 
والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى  قطاعمثل نوع الموجود وال ئتمانالخصائص مخاطر ا االعتبار

 .ذات صلة
 

على أساس الخبرة  ضمحالليتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي تم تقييمها بصورة جماعية لإل
لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل الخبرة التاريخية للخسارة على  مماثلة ائتمانلديها خصائص مخاطر التاريخية لخسارة موجودات 

ت الحالية التي يمكن مالحظتها لتعكس تأثير الظروف الحالية التي تعتمد عليها الخبرة التاريخية للخسارة وإلغاء تأثيرات أساس المعلوما
موجودة في الوقت الحالي. تعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية وتطابق تعد الظروف في الفترة التاريخية التي لم 

أسعار العقارات وأسعار و ذات الصلة التي يمكن مالحظتها من سنة إلى أخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة التغيرات مع البيانات
تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات خرى التي تدل على الخسائر التي تكبدتها المجموعة وحجمها(. األعوامل الالسلع وحاالت الدفع أو 

 للحد من أي فروق قد تنتج بين الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية. منتظمةة المستقبلية بصورة المستخدمة في تقدير التدفقات النقدي
 

 موجودات مالية متاحة للبيع 
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل 

 .ستثماراإل حاللإضمموضوعي يثبت 
 

وفي حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت 
 و، هضمحاللن المبلغ المسجل لإلإجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فمدرالمالية الموجودات للعلى أساس المعيار ذاته  ضمحاللاإل

 ستثمارعلى ذلك اإل إضمحاللارة المتراكمة التي يتم قياسها كفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، بعد حسم أي خسارة الخس
ً في القائمة الموحدة  على أساس القيمة المدرجة المخفضة ويتم  هو. إن دخل الفوائد المستقبلية لألرباح أو الخسائرالمثبت مسبقا

. يتم تسجيل دخل الفوائد ضمحاللالفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة اإل معدل خداماستها باستحقاق
زادت القيمة العادلة ألدوات الدين، في الفترة الالحقة، وكانت الزيادة تتعلق بصورة حدث وإذا كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". 

نه يتم إسترجاع خسارة إ، فلألرباح أو الخسائربعد إثبات خسارة اإلضمحالل في القائمة الموحدة وقع  يائتمانموضوعية بحدث 
 .لألرباح أو الخسائراإلضمحالل من خالل القائمة الموحدة 
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 تتمة() صيل الموجودات الماليةوعدم قابلية تح إضمحالل

 
 )تتمة(موجودات مالية متاحة للبيع 

أو  "انخفاض هام" على ات في أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي يجب أن يتضمنستثماراإل ةفي حال
، يتم قياس الخسارة المتراكمة ضمحاللوضوعي لإلات أدنى من تكلفتها. حيثما يوجد دليل مستثمارفي القيمة العادلة لإل "طويل األمد"

ً في القا المثبت ستثمارلك اإلذعلى  إضمحالل، بعد حسم أي خسارة والقيمة العادلة الحالية قتناءكفرق بين تكلفة اال ئمة الموحدة مسبقا
في أسهم حقوق  ضمحالل. خسائر اإلالخسائرلألرباح أو في القائمة الموحدة  وإثباتهحقوق الملكية من ه ؤإلغاويتم  - لألرباح أو الخسائر

 ضمحالل؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم اإللألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة خالل من ملكية ال يتم استرجاعها ال
 .حقوق الملكية مباشرةً في 

 

 ودائع
بالتكلفة المطفأة. يتم عمل تعديل لهذه الودائع، إذا  يعاد قياسهادلة ومن ثم مبدئيا بالقيمة العاجميع ودائع أسواق المال والعمالء  تقاس

لقيمة العادلة المحوطة مع إثبات التغيرات الناتجة في لالعادلة بفعالية، لتعديل قيمة الودائع  ةكانت جزءاً من إستراتيجية تحوط القيم
 . لألرباح أو الخسائرقائمة الموحدة ال
 

 وإعادة شراء عكسي اتفاقيات إعادة شراء
ها. يتم إظهار  إستبعاد( ال يتم الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء إن الموجودات المباعة مع التعهد المتزامن بإعادة

موحدة قائمة الالفي  شراءالإعادة  اتفاقياتكأوراق مالية مباعة بموجب  تفاقياتمطلوبات الطرف اآلخر للمبالغ المستلمة بموجب هذه اال
طريقة العائد الفعلي. ال يتم إثبات  استخداممركز المالي. يتم معالجة الفرق بين سعر البيع وإعادة الشراء كمصروفات فوائد بلل

، حيث القائمة الموحدة للمركز المالي( في ة البيع في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء العكسيالموجودات المشتراة مع التعهد بإعاد
طريقة العائد  استخدامالمجموعة السيطرة على هذه الموجودات. يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل فوائد ب ال تمتلك
 الفعلي.

 

 مرخصصات
ن يتطلب وجود أ، ومن المحتمل ناتج عن حدث سابقأي التزام حالي )قانوني أو متوقع(  البنكيتم إثبات المخصصات إذا كان على 

يتم عرض  ات.اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه اإللتزامللموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه تدفق خارجي 
 .تسوياتبعد حسم أي  لألرباح أو الخسائرالمصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة 

 

 الضمانات المالية 
مبدئياً وخطابات ضمان وخطابات قبول. يتم  ةمستندي اعتماداتت مالية تتألف من ضمن أعمالها االعتيادية، تقدم المجموعة ضمانا

ت إثبات الضمانات المالية في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، ضمن "مطلوبات أخرى"، باعتبارها العالوة المستلمة. بعد اإلثبا
من  مالي ناتجأو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التزام  إطفاءالمبدئي، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة 

 أيهما أعلى.   ،الضمان
 

 – إضمحالل اتضمن "مخصص لألرباح أو الخسائرترحل إي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية إلى القائمة الموحدة 
 ضمن "دخل آخر" على أساس القسط الثابت على مدى عمر لألرباح أو الخسائر صافي". يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة الموحدة

 .الضمان
 

 المعاش التقاعدي والمكافآت األرخر  المتعلقة بنهاية رخدمة الموظفين
ت االكتوارية تستحق تكاليف الموظفين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بصورة عامة وفقاً للتقييما

 على أساس األنظمة السائدة المعمول بها في كل موقع.
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 إمبات الدرخل والمصروفات
نه يتم تسجيل إفائدة والمصنفة كمتاحة للبيع، ف تستحق عليهابالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي  المقاسةبالنسبة لجميع األدوات المالية 

النقدية المتوقعة  أو المصروفات بموجبه يتم خصم اإليراداتوهو المعدل الذي دخل فوائد أو مصروفات فوائد بمعدل الفائدة الفعلي 
يتم مالي أو فترة أقصر، أيهما أنسب. أو المطلوب المن المبلغ الصافي المدرج للموجود المالي  ةالمالي لألداةمستقبالً خالل العمر الزمني 

تنسب مباشرةً أي رسوم أو تكاليف إضافية على المالية ويتضمن  اةاب جميع الشروط التعاقدية لألدخذ في االعتبار عند عملية االحتساآل
مستقبلية. يتم تعديل القيمة المدرجة ال ئتماناالوالتي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكنها ليست خسائر  ةالماليلألداة 

القيمة المدرجة  احتسابللموجود أو المطلوب المالي، إذا قامت المجموعة بتعديل تقديراتها للمبالغ المدفوعة أو المبالغ المستلمة. يتم 
ثبات دخل إمصروفات فوائد. ويتم  ل فوائد أوالمعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم إثبات التغيرات في القيمة المدرجة كدخ

 ومصروفات الرسوم األخرى عند اكتسابها أو تكبدها. 
 

، فأنه يستمر إثبات إضمحاللعندما تنخفض القيمة المسجلة للموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة نتيجة لخسارة 
 .على القيمة المدرجة الجديدةالمطبق الفائدة الفعلي األصلي  معدل استخدامبدخل الفوائد 

 

)أو بالعكس( فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفوائد أو  متغيرةتدخل المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى  عندما
 مصروفها بصافي الفائدة للمقايضة.

 

ها على تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم دخل العموالت استحقاقير الخدمات على مدى فترة زمنية يتم فالرسوم المكتسبة من أجل تو
القروض التي من ارتباطات القرض على رسوم إثبات دخل وإدارة الموجودات واألمانة ورسوم إدارية واستشارية أخرى. يتم تأجيل 

الفائدة الفعلي على  معدليل في ية األخرى المتعلقة بها )مع أية تكاليف إضافية( ويتم إثباتها كتعدئتمانالمحتمل سحبها والرسوم اال
على أساس القسط  اإللتزامعلى مدى فترة القرض ارتباطات نه يتم إثبات رسوم إال يكون من المحتمل سحب القرض، فالقرض. وعندما 

 الثابت. 
 

هم أو أوراق مالية أس قتناءال، مثل الترتيب ثالثيتم إثبات الرسوم الناتجة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف 
 .ذات الصلةالمعايير استيفاء عند إتمام المعاملة المعنية. يتم إثبات الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين بعد  ،أخرى

 
لفوائد والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة ودخل الفوائد أو مصروفات ااألرباح تتضمن النتائج الناتجة من أنشطة المتاجرة جميع 

أي عدم فاعلية مسجلة في على ذات الصلة وأرباح أسهم الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة. ويتضمن هذا 
 معامالت التحوط. 

 

 عادلةال ةقيمقياس ال
 تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية.

 
 السوق في مشاركيبين  ةمعاملة منظملتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه ي الذهي السعر القيمة العادلة 

 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 
 

  أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي ، 

 غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  للموجود في السوق األكثر فائدة. 
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 )تتمة( عادلةال ةقيمقياس ال
 مطلوبالمة العادلة للموجود أو تم قياس القييلمجموعة. متاح التعامل فيه لن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أ

السوق  مشاركيأن بافتراض على ، لموجود أو المطلوبفي السوق عند تسعير ان والمشاركسيستخدمها االفتراضات التي  استخدامب
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم 

 

 استخدامعن طريق منافع اقتصادية  لى إدرارعالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي
أعلى وأفضل في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهاستخدامأعلى وأفضل الموجودات ب

 . ااتهاستخدام
 

والذي يزيد الحد ة العادلة، لقياس القيملها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  المجموعةتستخدم 
 .التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت  استخداممن يحد مالحظتها والتي يمكن المدخالت ذات الصلة  ستخداماالقصى ال

 

ن التسلسل ضمالموحدة تقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 وهي موضحة كالتالي: ،بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس قيمتها العادلة ككل، قيمة العادلةالهرمي لل

  للتقييم: يمكن مالحظته مباشرة من عروض أسعار األداة المالية نفسها )أسعار السوق(.  1المستوى 

  األداة المتوفرة بتاريخ التقييم )عالمة النموذج مع معلومات السوق(. للتقييم: يمكن مالحظته مباشرةً من وكالء لنفس 2المستوى 

  للتقييم: المشتقة من الوكالء )االستيفاء من وكالء( لألدوات المماثلة التي لم يتم مالحظتها )عالمة النموذج مع خصم  3المستوى
 الوكالء(.

 
حدثت تحويالت ما إذا كانت قد المجموعة حدد تعلى أساس متكرر، حدة الموالمالية  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على إلى  )استناداً  تصنيفهابين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم فيما 
 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة ككل العادلةقياس قيمتها 

 

 الرخارجيةالعمليات  ضرائب على
على أساس القوانين المالية المعمول بها  الخارجيةال تخضع أرباح البنك للضرائب في مملكة البحرين. تحسب الضرائب على العمليات 
ات الشركات التابعة. تتطلب األنظمة المحلية إحتياطيفي كل موقع على حدة. ال يتم عمل مخصص ألي مطلوب قد ينتج في حال توزيع 

 لتلبية المتطلبات القانونية المحلية. اتحتياطياالحتفاظ بالجزء األكبر من هذه اال
 

 جنبيةاألعمالت ال
 

 المعامالت واألرصدة 
 المعاملة.إجراء تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ مبدئياً يتم 
 

صرف السائدة بتاريخ الأسعار  استخدامإلى العملة الرئيسية للمجموعة بية بالعمالت األجنبية تحويل الموجودات والمطلوبات النقديتم 
 .لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  إلىأو الخسائر األرباح ترحيل يتم . قائمة المركز المالي

 
 بالتواريخ المبدئيةأسعار الصرف السائدة  استخدامبإن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها 

أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم  استخدامبإلى العمالت األجنبية البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة  تحويللمعامالت. يتم ل
 فيه تحديد القيمة العادلة.

 
 شركات المجموعة 

بأسعار الصرف  للبنكإلى العملة الرئيسية  خارجيةاليتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات ية، كما هو بتاريخ إعداد التقارير المال
يتم تسجيل . للسنةالسائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. كما يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف 

العمالت )خسارة( غير محققة ناتجة من تحويل ربح خل الشامل ضمن فروق الصرف الناتجة من التحويل في القائمة الموحدة للد
 فياألجنبية الوحدة بتلك المتعلق بند الدخل الشامل اآلخر عند إستبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات األجنبية. لشركات التابعة في ااألجنبية 

 . ألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ل
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 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

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

 أو بيع الموجود. 
 

 محاسبة التحوطمشتقات مالية و
وعقود  وعقود أسعار الفائدة اآلجلة لعقود اآلجلة والعقود المستقبليةتدخل المجموعة في معامالت أدوات مالية مشتقة متضمنةً ا

المقايضات وعقود الخيارات في الصرف األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق رأس المال. تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة. تدرج 
غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيماً سوقية أرباح ات التي تحمل قيماً سوقية موجبة )المشتق

 سالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في القائمة الموحدة للمركز المالي . 
 

غرض المتاجرة أو لمقاصة مراكز متاجرة أخرى أو غير مؤهلة لمحاسبة تدرج التغيرات في القيم العادلة للمشتقات المالية المحتفظ بها ل
 . لألرباح أو الخسائرالتحوط ضمن دخل تشغيلي آخر في القائمة الموحدة 

 
 ةفي القيم التغيراتغطي مخاطر تي تالقيمة العادلة وال اتألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى ثالث فئات: )أ( تحوط

غطي مخاطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية ت تيلنقدية والالتدفقات ا اتالمطلوبات المثبتة؛ و)ب( تحوط وأت العادلة للموجودا
حوط ت التي ستثمارمتعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها؛ و)ج( تحوطات صافي اإل محددةإلى مخاطر المنسوبة 

 . الخارجيةيات في العمل ستثمارالتعرض لمخاطر صافي اإل
 

ً بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب المجموعة في تطبيق محاسبة التحوط  عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسميا
بند التحوط أو معاملة التحوط و تحديد أداة التحوطعلى المخاطر للقيام بالتحوط. تتضمن عملية التوثيق  إدارة واستراتيجيةوأهداف 
لمخاطر التي يتم تحوطها وكيفية قيام المجموعة بتقييم فاعلية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط المستخدمة في موازنة وطبيعة ا

 اتالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط. يتوقع أن تكون هذه التحوطات ذ
 اتتقييمها بشكل مستمر لتحديد ما إذا كانت ذيتم قيق موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية وفاعلية عالية في تح

 فاعلية عالية بالفعل على مدى فترات إعداد التقارير المالية المخصصة لها. 
 

المؤكد بأنها ذات فاعلية عالية بما و ة العادلةالقيمكتحوطات العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة  ةتدرج التغيرات في القيم
المطلوبات  وأالعادلة للموجودات  ةالتغيرات المصاحبة في القيمإلى جانب يتعلق بتحوط المخاطرة، ضمن دخل تشغيلي آخر 

 المحوطة والمرتبطة بالمخاطر التي تم تحوطها. 
 

المؤكد بأنها ذات فاعلية عالية بما و مخاطر التدفقات النقديةكتحوطات هلة التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤ
لألرباح أو ، أما الجزء غير الفعال فيتم إثباته في القائمة الموحدة القائمة الموحدة للدخل الشامليتعلق بتحوط المخاطرة، يتم إثباتها في 

ً في التدفقات النقديتحوطات أو خسائر أرباح . يتم تحويل الخسائر لألرباح أو إلى القائمة الموحدة حقوق الملكية ة المثبتة مبدئيا
ربح في الفترة التي أثرت فيها المعاملة المحوطة على الدخل. عندما ينتج عن معاملة التحوط إثبات موجود أو مطلوب، فإن ال الخسائر

 . الصلةذو  لتكلفة الموجود أو المطلوببدئي القياس المتضمينهما في يتم حقوق الملكية المثبتين مبدئياً في  أو الخسارة
 

، المؤكد ستثماراإلصافي تحوطات كتدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية أو غير المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة 
 النقدية.  بأنها ذات فاعلية عالية بما يتعلق بتحوط المخاطرة، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات

 
 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

27 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ملرخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( مشتقات مالية ومحاسبة التحوط
 

نفيذها أو لم محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المشتقة المحوطة قد انتهت مدتها أو تم بيعها، أو إنهائها أو ت استخداميتوقف 
 تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط أو ألغيت. وعند حدوث مثل هذا التوقف فإنه: 

 

  عليها فائدة فإن أي تعديل للقيمة المدرجة المتعلقة بالمخاطر المحوطة  تستحقفي حالة تحوطات القيمة العادلة لألدوات المالية التي
 . ستحقاقلمدة المتبقية لالعلى مدى ا لألرباح أو الخسائريطفأ في القائمة الموحدة 

 

  حقوق الملكية أو خسارة متراكمين ناتجين عن األدوات المحوطة تم إثباتهما في ربح في حالة تحوطات التدفقات النقدية، فإن أي
قوق حأو الخسارة المثبتة في ربح حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها. وعند حدوث مثل هذه المعاملة، فإن الحقوق الملكية تبقى في 
أو يضافان إلى القياس المبدئي للتكلفة المتعلقة بالموجود أو المطلوب،  لألرباح أو الخسائريتم إثباتهما في القائمة الموحدة الملكية 

يتم حقوق الملكية أو الخسارة المتراكمين المثبتين في ربح أيهما أنسب. عند توقع عدم حدوث المعاملة المحوطة فإن صافي ال
 .لألرباح أو الخسائرلقائمة الموحدة هما إلى ايتحو

 
معاملة بعض المشتقات التي هي جزء ال يتجزأ من أدوات مالية أخرى كمشتقات مالية منفصلة عندما تكون سماتها اإلقتصادية تم ت

القائمة من خالل ادلة ومخاطرها ليست متعلقة بصورة مباشرة بهذه العقود المحتوية وأن هذه العقود المحتوية ال يتم إدراجها بالقيمة الع
لألرباح أو . يتم قياس هذه المشتقات بالقيمة العادلة وتثبت تغيراتها في القيمة العادلة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائرالموحدة 
 .الخسائر

 

 موجودات األمانة
فإنها ال تدرج ضمن القائمة  ،مجموعة، وعليهال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها موجودات تابعة لل

 للمركز المالي . الموحدة
 

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

طلوب في الوقت ساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجود وسداد المللتنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أ
القائمة المقاصة الرئيسية ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كإجمالي في  اتفاقياتالحالة عامة في  هذهذاته. ال تعتبر 

 .الموحدة للمركز المالي
 

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أرخر 
ضمن "أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى"، حيث إن كمطلوبات دوات المالية الصادرة )أو عناصرها(، يتم تصنيف األ

 إما بتوصيل نقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها.  التزاممضمون نتائج الترتيبات التعاقدية هي بأن المجموعة لديها 
 

بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً  خرى بالقيمة العادلة إضافة لتكاليف المعاملة.أأذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل قياس مبدئيا يتم 
 التكلفة المطفأة احتسابطريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم  استخدامقياس أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى بالتكلفة المطفأة ب

 ف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. األخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من اإلصدار والتكاليب
 

 المحاسبية الهامة والفرضيات اآلراء والتقديرات 
 والتقديرات في تحديد المبالغ المثبتة في القوائم المالية، اتخذت اإلدارة اآلراء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة أثناء عملية في 

 ات لهذه اآلراء والتقديرات: ستخداموفيما يلي أهم تلك اال، الموحدة
 

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

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

 أساس مبدأ االستمرارية.
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 )تتمة(المحاسبية الهامة والفرضيات اآلراء والتقديرات 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تسجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي التي ال يمكن اشتقاق قيمتها العادلة من 

هذه النماذج مأخوذة من معلومات يمكن لمدخالت النماذج حسابية. إن  استخداميات تقييم متنوعة متضمنة تقن استخداماألسواق النشطة ب
لتحديد  افتراضاتنه يتطلب عمل إلومات يمكن مالحظتها في السوق، فكلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر مع مالحظتها في السوق

 .22إيضاح  والوارد تفاصيلها في القيم العادلة
 

 القروض والسلف إضمحاللخسائر 
تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف بشكل منفرد بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص 

بذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات . وباألخص، يتطلب عمل اإلدارة لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  ضمحاللاإل
، ومن ثم قد نية على فرضيات حول عوامل متعددةالمطلوبة. إن هذه التقديرات مب ضمحاللعند تحديد خسارة اإللنقدية المستقبلية ا

 تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.
 

ن جميع القروض والسلف غير جوهرية بشكل فردي يتم غير مضمحلة وبأ االقروض والسلف التي تم تقييمها بشكل فردي وتبين بأنه
، لتحديد ما إذا كان يتوجب عمل مخصص مماثلةبعد ذلك تقييمها بشكل جماعي، في مجموعة من الموجودات ذات خصائص مخاطر 

يأخذ التقييم  ها ال تزال غير واضحة.اتخسائر والتي يوجد دليل موضوعي لها ولكن تأثير تكبدلها نتيجة لوقوع أحداث تسببت في 
إلى نسب القرض و ئتماناال استخدامومستويات المتأخرات و ئتمانالجماعي في االعتبار البيانات من محفظة القروض )مثل نوعية اال

اإلقتصادية )متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات ومخاطر المعلومات (، ومخاطر التركز ووما إلى ذلكالضمانات 
 وعة من المجموعات المختلفة(. كل مجمالبلد وأداء 

 
والتقادم قطاع البلد وال في مخاطرتراجع في اإلعتبار عوامل مثل الضمانات المحتفظ بها وأي للمجموعة الداخلية عملية التصنيف تأخذ 

 في التدفقات النقدية.تراجع أو  ةهيكلالالضعف في أوجه التكنولوجي باإلضافة إلى تحديد 
 

 .8القروض والسلف بتفصيل أكثر في اإليضاح  إضمحاللسارة تم اإلفصاح عن خ
 

 ات المتاحة للبيع ستثماراإل إضمحاللخسائر 
ات متاحة للبيع بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كانت مضمحلة. إستثمارتقوم المجموعة بمراجعة سندات دينها المصنفة ك

 . الفردية طبق في تقييم القروض والسلفمماثلة على النحو الم افتراضاتتتطلب هذه عمل 
 

انخفاض هام  ات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع عندما يكون هناكإستثمارعلى  إضمحالل اتكما تقوم المجموعة بتسجيل مخصص
ً رأيعمل أو طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها. تحديد ما إذا كان "انخفاض هام" أو "طويل األمد" يتطلب   اعند عمل هذ .ا

 ستثمار، تقيم المجموعة من بين العوامل األخرى، التغيرات التاريخية لسعر السهم ومدتها والحد الذي تكون فيه القيمة العادلة لإلالرأي
 من تكلفتها. ىأدن
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  يكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األمر    

 

 تصنيف األدوات المالية  5
 

باألدوات المالية: "المتعلق  39ديسمبر، تم تصنيف األدوات المالية لغرض القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  31كما في 
 كالتالي: "اإلثبات والقياس

 2017ديسمبر  31في 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

التكلفة ب مدرجة
 المطفأة/
 قروض 

 المجموع وذمم مدينة

     

     الموجودات

 1.388 1.388 - - أموال سائلة 
 1.051 - - 1.051 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 3.170 3.170 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 1.521 1.521 - - شراءإعادة  اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 5.599 231 5.368 - ية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة*أوراق مال
 15.329 15.329 - - قروض وسلف

 1.301 1.105 - 196 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
 ────────── ────────── ──────────

─ 
────────── 

 1.247 5.368 22.744 29.359 
 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
 

 
 

ها محتفظ ب
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع المطفأة 

     المطلوبات

 16.755 16.755 - - ودائع العمالء
 3.408 3.408 - - ودائع البنوك 
 27 27 - - شهادات إيداع 

 1.628 1.628 - - إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 
 1.121 941 - 180 ومطلوبات أخرى فوائد مستحقة الدفع وضرائب

 2.148 2.148 - - أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 180 - 24.907 25.087 

 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
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  ام بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرق

 

 )تتمة( تصنيف األدوات المالية 5
 

 2016ديسمبر  31في 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

التكلفة مدرجة ب
 المطفأة/
 قروض 

 المجموع وذمم مدينة
     

     الموجودات

 1.831 1.831 - - أموال سائلة 

 711 - - 711 رةأوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاج

 4.130 4.130 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1.556 1.556 - - أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.635 1.004 4.631 - أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة*

 14.683 14.683 - - قروض وسلف

 1.465 1.030 - 435 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 ────────── ────────── ──────────

─ 
────────── 

 1.146 4.631 24.234 30.011 
 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═  

 
 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع المطفأة 
     المطلوبات

 14,270 14,270 - - ودائع العمالء

 5,870 5,870 - - ودائع البنوك 

 37 37 - - شهادات إيداع 

 169 169 - - أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 1.266 897 - 369 فوائد مستحقة الدفع وضرائب ومطلوبات أخرى

 4.269 4.269 - - أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

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

 369 - 25.512 25.881 

 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═  
: 2016دوالر أمريكي ) ال شيءأوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة بإجمالي على المدرجة أعاله تتضمن المبالغ * 
 .2008 يوليو 1صنيفها اعتباراً من دوالر أمريكي( والتي تم إعادة ت مليون 90
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 أموال سائلة  6
2016 2017  

   

 نقد في الصندوق  33 37

 أرصدة مستحقة من بنوك  263 242

 ودائع لدى بنوك مركزية 779 1.201

 أذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أقل أذونات خزانة و 85 50
────────

── 

────────

── 
 

 النقد وما في حكمه  1.160 1.530
   

 أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  228 301
────────

── 

────────

── 
 

1.831 1.388  
════════

══ 

════════

══ 
 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7
 

2016  2017  

   مدرجة  *مدرجةغير  المجموع  مدرجة  *مدرجةغير  المجموع

 متاحة للبيع       
 سندات دين    4.931 528 5.459 4.152 577 4.729

 سندات أسهم حقوق الملكية   15 25 40 14 25 39
       
 ستحقاقفظ بها حتى االمحت      

 سندات دين    169 48 217 888 5 893

90 - 90 - - - 

رخر  محتفظ بها أوراق مالية أ

مدرجة  لغرض غير المتاجرة

 بالتكلفة المطفأة**
────────

── 

────────

── 

───────

─── 

────────

── 

────────

── 

────────

── 

 

5.751 607 5.144 5.716 601 5.115  

(116) (102) (14) (117) (103) (14) 

مقابل أوراق مالية  اتمخصص
محتفظ بها لغرض غير 

 المتاجرة
──────── ────────

── 

───────

─── 

──────── ────────

── 

────────

── 

 

5.635 505 5.130 5.599 498 5.101  
════════ ════════ ═══════

═ 

════════ ════════

═ 

════════

═ 

 

 
مليون دوالر  15: 2016مليون دوالر أمريكي ) 14والبالغة بالتكلفة غير المدرجة المسجلة حقوق الملكية أسهم سندات على تتضمن * 

 . اإلضمحالل مخصصاتمحسوم منها أمريكي( 
 

والتي ، 2008في سنة  39التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  مؤهلة بموجب التعديالت لدى المجموعة موجودات محددة** 
وفقاً  2008يوليو  1من بها للمستقبل المنظور. تم إعادة تصنيف الموجودات بأثر رجعي اعتباراً  لالحتفاظواضحة نية جموعة لدى الم

 مدرجة محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ىأخرمالية كأوراق إظهارها وتم  39تعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم لل
 قاق جميع تلك الموجودات خالل السنة.تم إستحالتكلفة المطفأة. ب
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  7
 

ً  هيالمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة  إن المخصصات مقابل األوراق المالية األخرى الديون ارتباطات نتيجة لتأثيرها على أساسا
 .2008في سنة  بالكاملمخصصات لها والتي تم عمل ( بصورة رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا)المضمونة 

 

 ألوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة:الخارجية لالتصنيفات فيما يلي أدناه توزيع 
2016 2017  

   
 إيه إيه إيه  ات دين بفئةسند 1.118 921

 إيه  ىسندات دين بفئة إيه إيه إل 1.874 1.744

 ية إستثمارذات فئات أخرى سندات دين  1.089 1.359

 ية إستثمارذات فئات غير  أخرى سندات دين 1.368 1.550

 سندات دين غير مصنفة   227 138

 سندات أسهم حقوق الملكية  40 39
─────── ───────  

5.751 5.716  
 مخصصات مقابل أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  (117) (116)

─────── ───────  
5.635 5.599  

════════ ════════  
 

 :خالل السنة محتفظ بها لغرض غير المتاجرةالمالية الوراق األمقابل اإلضمحالل فيما يلي التغيرات في مخصصات 
 

2016 2017  

   
 يناير 1في  116 120

 المخصص للسنة 1 3

 مبالغ مشطوبة - (7)

─────── ───────  
 ديسمبر 31في  117 116

════════ ════════  

 
تم  إضمحاللبشكل فردي قبل خصم أي خسائر  والمضمحلةبلغ إجمالي مبالغ األوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

بلغ دخل الفوائد المستلم خالل السنة من دوالر أمريكي(.  مليون 119: 2016)أمريكي  مليون دوالر 119 تقييمها بشكل فردي
 .(مليون دوالر أمريكي 1: 2016)دوالر أمريكي  مليون 1األوراق المالية المضمحلة 

 

 قروض وسلف 8
 

  :صافي – القطاعحسب تصنيف القروض والسلف أدناه لي يفيما   

2016 2017  

   
 ع( حسب القطا1  

 شركاتال 14.290 13.838

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.022 880

 األفراد  589 536

─────── ───────  
15.254 15.901  

 القروض خسائرمخصصات  (572) (571)
─────── ───────  

14.683 15.329  
════════ ════════  
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(قروض وسلف  8
 

 :الصناعي القطاع حسبلي تصنيف القروض والسلف يفيما 
2016 2017  

 القطاع الصناعيحسب ( 1  
 ماليةخدمات  3.921 4.091

 خدمات أخرى  2,817 2.778

 تصنيعي 2.127 3.609

 إنشائي 1.265 1.007

 قيبتعدين وتن 301 600

 مواصالت 1.083 861

 يإستهالكتمويل شخصي /  698 641

 تجاري 1.362 754

 زراعة وصيد وتشجير 1.398 398

 واتصاالت تكنولوجيا ووسائل اإلعالم 381 216

 حكومي 548 299

─────── ───────  
15.254 15.901  

 مخصصات خسائر القروض (572) (571)
─────── ───────  

14.683 15.329  
════════ ════════  

 

2016 2017  

 القطاع الصناعي حسبمرخصصات رخسائر القروض ( 2  
 ماليةخدمات  8 93

 خدمات أخرى  47 28

 تصنيعي 33 63

 إنشائي 59 44

 تعدين وتنقيب - 23

 مواصالت 3 -

 يإستهالكتمويل شخصي /  23 21

 تجاري 172 77

 زراعة وصيد وتشجير 7 7

 واتصاالت وجيا ووسائل اإلعالمتكنول 22 22

 حكومي 2 2

 اضمحالل جماعي 196 191

─────── ───────  
571 572  

════════ ════════  

 فيما يلي التغيرات في مخصصات خسائر القروض خالل السنة:
 إضمحالل
  جماعي

 إضمحالل
  محدد

2016 2017 2016 2017  
     

 يناير 1في  380 408 191 183

 المخصص للسنة 128 102 5 10

 اتاستردادمخصصات انتفت الحاجة إليها/  (38) (23) - -

 مبالغ مشطوبة (88) (49) - -

 العمالت األجنبية وتعديالت أخرى صرف  تحويل (6) (58) - (2)

─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
 ديسمبر 31في  376 380 196 191

═══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(قروض وسلف  8
 

مليون دوالر  554تم تقييمه بشكل فردي  إضمحاللمخصص  أيبلغ إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي قبل خصم 
 ي(.مليون دوالر أمريك 632: 2016أمريكي )

 

مليون دوالر أمريكي  222بشكل فردي  المضمحلةالمتعلقة بالقروض وبلغت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل المجموعة 
 مليون دوالر أمريكي(.  313: 2016) 2017ديسمبر  31كما في 

 

مليون دوالر  64: 2016الر أمريكي )مليون دو 82ها استحقاق، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات موعد 2017ديسمبر  31في 
 أمريكي(.

 

 صافي  – إضمحاللمرخصصات  9
 

 صافي:   –التالية  ضمحاللإلبعمل مخصصات اخالل السنة قامت المجموعة 
2016 2017  

   
 (7أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح  (1) (3)

 (8قروض وسلف )إيضاح  (95) (89)
────── ──────  

(92) (96)  
══════ ══════  

 موجودات أرخر  10
2016 2017  

   

 ذمم تجارية مدينة 242 236

 (19القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  197 435

 موجودات مكتسبة من تسوية دين 112 43

 موجودات ضريبية مؤجلة 86 107

 تأمين على الحياة يملكه البنك 37 36

 بات التداول بالهامشحسا 29 15

 قروض الموظفين  25 27

28 20  ً  سلف ومبالغ مدفوعة مقدما

 ات في شركات زميلة إستثمار 17 18

 أخرى 108 108
───────── ─────────  

1.053 873  
══════ ══════  

 

مليون دوالر  394: 2016دوالر أمريكي ) مليون 185 المطلوبات األخرى فيالمدرجة  بلغت القيمـة العادلة السالبة للمشتقات المالية
 .19. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (12 إيضاح)أمريكي( 
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 ضرائب على العمليات الرخارجية 11
 

 .والرأيدرجة من التقدير على يتضمن ة للمجموعة للسنة الرسوم الضريبيتحديد 

2016 2017  

 القائمة الموحدة للمركز المالي  
 مطلوب ضريبي حالي 27 24

 مطلوب ضريبي مؤجل 31 70
──────── ────────  

94 58  
════════ ════════  

 لألرباح أو الرخسائرالقائمة الموحدة   
 ليات الخارجيةضريبة حالية على العم 73 69

 ضريبة مؤجلة على العمليات الخارجية (15) 34
──────── ────────  

103 58  
════════ ════════  

 الضريبة الرسومتحليل   
 دخل(ضريبة في البحرين )ال  - -

 تمارس أنشطتها في الدول األخرىأرباح الشركات التابعة التي  ضرائب 62 54

 من معالجة ضريبية لتحوط تغيرات أسعار العملة   ةالناتجالرسوم )المسترد(  (4) 49
──────── ────────  

 لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  مصروف ضريبة الدخل المسجل 58 103
════════ ════════  

 

: 2016) %31 المملكة المتحدةووشمال أفريقيا على أرباح الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط الضريبة الفعلية معدالت بلغت 
 %19( و%42.5إلى  %17.5: 2016) %36إلى  %11معدالت الضريبة الفعلية من ( مقابل %14: 2016) %17و( 27%
معدل ال( مقابل %38: 2016) %16 للشركة البرازيلية التابعة للبنك الفعلي بيمعدل الضريالبلغ  على التوالي.( 20%: 2016)

 (.%45: 2016) %40الفعلي  الضريبي
 

مليون  49الرسوم الضريبية : 2016مليون دوالر أمريكي ) 4على مبلغ وقدره الرسوم الضريبية تضمن ت كما هو موضح أعاله،
لغرض تحديد المصروف الضريبي دوالر أمريكي( ناتجة من معالجة ضريبية لتحوط تغيرات أسعار العملة على بعض المعامالت. 

معدل التنفيذ تأثير تلك التعديالت على مستوى المجموعة، بلغ متوسط اسبي لألغراض الضريبية. بعد للسنة، تم تعديل الربح المح
  (.%31: 2016) %19الفعلي الضريبي 

 

بين األرباح المحاسبية نظراً لكون عمليات المجموعة خاضعة لقوانين وسلطات ضريبية مختلفة، فإنه ليس من العملي عرض تسوية 
 . لضريبةاألرباح الخاضعة لو
 

 مطلوبات أرخر  12
2016 2017  

   
 (19القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح  185 394
 مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 130 113
 هامش الودائع متضمناً ضمان نقدي 46 41
 التحصيلقيد شيكات  75 27
 دخل مؤجل 32 22

 ىوذمم دائنة أخرالرسوم المستحقة  168 206
───────── ─────────  

803 636  
══════ ══════  

 
مليون دوالر  435: 2016مليون دوالر أمريكي ) 197 الموجودات األخرى فيالمدرجة القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية بلغت 
.19. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (10إيضاح ) (أمريكي
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أرخر   13
 

 وبمعدالتيقوم البنك وبعض شركاته التابعة، ضمن أعمالهم اإلعتيادية، بالحصول على تمويـالت ألجل من عدة أسواق رأسمالية 
 تجارية.

 

 2017ديسمبر  31ات القائمة في تزاماإللمجموع 
 

 المجموع
الشركات 
 التابعة

 البنك
 األم

 معدل
 الفائدة 

 
 العملة 

 

 ات للسنواتستحقاقإجمالي اال     
      

 2018 دوالر أمريكي %1.24ليبور +  50 - 50

 2018 دوالر أمريكي %1.25ليبور +  50 - 50

 2018 دوالر أمريكي %0.90ليبور +  - 50 50

 2019 يورو %1.10بور + يوري - 60 60

 *2020 دوالر أمريكي 7.875 - 143 143

 2020 دوالر أمريكي %1.20ليبور +  - 175 175

 2021 دوالر أمريكي %1.80ليبور +  290 - 290

 2022 دوالر أمريكي %2.25ليبور +  1.330 - 1.330
─────── ─────── ───────    

2.148 428 1.720    
═══════ ═══════ ═══════    

      
 2016ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزاممجموع  3.653 616 4.269

═══════ ═══════ ═══════    

 ثانويدين *
مليون دوالر  199سمية قدرها ة شراء جزء من قروضه ألجل بقيمة إبإعاد، 2017ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنةقام البنك 
أمريكي  دوالر مليون 1 وقدره بمبلغربح صافي عن عملية إعادة الشراء  حيث نتج. (مليون دوالر أمريكي 16: 2016أمريكي )

 17راجع إيضاح  .خر"آدخل تشغيلي تم تضمينه في "( ال شيء: 2016)
 

 حقوق الملكية  14
 

 
2017 2016 

   رأس المال أ(
   

 للسهمواحد والر أمريكي مليون سهم بقيمة إسمية قدرها د 3.500 –المصرح به 
 3.500 3.500 للسهم(واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.500: 2016)

 ════════ ════════ 

مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر  3.110 –الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل 
ها دوالر أمريكي قدرإسمية مليون سهم بقيمة  3.110: 2016للسهم )واحد أمريكي 
 3.110 3.110 للسهم(واحد 

 ════════ ════════ 

 قانوني إحتياطي ب(

ً لمتطلبات النظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية البحريني، تم تحويل  القانوني.  حتياطيسنة إلى اإلللربح المن  %10وفقا
 حتياطيمن رأس المال المدفوع. إن هذا اإل %50القانوني  حتياطياإل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ مجموع إجراءسيتم إيقاف 

نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين يغير قابل للتوزيع، إال في الحاالت التي 
 المركزي.

 
 عام إحتياطي ج(

قيود على توزيع هذا هناك يز القاعدة الرأسمالية القوية للبنك. ال توجد لتزام المساهمين بتعزإعلى العام  حتياطييؤكد تكوين اإل
 بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. حتياطياإل
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 )تتمة(حقوق الملكية  14

 

 العادلة  ةراكمة في القيمتغيرات مت د(
 2017 2016 

   

 (44) (45) يناير  1في 

 (17) (11) ستبعادعند اإل لألرباح أو الخسائرالموحدة قائمة المحول إلى 

 14 27 صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

 2 - من األوراق المالية المعاد تصنيفهاالناتج إطفاء عجز القيمة العادلة 
 ───────── ───────── 

 (45) (29) ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 ودرخل مشابه  درخل الفوائد 15
 2017 2016 

   

 742 864 قروض وسلف

 380 407 أوراق مالية 

 228 232 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 8 8 أخرى
 ───────── ───────── 

 1.511 1.358 
 ═════════ ═════════ 

 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  16
 2017 2016 

   

 489 572 ودائع البنوك 

 205 282 عمالءالودائع 

 123 96 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى 

 3 5 أخرىوشهادات إيداع 
 ───────── ───────── 

 955 820 
 ═════════ ═════════ 

 درخل تشغيلي آرخر 17
 2017 2016 

   

 192 194 صافي  – دخل الرسوم والعموالت

 43 37 دخل من عمليات المكتب

 (20) (14) صافي -في المشتقات المالية  التداولمن خسارة 

 87 50 صافي -في العمالت األجنبية  التداولمن  ربح

 18 12 صافي - لغرض غير المتاجرةمحتفظ بها أوراق مالية إستبعاد من ربح 

 (3) 15 صافي -من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة رة( )خسا ربح

 - 1 (13)إيضاح  من إعادة شراء دين ثانويربح 

 - 5 صافي  –بيع ممتلكات ومعدات  منربح 

 10 13 صافي –أخرى 
 ───────── ───────── 

 313 327 
 ═════════ ═════════ 

 

الرسوم والعموالت وهي عبارة عن دخل مليون دوالر أمريكي( ضمن  13: 2016) مليون دوالر أمريكي 13تم تضمين مبلغ وقدره 
دخل رسوم تتعلق بأنشطة الوكالة واألمانة األخرى
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 معلومات المجموعة  18
 

 تابعة الشركات معلومات عن ال 18-1
 ديسمبر: 31الشركات التابعة الرئيسية والتي تنتهي سنواتها المالية في فيما يلي 

 

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

 )ش.م.ب.(
 

 بلــد
 التأسيس

 األنشطة   
 الرئيسية 

 

2016 
% 

2017 
% 

     

       
 لعربية المصرفية الدولي بي إل سيبنك المؤسسة ا مصرفي   المملكة المتحدة 100.0 100.0

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

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

 بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه مصرفي   البرازيل 60.7 61.0

 الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   رالجزائ 87.7 87.7

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

 تونس –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   تونس 100.0 100.0

 )مقفلة(ب. م.العربية ش. الماليةشركة الخدمات  بطاقة االئتمان خدمات  البحرين 55,9 54.7
 

 قيود جوهرية 18-2
أطر عن تلك الناتجة  اموجوداتها وتسوية مطلوباتها فيما عد استخدامأو إلى للوصول لدى المجموعة قيود جوهرية على قدرتها  ليس

ية اإلحتفاظ من الشركات التابعة المصرف الرقابيالعمل ر تتطلب أط. التي تعمل فيها شركات التابعة المصرفيةالضمن الرقابي العمل 
نسب بال اإللتزامولمجموعة لإلى األجزاء األخرى  الحد من تعرضهمورأس المال التنظيمي والموجودات السائلة ستويات معينة من بم

 الحصول على الموافقة الرقابية المسبقة.في ات حتياطي، يخضع توزيع اإلالدول األخرىي بعض ف األخرى.
 

  يبشكل جزئ المملوكة الجوهرية الشركات التابعة 18-3
 المعلومات المالية للشركة التابعة التي تمتلك حقوق غير مسيطرة جوهرية:أدناه يلي فيما 

 

  بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه

  2017 2016 
    

 39.0 39.3  )%( نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة 

 23 24  أرباح أسهم مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 
 

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

 2017 2016 
   :األرباح أو الرخسائرقائمة ملرخص 

 733 820 دخل الفوائد ودخل مشابه  
 (518) (594) مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

 154 142 غيلي آخردخل تش
 (78) (78) صافي – إضمحاللمخصصات 

 (113) (132) مصروفات تشغيلية 
 ──────

─ 

──────

 178 158 الربح قبل الضرائب  ─

 (67) (25) الدخل الضريبي 
 ──────

─ 

──────

 111 133 الربح للسنة  ─
 ══════

═ 

══════

 43 52 حقوق غير المسيطرةالربح العائد إلى ال ═
 ══════

═ 

══════

 151 112 مجموع الدرخل الشامل  ═
 ══════

═ 

══════

 59 44 حقوق غير المسيطرةإلى ال العائد مجموع الدرخل الشامل ═
 ══════

═ 

══════

═ 
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 تتمة() معلومات المجموعة 18
 

 )تتمة( بشكل جزئي المملوكةالجوهرية  الشركات التابعة 18-3
 

 )تتمة( بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه
 2017 2016 

   قائمة المركز المالي:ملرخص 

 7.793 8.161 مجموع الموجودات 

 6.875 7.132 مجموع المطلوبات  
 ─────── ─────── 

 918 1.029 حقوق الملكية مجموع 
 ═══════ ═══════ 
   

 358 404 حقوق الملكية العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة 
 ═══════ ═══════ 
 

   معلومات التدفقات النقدية لنهاية السنة:ملرخص 

 221 (55) األنشطة التشغيلية 

 (215) 265 ية  ستثماراألنشطة اإل

 (17) (207) األنشطة التمويلية
 ─────── ─────── 

 (11) 3 في النقد وما في حكمه  (النقصزيادة )الصافي 
 ═══════ ═══════ 

 مشتقات مالية وتحوطات 19
 

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

القيمة اإلعتبارية هي قيمة الموجود الخاص بالمشتق  يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة. إن
في قيمة المشتقات المالية. تدل القيم اإلعتبارية على حجم  اتالمالي أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغير

 . ئتمانرصيد المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو اال
 

2016  2017  
 

 القيمة 
 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

  
 القيمة 

 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

 

        

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة       
 مقايضات أسعار الفائدة  60 45 4.956  47 42 3.389

 مقايضات العمالت 4 13 583  21 27 623

 آجلة يعقود صرف أجنب 11 7 4.127  79 33 4.200

 عقود الخيارات 118 113 3.576  279 256 5.842

 عقود مستقبلية 3 2 4.086  9 11 2.491

 اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة  - - -  - - 50
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

16.595 369 435  17.328 180 196  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات
 مقايضات أسعار الفائدة  - - 2.120  - - 1.678

 عقود صرف أجنبي آجلة 1 5 612  - 25 878
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

2.556 25 -  2.732 5 1  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

19.151 394 435  20.060 185 197  
═══════ ══════

═ 
══════

═ 
 ═══════ ══════

═ 
═══════  

1.774    1.738  

 

 
المعادل الموزون بالمخاطر )مخاطر 

 ومخاطر السوق( ئتماناال
═══════    ═══════     

 .  في السوق على مدخالت يمكن مالحظتها تقنيات التقييم بناءً  استخدامة بالمشتقات المالية بالقيمة العادلتدرج 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

40 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 19
 

 :ما يليعلى فظ بها كتحوطات تتضمن المشتقات المالية المحت
 

العادلة التي تستخدم أساساً لتحوط التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة للقروض والسلف  ةتحوطات القيم أ (
  .ثانوي لشركة تابعة وقرض واإليداعات والودائع وسندات الدين المتاحة للبيع

 

: 2016مليون دوالر أمريكي ) 18 وقدره بمبلغربح بإثبات صافي  ت المجموعة، قام2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
من تحوطات البنود  ةناتجلا الخسارةالي إجمبلغ . أدوات التحوطعلى  مليون دوالر أمريكي( 54 بمبلغ وقدره ربحصافي 

  يون دوالر أمريكي(.مل 54 بمبلغ وقدره خسارة: 2016مليون دوالر أمريكي ) 18المتعلقة بمخاطر التحوط 
 
لدى المجموعة ودائع بإجمالي  كان .الخارجيةفي العمليات  ستثماراإلصافي  يتم احتسابها كتحوطاتتستخدم المجموعة ودائع  ب(

صافي مليون دوالر أمريكي( والتي تم تصنيفها ك 588: 2016) 2017ديسمبر  31كما في  مليون دوالر أمريكي 649
 .ستثمارتحوطات اإل

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 المتعلقة بالمشتقات المالية  ئتمانمرخاطر اال
ات التعاقديـة، وهي تقتصر على اإللتزاماحتمال إخالل الطرف اآلخر ب من تنشأالمتعلقة باألدوات المالية المشتقة  ئتمانمخاطر اال

القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي هي في صالح المجموعة. يتم إبرام أغلبية عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالية أخرى، 
 مع أي طرف في تاريخ قائمة المركز المالي.  فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة الموجبة ئتمانوال يوجد تركز جوهري لمخاطر اال

 

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

طر السوق وكذلك االستفادة المتوقعة من التغيرات اإليجابية في األسعار المنتجات للعمالء. يتعلق التمركز بإدارة مراكز مخا
األسعار بين األسواق أو المنتجات. كما في  الفروقتحديد واالستفادة من الوالمعدالت أو المؤشرات. تحتوي أنشطة الموازنة على 

 .39المحاسبة الدولي رقم ال تستوفي متطلبات التحوط وفقاً لمعيار  ةيتضمن هذا التصنيف أي مشتقات مالي
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 )تتمة( وتحوطاتمشتقات مالية  19
 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
ً متكامالً لقياس وإدارة المخاطر. وكجز مخاطر تعرض المجموعة متضمنة إدارة ء من عملية إدارة المخاطر، اتبعت المجموعة نظاما

إدارة الموجودات والمطلوبات. إن من سياسة  أنشطة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خالل
أقر مجلس اإلدارة وقد  قبل مجلس اإلدارة. المجموعة تقليل التعرض لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة محددة من

وتستخدم إستراتجيات  بصورة مستمرةمستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز 
بوضع حدود التحوط للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما أقر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر أسعار الفائدة وذلك 

وتستخدم استراتيجيات التحوط لتقليل فجوات بصورة مستمرة لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة 
 . اإلدارة مجلس ضعهاالتي و الحدود فيأسعار الفائدة 

 

 وذلك من أجل الحد منألغراض التحوط وكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات المالية 
التحوط وكذلك  ةمن خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعذلك يتحقق وتعرضها لمخاطر العملة وأسعار الفائدة. 

ات تعرضات قائمة المركز المالي ككل. بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فإنها تظهر عند مراقبة فترات الموجود مقابلاالستراتيجي 
لعقود المستقبلية تجارب مماثلة لتقدير مستوى مخاطر أسعار الفائدة وبالدخول في عقود مقايضات أسعار الفائدة وا استخداموالمطلوبات ب

، فإن المشتقات المحددة مخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط اتتعرضلتحوط جزء من 
 بارها كأدوات للمتاجرة. المتعلقة يتم اعت

 

ومقايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالت معروفة ومحددة. وخيارات العمالت تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
 من مخاطر أسعار الفائدة الناتجة مقابلالمستقبلية للتحوط  والعقود باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة

بما في ذلك محددة ذات أسعار فائدة ثابتة. وفي جميع هذه الحاالت، فإن عالقة وهدف التحوط، الالمعروفة ومالية الوراق األقروض وال
 كتحوطات. احتساب هذه المعامالت تفاصيل البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمياً ويتم 

 

 ية وإلتزامات محتملةائتمانارتباطات  20
 

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

 

 :المبلغ القائم والمعادل الموزون بالمخاطر هو كالتاليمركز المالي، فإن موحدة للقائمة الالتاريخ ب
2016 2017  
   

 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية 3.437 2.843

 مباشرة وخطابات ضمان  ائتمانبدائل  3.979 3.581

 أخرى  وارتباطاتقروض غير مسحوبة  رتباطاتا 2.179 2.166
─────── ───────  

8.590 9.595  

═══════ ═══════  
   

 المعادل الموزون بالمخاطر 3.282 2.890

═══════ ═══════  
 

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

2016 2017  

   
 عند الطلب  1.635 999

 أشهر 6 – 1 2.818 2.844

 شهر 12 – 6 1.784 2.481

 سنوات  5 – 1 3.285 2.151

 سنوات  5أكثر من  73 115
─────── ───────  

8.590 9.595  

═══════ ═══════  
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة( ةية وإلتزامات محتملائتمانارتباطات  20
 

 .االرتباطاتسيتم سحبها قبل إنتهاء  االرتباطاتات المحتملة أو اإللتزامميع ال تتوقع المجموعة بأن ج
 

. تتضمن الدعوى القضائية على المطالبات المرفوعة ضد المجموعة ومن قبل الدول األخرىمختلف  دعاوى معالمجموعة  لدى
لمعلقة ضد شركات راجعة المطالبات اأعضاء مجلس إدارة البنك، بعد م إنالمجموعة والتي تنتج ضمن األعمال االعتيادية. 

بأن نتائج هذه المطالبات سوف لن يكون لها تأثير مقتنعة الصلة  ويالقانونيين المهنيين ذ المستشارينأفاده على  المجموعة وبناءً 
 جوهري سلبي على المركز المالي للمجموعة.

 

 صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية  21
 

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

2016  2017  
 المعادل 
 بالدوالر

  العملة األمريكي 

 المعادل
بالدوالر 
 فائض )عجز(  العملة األمريكي 

      

 لاير برازيلي 2.039 616  1.816 558

 جنيه إسترليني (5) (7)  (6) (7)

 جنيه مصري 1.763 99  1.718 94

 دينار أردني 185 261  159 224

 دينار جزائري 14.810 129  14.224 129

 تونسيدينار  6 2  2 1

 يورو 5 6  2 2
 دينار بحريني  7 18  (1) (1)

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  22
 

 ت والمطلوبات المالية للمجموعة.للموجوداقيمة العادلة الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل يبين
 

 2017ديسمبر  31 22-1
 

 :2017ديسمبر  31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات 
  1المستو   2المستو   المجموع 

    
 غرض المتاجرة أوراق مالية محتفظ بها ل 1.051 - 1.051

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    

  مدرجةسندات دين  4.921 - 4.921
  مدرجةسندات دين غير  - 436 436
  المدرجةأسهم حقوق الملكية  4 - 4
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 60 60
 ايضات العمالت مق - 4 4
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 11 11
 عقود الخيارات  54 64 118
 عقود مستقبلية  3 - 3
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 1 1
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  يين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بمال

 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  22
 

 )تتمة( 2017ديسمبر  31 22-1
 

 )تتمة( :2017ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 :المالية المقاسة بالقيمة العادلة المطلوبات

  1ستو  الم 2المستو   المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 45 45
  عمالتالمقايضات  - 13 13
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 7 7

 خيارات عقود ال 47 66 113
 عقود مستقبلية  2 - 2
  اتتحوطمشتقات مالية محتفظ بها ك   

 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 5 5

 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 .ما يليبإستثناء  ن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجةإ
 

  القيمة المدرجة  1المستو   2المستو    القيمة العادلة
 الموجودات المالية     

 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  223 201 48 249

     

 

 

 

 المطلوبات المالية     

 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 2.148 154 2.005 2.159
 

  2016ديسمبر  31 22-2
 

 :2016ديسمبر  31موجودات كما في لقيمة العادلة لللتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات 
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  708 3 711

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    
 سندات دين مدرجة  4.142 - 4.142
 سندات دين غير مدرجة  - 485 485

 أسهم حقوق الملكية المدرجة  4 - 4
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 47 47
 مقايضات العمالت  - 21 21
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 79 79

 عقود الخيارات  228 51 279
 عقود مستقبلية  9 - 9
 محتفظ بها كتحوطات  مشتقات مالية   
 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  22

 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31 22-2
 

 )تتمة( :2016ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي الكمية لقياس اإلفصاحات ا
 

 :المالية المقاسة بالقيمة العادلة المطلوبات
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    
 مقايضات أسعار الفائدة  - 42 42
 مقايضات العمالت  - 27 27
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 33 33

 عقود الخيارات  204 52 256
 عقود مستقبلية  11 - 11
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 مقايضات أسعار الفائدة  - - -

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 25 25
 عقود الخيارات - - -

 

 ة القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادل
 .ما يليبإستثناء  إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة

 
  القيمة المدرجة  1المستوى  2المستوى   القيمة العادلة

 الموجودات المالية     
 اجرة أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المت 989 1.012 - 1.012

     

 

 

 

 المطلوبات المالية     
 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 4.269 707 3.573 4.280

 

 1األدوات المالية في المستو  
ً . يعتبر السوق نشطبتاريخ الميزانية مدرجةالأسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت إذا  ا

 تصناعية أو خدما ةمجموع أو رأو السمسا رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجمتاحة و مدرجةالكانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار السوق أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ

ودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه األدوات في المستخدمة للموج مدرجةال
 100ومؤشر فتسي ( DAX)بصورة أساسية على مؤشر داكس  1. تتضمن األدوات المالية المتضمنة في المستوى 1المستوى 

(FTSE 100 )( ومؤشر داو جونزDow Jones )فظ بها لغرض المتاجرة أو متاحة للبيع.المصنفة كأوراق مالية محت 
 

 2األدوات المالية في المستو  
مشتقات المالية( ى سبيل المثال، السوق الموازنة لليتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في السوق النشط )عل

لومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة وتعتمد أقل قدر مع استخدامتقنيات التقييم. تزيد تقنيات التقييم هذه من  استخدامب
نه يتم يمكن مالحظتها، فإ . إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداةبالمنشأةممكن على التقديرات الخاصة 
 .2تضمين األداة ضمن المستوى 

 

 2والمستو   1تحويالت بين المستو   
 : ال شيء(.2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالهناك  يكنلم 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 إدارة المرخاطر 23
 

 المقدمة 
، مع مراعاة حدود المخاطر المستمرة القياس والمراقبةو التحديدإدارتها من خالل عملية ويتم  جموعةإن المخاطر كامنة في أنشطة الم

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

بنية تحتية قوية وشاملة إلدارة المخاطر. ويشمل ذلك  تطويرفي  بشكل كبيراستثمرت المجموعة على مدى السنوات القليلة الماضية 
عملية مراقبة وكذلك خاطر والمخاطر التشغيلية ونماذج وأنظمة تصنيف إدارة المومخاطر السوق  يةئتمانعملية تحديد المخاطر اال

 وسيطرة قوية لسير أعمال هذه المخاطر.
 

 إدارة المرخاطر هيكل
والسياسات التوجيهية التي تم وضعها من /مدى قبول المخاطر تنفيذ إستراتيجية مخاطر المجموعةعن ولة ؤالمسإن اإلدارة التنفيذية هي 

المجموعة  لها أنشطةتحديد وتقييم كافة المخاطر الجوهرية التي تتعرض  كبما في ذل  (BRC)دارةمجلس االالتابعة لمخاطر القبل لجنة 
العليا وكذلك من المجلس التالية ولجان اإلدارة  لجانبصفة مستمرة وتصميم وتنفيذ ضوابط داخلية مناسبة للحد منها. ويتم ذلك من خالل 

  والمخاطر في المقر الرئيسي للمجموعة.  ئتمانخالل مجموعة اال

 

أفضل ممارسات  استخداماألساسية وهي ولية ؤالمساإلدارة بأداء لبنية التحتية األساسية الواسعة إلدارة البنك، تقوم لجان مجلس ضمن ا
قبول باإلشراف على تحديد   (BRC)اإلدارةمخاطر التابعة لمجلس الاإلدارة واإلشراف على المخاطر. وعلى هذا المستوى، تقوم لجنة 

السلطات الرقابية في بمتطلبات  اإللتزاماألخرى لمتابعة المجلس التنسيق مع لجان ولية ؤمسلجنة لتتحمل اكما  ،االمخاطر ومعايير عمله
 .أنشطتهاالتي تزاول فيها المجموعة البلدان مختلف 

 
المخاطر المالية أمام مجلس اإلدارة عن التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظام فعال لمراقبة ولة ؤمسالهي لمجموعة لتدقيق الإن لجنة 

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

قروض في محفظة  في المستويات العلياية ئتمانعن القرارات االولة ؤالمسفي المقر الرئيسي هي للمجموعة  ئتمانإن لجنة اال
األخرى وتتعامل اللجنة مع الموجودات المضمحلة والمسائل العامة سقوف ال، كما أنها تحدد سقوف اإلقراض للبلدان والمجموعة
 .ئتمانلال العامةسياسات الالمتعلقة ب

 
 لة بصورة أساسية عن تحديد الخطط اإلستراتيجية الطويلة األجل واألساليبمسؤوهي الللمجموعة إن لجنة الموجودات والمطلوبات 

تقوم لجنة  من أجل تحقيق أهداف المجموعة اإلستراتيجية. ةوالمطلوبات بحكمقصيرة األجل لتوجيه تخصيص الموجودات الالمرحلية 
بمراقبة سيولة المجموعة ومخاطر السوق وبيان المخاطر التي تواجهها المجموعة في سياق للمجموعة الموجودات والمطلوبات 

. يتم مساعدة لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة من قبل اللجان الفرعية إلدارة رأس المال سوقالتطورات االقتصادية وتقلبات ال
 والسيولة واإلستثمارات والعمالت األجنبية المهيكلة.

 
يب هي المسؤولة بصورة أساسية عن تحديد الخطط اإلستراتيجية الطويلة األجل واألسالللمجموعة المخاطر التشغيلية إدارة إن لجنة 
لتحديد الوقت المناسب واإلدارة الحكيمة ومراقبة وقياس تعرض المجموعة للمخاطر التشغيلية والمخاطر غير قصيرة األجل الالمرحلية 

لجان المخاطر التشغيلية.  وظيفةالسياسات وتشرف على  للمجموعةالمخاطر التشغيلية إدارة لجنة المالية الفعلية والناشئة. تضع 
تقنية المعلومات لمجموعة ولجنة المخاطر لجنة استمرارية األعمال للللمجموعة واالمتثال مراقبة ، مثل لجنة المخاطر المتخصصة

 هي المسؤولة عن اإلدارة السليمة لفئات معينة من المخاطر غير المالية.للمجموعة 
 

المعلومات لتوفير بنية تحتية متماسكة للقيام  نيةتقوكذلك أنظمة  ائتمانمخاطر ومحللي  قرف  دارة المذكور أعاله، مدعومة ب  إن هيكل اإل
 . ةومهام المخاطر األخرى بطريقة سهل ئتمانبمهام مخاطر اال

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

 وليات لجان المجموعة. ؤت مماثلة لمسولياؤوالتي لديها مسولجان اإلدارة 
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 قياس المرخاطر وأنظمة التقارير

 

 تقليل المرخاطر
المشتقات المالية واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة تستخدم المجموعة ، كجزء من برنامجها الشامل إلدارة المخاطر

مخاطر الناتجة عن ات التعرضو ئتمانالملكية ومخاطر االحقوق أسهم مخاطر الفوائد والعمالت األجنبية ومن التغيرات في أسعار 
 متنبأ بها.المعامالت ال

 
قدمية داخل المجموعة. تتم ح بها على المستوى المناسب من األهي المصريتم تقييم بيان المخاطر قبل الدخول في معامالت التحوط، و

. في حاالت عدم فعاليتها، تدخل المجموعة في عالقات تحوط من قبل المجموعة جميع عالقات التحوط على أساس شهريفعالية مراقبة 
 جديدة للتقليل من المخاطر بصورة مستمرة.

 
 أدناه(.  أنظر لمزيد من التفاصيل لية )ئتمانيل مخاطرها االتستخدم المجموعة بنشاط الضمانات لتقل

 

 تركز المرخاطر زيادة 
أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها  ةتظهر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابه

وفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها لل
النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع  تأثرالإلى أي تغيرات أخرى. تشير التركزات 

 جغرافي معين.
 

حدود والمجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد  من أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات
 وفقاً لذلك.  ئتمانوإدارة التركزات المحددة لمخاطر االعلى سيطرة التم تية متنوعة. إستثمارالطرف اآلخر والمحافظة على محافظ 

 

 ئتمانمرخاطر اال
األطراف األخرى بالتزاماتهم وزبائنها والئها هي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عم ئتمانمخاطر اال

عن طريق وضع حدود على حجم المخاطر التي هي على استعداد لقبولها  ئتمانالتعاقدية. وتقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر اال
 لحدود. إلى تلك ا ريق مراقبة التعرضات بالنسبةالصناعية وعن طواألطراف األخرى والتركزات الجغرافية ولألفراد 

 
وحدود المخاطر  يعاصنقطاع و المحددة لكل بلد ئتمانغير المالئمة يتمثل في حدود اال ئتمانن المستوى األول للحماية ضد مخاطر االإ

التي تم وضعها من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة مجموعة عمالء العمالء أو  ائتمانباإلضافة إلى حدود  ،األخرى
 ئتماناالمخاطر لتعرض ال. ومن ثم يتم السيطرة على المصرفية في المقر الرئيسي، وتم تخصيصها بين البنك وشركاته التابعة نئتمااال
على تصنيف مخاطر العمالء بموجب نظام تصنيف  ن خالل تسلسل تفويض السلطات بناءً عمالء مالعمالء األفراد أو مجموعة من لل
ية غير المضمونة الحدود فإن سياسات المجموعة تتطلب ئتمانالحاالت التي تتخطى فيها التسهيالت اال الداخلي للمجموعة. وفي ئتماناال

والتي هي على هيئة ضمانات نقدية أو أرواق مالية أو رهانات قانونية على موجودات العميل أو  ئتمانضمانات لتقليل مخاطر اال
كإجراء لتقييم المخاطر/العوائد في  للمخاطر عوائد رأس المال المعدل مقياسكما تقوم المجموعة باعتماد األخرى. األطراف ضمانات 

 مرحلة الموافقة على المعاملة. 
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 ية أرخر ائتمانضمانات وتعزيزات  يدون األرخذ في اإلعتبار أ ئتماناالالحد األقصى للتعرض لمرخاطر 
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض تم إدارة مخاطر تركز المجموعة حسب اإلقليم الجغرافي وحسب القطاع الصناعي. ت

الحد  اجمالي يوضح. محتملةالت ااإللتزامية وئتماناال االرتباطاتبنود على متضمنة  ،قائمة المركز الماليلبنود  ئتمانلمخاطر اال
 المقاصة والضمانات الرئيسية. اتفاقيات استخدام، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل المخاطر اتلتعرضاألقصى 

 إجمالي الحد  
 األقصى للتعرض

 2017 2016 
   

 1.794 1.355 أموال سائلة

 708 1.051 محتفظ بها لغرض المتاجرةسندات دين 

 4.130 3.170 بنوك ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لدى

 1.556 1.521 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.610 5.574 سندات دين محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 14.683 15.329 قروض وسلف

 1.465 1.301 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ───────── ───────── 

 29.301 29.946 
   

 8.590 9.595 (20ية والتزامات محتملة )إيضاح ائتمانت ارتباطا
 ──────── ──────── 

 38.536 38.896 المجموع
 ══════ ══════ 
 
الحالية ولكن ليس الحد  يةئتمانمخاطر االال اتن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرضإدوات المالية بالقيمة العادلة فتسجل األ مادنع

 إن ينتج  في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم. األقصى الذي من الممكن 
 
 الرجوعبالنسبة لكل فئة من فئات األدوات المالية، ينبغي  يةئتمانمخاطر االال اتلمزيد من التفاصيل عن الحد األقصى لتعرضل
 أدناه. ةموضحهي  والتقنيات األخرى لتخفيف المخاطرن تأثير الضمانات إمحددة. يضاحات إل
 

  يةئتمانالمرخاطر اال اتتعرضر للحد األقصى لطتركز المرخا
حقوق ية أخرى( والمطلوبات وائتمانضمانات محتفظ بها أو تعزيزات  ةيمكن تحليل موجودات المجموعة )قبل األخذ في االعتبار أي

 حسب األقاليم الجغرافية التالية: تااإللتزامورتباطات الواالملكية 

 
 موجودات

──────────────────── 
 الملكية ات وحقوقمطلوب

──────────────────── 

ية والتزامات ائتمانارتباطات 
 محتملة

──────────────────── 
 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
       

 1.220 1.550 987 2.157 4.043 3.163 أوروبا الغربية

 3.373 3.803 21.252 18.778 11.763 11.614 العالم العربي

 463 281 550 359 1.144 2.189 آسيا

 580 540 927 977 3.234 3.058 أمريكا الشمالية

 2.923 3.380 5.842 6.601 8.049 8.125 أمريكا الالتينية

 31 41 388 429 1.713 1.152 أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 8.590 9.595 29.946 29.301 29.946 29.301 المجموع

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

 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

48 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

 
  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إدارة المرخاطر  23
 

  )تتمة( ئتمانالطر للحد األقصى للتعرض لمرخاطر اتركز المرخا
ية ئتمانوعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االتحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجم

 األخرى، هي كالتالي:
 صافي الحد األقصى للتعرض  إجمالي الحد األقصى للتعرض 
 2017 2016 2017 2016 

     

 9.572 8.048 11.541 9.580 ماليةخدمات 

 5,108 5,359 5,136 5,387 خدمات أخرى 

 3.663 2.162 3.699 2.203   يعيتصن

 1.037 1.166 1.136 1.256 إنشائي

 643 307 643 307 تعدين وتنقيب

 926 1.136 926 1,136 مواصالت 

 634 572 635 573 تمويل شخصي / إستهالكي

 870 1.236 879 1.242 تجاري

 408 1.426 408 1.426 زراعة وصيد وتشجير

 356 539 357 539 صاالت تكنولوجيا ووسائل اإلعالم وات

 4.544 5.482 4.586 5.652 حكومي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 27.761 27.433 29.946 29.301 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو  ات المحتملة للمجموعة، قبل وبعد األخذ فياإللتزامية وئتمانتحليل القطاع الصناعي لالرتباطات اال
 ية األخرى، هي كالتالي:ئتمانالتعزيزات اال

 
 صافي الحد األقصى للتعرض  إجمالي الحد األقصى للتعرض 
 2017 2016 2017 2016 

     

 2.933 3.049 3.240 3.214 ماليةخدمات 

 1,717 2,193 1,722 2,198 خدمات أخرى 

 1.455 1.056 1.462 1.065 تصنيعي

 588 660 590 663 إنشائي

 462 203 462 203 تعدين وتنقيب

 268 332 268 332 مواصالت

 543 564 545 567 تجاري

 24 181 24 181 زراعة وصيد وتشجير

 225 127 225 128 تكنولوجيا ووسائل اإلعالم واتصاالت 

 50 1.037 52 1.044 حكومي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 8.265 9.402 8.590 9.595 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 حسب فئة الموجودات المالية ئتماننوعية اال
ية الداخلية. يوضح الجدول أدناه نوعية ئتمانالالتصنيفات ا استخدامالمجموعة ب جودات المالية من قبلالمو ائتمانتم إدارة نوعية ت

 ية للمجموعة. ئتمانالالي، على أساس نظام التصنيفات احسب فئة الموجود الم ئتماناال
 

 2017ديسمبر  31
ها استحقاقلم يحن موعد 

 وغير مضمحلة
 

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 سياألسا

 فات موعد
 ها استحقاق
لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 ها استحقاق

مضمحلة و
 المجموع بشكل فردي 

      
 1.355 - - - 1.355 أموال سائلة
 1.051 - - 822 229 محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات دين

 3.170 - - 1,298 1.872 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
 1.521 - - 1.421 100 ة بموجب اتفاقيات إعادة شراءأوراق مالية مشترا

 5.574 2 - 1,520 4.052 سندات دين محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 15.329 178 72 10.656 4.423 قروض وسلف 

 1.301 - - 265 1,036 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ──────

─── 

─────

──── 

──────

──── 

──────

──── 

──────

───  13.067 15.982 72 180 29.301 
 ═══════

═════ 

══════

════ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══  

 2016ديسمبر  31
لم يحن موعد استحقاقها 

 وغير مضمحلة
 

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 فات موعد
 استحقاقها 
لكنها غير 
 مضمحلة 

 فات موعد
 استحقاقها 

  مضمحلة و
 المجموع بشكل فردي 

      
 1.794 - - - 1.794 أموال سائلة

 708 - - 708 - محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات دين

 4.130 - - 1.009 3.121 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1.556 - - 1.408 148 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.610 3 - 1.545 4.062 سندات دين محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 14.683 252 73 9.090 5.268 قروض وسلف 

 1.465 - - 225 1.240 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ──────

─── 

─────

──── 

─────

───── 

──────

──── 

──────

───  15.633 13.985 73 255 29.946 
 ═══════

═════ 

══════

════ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══  

من خالل نظام تصنيف المخاطر.  ئتمانعبر محفظة اال ئتمانعة المحافظة على دقة وتطابق تصنيفات مخاطر االومن سياسات المجمو
عبر كافة خطوط األعمال واألقاليم  ئتمانسهل هذا من تركيز اإلدارة على المخاطر القابلة للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر االو

مجموعة متنوعة من التحليالت المالية، باإلضافة إلى معلومات السوق المقدمة من أجل . إن نظام التصنيف تدعمه الجغرافية والمنتجات
خصيصاً لمختلف الفئات  ةاألطراف األخرى. جميع تصنيفات المخاطر الداخلية مصمم ائتمانتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر 

المخاطر بصورة منتظمة. كل فئة من فئات المخاطر لديها  . ويتم تقييم وتحديث تصنيفاتمجموعةلسياسة تصنيف ال ومستمدة وفقاً 
 درجات من وكاالت تصنيف تعادل موديز وستاندرز وبورز وفيتش. 

 

 إعادة تفاوض شروطها كما في نهاية السنة تالقيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية التي تم
 

 2017 2016 
   

 294 239 قروض وسلف
 ═══════ ═══════ 
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 ية أرخر  ائتمانضمانات وتعزيزات 
ية التي تم ية للطرف اآلخر. تتضمن أنواع الضمانات الرئيسئتمانإن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر اال

 بنوك. حصول عليها على نقد وضمانات من ال

 
األساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم  تفاقيةتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لال
المقاصة  اتفاقيات استخدامب. كما تقوم المجموعة ضمحاللالحصول عليها من خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإل

 الرئيسية مع األطراف األخرى.
 

 مرخاطر التسوية
الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو أوراق مالية أو نتيجة لفشل مخاطر التسوية هي مخاطر التعرض للخسارة 

م المجموعة بتقليل هذه المخاطر من خالل موجودات أخرى حسب ما هو متفق عليه في العقد. وألنواع معينة من المعامالت، تقو
الخاصة بالتسوية. وتشكل موافقات التسوية جزءاً  لتزاماتهإندما يقوم كال الطرفين بالوفاء بوكيل تسوية للتأكد من تسوية المعاملة فقط ع

 .ئتمانية وإجراءات مراقبة حدود االئتمانمن الموافقات اال
 

 مرخاطر السوق 
أن أرباح أو رأسمال المجموعة أو قدرتها لدعم أعمالها اإلستراتيجية، سوف تتأثر نتيجة لتغيرات أسعار مخاطر السوق هي مخاطر ب

 القروض وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع. كلفة ت أسعارالسوق أو األسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسهم أو 
 

وعة من قبل المجموعة التي يتم من خاللها متابعة ومراقبة مخاطر السوق. يتم قياس تستخدم المجموعة الحدود والسياسات الموض
الخزانة ومراقبة هذه المخاطر من قبل قسم إدارة المخاطر مع إشراف إستراتيجي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. إن وحدة 

تنفيذ سياسة مخاطر السوق ووضع منهجية لقياس/متابعة لة عن وضع ومسؤوالمالية التابعة لقسم إدارة المخاطر هي السوق ومخاطر 
لة عن مراجعة جميع المنتجات التجارية الجديدة وسقوف مخاطر المنتجات قبل اعتمادها من قبل لجنة مسؤوالمخاطر وكذلك 

عن مخاطر السوق  لية األساسية إلدارة مخاطر السوق في قياس مخاطر السوق وتقديم تقريرمسؤوالموجودات والمطلوبات. وتتمثل ال
 مقابل السقوف المعتمدة من قبل المجموعة.

 
 مرخاطر سعر الفائدة 

التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماليـة.  احتمالتنتج مخاطر سعر الفائدة من 
ت في إعادة تسعير فوائد الموجودات والمطلوبات. إن أهم عوامل مخاطر تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوتا

المتأثرة بأسعار الفائدة هي في  اومطلوباته االمخاطر ألن موجوداته ه السوق بالنسبة للمجموعة هي أسعار الفائدة. ولكن يتم تقليل هذ
موعة التمويل بالعمالت المتوافقة وتحويل األدوات معظمها ذات معدالت عائمة حيث فترة المخاطر أقل. وبشكل عام، تستخدم المج

 ثابتة إلى معدالت عائمة من أجل إدارة الفترة بشكل أفضل في سجالت الموجودات.المعدالت ال اتالمالية ذ
 

قائمة ليوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجميع المخاطر األخرى ثابتة، ل
 للمجموعة. لألرباح أو الخسائرالموحدة 

 
التأثير في التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد لمدة سنة  هي لألرباح أو الخسائرإن حساسية القائمة الموحدة 

أثير أدوات التحوط. يتم إحتساب ديسمبر، متضمنة ت 31واحدة، على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 
ومقايضات مرتبطة  حساسية الحقوق عن طريق إعادة تقييم المعدل الثابت للموجودات المالية المتاحة للبيع، متضمنة تأثير أي تحوط

وجودات بصورة جوهرية، فإن جميع األوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من قبل المجموعة هي م. به
 ن التغيرات في حساسية الحقوق نتيجة لتغيرات في معدل الفائدة تعتبر غير جوهرية. إ، فبمعدالت عائمة. وبالتالي
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 ()تتمةالفائدة  سعرمرخاطر 
 2017 

 

الزيادة في 
 النقاط 

  األساسية

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الرخسائر

 النقص في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الرخسائر

     

 - 25 - 25 دوالر أمريكي

 (2) 25 2 25 يورو

 - 25 - 25 إسترليني  ه جني

 - 25 - 25 لاير برازيلي 

 (1) 25 1 25 أرخر 
 

 2016 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

 النقص في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

     

 2 25 (2) 25 دوالر أمريكي

 (1) 25 1 25 يورو

 - 25 - 25 إسترليني  ه جني

 (3) 25 3 25 لاير برازيلي 
 (4) 25 4 25 أخرى

 

 ـر العملةمرخاط
 إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة األداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 

تعرضات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية المتنبأ المجموعة  لدىيشير الجدول أدناه إلى العمالت التي كان 
يحسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة الممكنة في أسعار العملة مقابل الدوالر  .2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31بها كما في 

القيمة العادلة عملة )نتيجة لحساسية لألرباح أو الخسائر األمريكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في القائمة الموحدة 
 )نتيجة لتغيرات فيحقوق الملكية ا لغرض المتاجرة والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة( وللموجودات والمطلوبات النقدية المحتفظ به

وتأثير تغيرات العمالت األجنبية  تخدمة كتحوطات للتدفقات النقدية(وعقود صرف أجنبي آجلة المس تمقايضات العمالل القيمة العادلة
لألرباح أو البة في الجدول صافي انخفاض محتمل في القائمة الموحدة على هيكلة مراكز البنك في شركاته التابعة. تعكس القيمة الس

 محتملة. الصافي الزيادة  ، وبينما تعكس القيمة الموجبةحقوق الملكيةأو الخسائر 

 2017  2016 

 العملة

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأمير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأمير على 
حقوق 
  الملكية 

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأثير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأثير على 
 حقوق الملكية 

        

 28-+/ - %5-+/  %31-+/ - %5-+/ لاير برازيلي

 - - %5-+/  - - %5-+/ إسترليني هجني

 4-+/  1-+/ %5-+/  %4-+/ - %5-+/ مصري هجين

 9-+/  2-+/ %5-+/  %9-+/ %4-+/ %5-+/ دينار أردني 

 6-+/ - %5-+/  %6-+/ - %5-+/ دينار جزائري 

 - - %5-+/  - - %5-+/ دينار تونسي

 - - %5-+/  - - %5-+/ يورو

 - - %5-+/  - %1-+/ %5-+/ دينار بحريني 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

52 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2017ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(إدارة المرخاطر  23
 

 ر أسعار األسهممرخاط
ألسهم حقوق الملكية كنتيجة لتغييرات في مستويات مؤشرات األسهم العادلة  مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم

 . سندات المجموعةمخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة لتعرض المؤشرات قيمة األسهم الفردية. ينتج و
 

)كنتيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وأدوات أسهم حقوق الملكية  إن التأثير على
الموجود مع اإلحتفاظ بجميع  نة في مؤشرات األسهم أو صافي قيمالمحتفظ بها كمتاحة للبيع( نتيجة لتغيرات محتملة ممكحقوق الملكية 

 كالتالي:  المتغيرات األخرى ثابتة، هي

 2017  2016 

 

التغير في  %
أسعار 
 األسهم 

 التأمير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الرخسائر
  الملكية 

التغير  %
في أسعار 

 األسهم 

 التأثير 
على قائمة 
األرباح أو 

حقوق /الخسائر
 الملكية 

      

 - %5-+/  - %5-+/ محتفظ بها لغرض المتاجرة أسهم حقوق الملكية ال

      

 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع 

 

 المرخاطر التشغيلية 
يمكن تعريف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األنظمة أو من أحداث طارئة 

منة في جميع أنشطة األعمال وال يمكن بأي حال من األحوال إزالتها بصورة خارجية. وال بد من اإلشارة بأن مخاطر التشغيل تبقى كا
تامة؛ إال أن القيمة العائدة للمساهمين يمكن المحافظة عليها أو تعزيزها عن طريق اإلدارة أو التقليل وفي بعض الحاالت التأمين ضد 

ر التشغيلية بتطوير إطار عمل المخاطر التشغيلية متضمناً المخاطر التشغيلية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت وحدة إدارة المخاط
/تقليل المخاطر. تم تطوير مجموعة متنوعة من العمليات المعنية عبر المجموعة سيطرةالتحديد، القياس، اإلدارة والمراقبة وعناصر 

شرات قياس المخاطر التشغيلية وإدارة وسائل التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم بها من قبل الوحدات العاملة، وبعض مؤعلى متضمنة 
 ة إزاء الظروف الطارئة.حتياطياألحداث ومراجعة المنتجات الجديدة وآليات إقرار المعامالت والخطط اإل

 
وتنوي المجموعة تطبيق الشفافية التامة على المخاطر التشغيلية في جميع وحداتها، وهي تقوم لهذا الغرض بتطوير آليات تسمح بتقديم 

 يةمخاطر التشغيلالجنة إدارة عمال واإلدارات العليا، وكذلك لير منتظمة إلدارة معلومات المخاطر التشغيلية ذات الصلة إلدارة األتقار
 ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة فضال عن مجلس اإلدارة نفسه.

 
عامالت يجب أن يقوم بها موظفون مستقلون عن تنص سياسة المجموعة على أن مهام التشغيل المتعلقة بقيد وتسجيل ومراقبة الم

الموظفين الذين يتولون تجهيز المعامالت. وبالتالي فإن على كل قطاع من قطاعات األعمال في المجموعة بما في ذلك إدارة العمليات 
ذ كل منها باإلجراءات وبرامج التحكم أن تأخ والرقابة المالية اإللتزاموإدارة الشؤون القانونية و والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات

المنوه عنها أعاله بهدف إدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة بكل منها، وذلك ضمن التوجيهات والمبادئ المنصوص عليها في سياسات 
فقد تم خلق  المجموعة واإلجراءات السارية المفعول. ومن أجل ضمان إدارة سليمة للمخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المجموعة

 بعض وظائف الدعم المكلفة بالمساعدة على تحديد وقياس وإدارة ومراقبة وسيطرة/ تقليل المخاطر التشغيلية، كما هو مناسب.
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 ولة مرخاطر السي
رة بتنويع وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدا. والمضغوطةها ضمن الظروف اإلعتيادية استحقاقعندما يحين موعد  اعلى الوفاء بمطلوباته المجموعةمخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 

ويتضمن هذا إجراء تقييم للتدفقات النقدية  .يوميالسيولة على أساس مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية وخذ السيولة في اإلعتبار ووإدارة الموجودات مع أ األساسيةة إلى قاعدة الودائع مصادر التمويل باإلضاف
 على تمويل إضافي إذا لزم األمر. ها للحصولاستخدامالمتوقعة ومدى توافر ضمانات عالية الدرجة التي يمكن 

 

بفائض من عامة  بصفة. وتتمتع المجموعة الظروف المعاكسةظل حتى في جميع التزاماتها، بمطلوبة للوفاء سرعة الالفر النقد بالك لضمان تووذالحيطة تويات عند المسسائلة بالموجودات التحتفظ المجموعة 
مثل ت .للسيولة إلدارة ومراقبة السيولة اليوميةالحد األدنى توجيهات  استخدامالبنوك. يتم  قاعدة ودائعها والسيولة المستمدة من عملياتها واإلقتراضات فيما بينللسيولة في المصادر الرئيسية وتتمثل  السيولة،

 .لقابلة للتحويلاالسيناريوهات القيمة السوقية المستمدة من السحوبات التعاقدية بموجب و الودائعجميع فيها جمع التدفقات لمجموعة يمكن للالحد األدنى لعدد األيام التي الحد األدنى للسيولة توجيهات 
 

 على الفرضيات الداخلية. لية مقابل الفجوات المعدلة بناءً لتلخيص فجوات السيولة الفع ستحقاقالسيولة الداخلية/بيان االيتم تكوين باإلضافة إلى ذلك، 
 

المتوقعة لهذه المطلوبات.  اتستحقاقلال التاليالتعاقدية للسداد غير المخصومة. راجع الجدول  تااإللتزامعلى أساس  2017ديسمبر  31في كما المطلوبات المالية للمجموعة  استحقاقيلخص الجدول أدناه بيان 
جموعة بالسداد وال مطالبة الملممكن  السداد في أقرب تاريخبلبوا اومع ذلك، تتوقع المجموعة بأن العديد من العمالء لن يط تتم معاملة المدفوعات التي تخضع إلشعار كما لو أن اإلشعار يعطى على الفور.

 .لمجموعةاالمبينة في تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى  متوقعةيعكس الجدول التدفقات النقدية ال
 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
رخالل شهر 

 واحد
 2017ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        

 ودائع العمالء 5.154 2.447 1.306 3.624 4.552 295 20 17.398

 ودائع البنوك  1.692 426 503 595 288 - - 3.504

 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب  1.469 121 - 3 27 17 - 1.637

 شهادات إيداع 1 3 6 6 12 - - 28

 ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد  778 31 61 91 92 9 - 1.062

 سندات وتمويالت ألجل أخرى أذونات ألجل و - - - 173 2.136 - - 2.309
─────── ─────── ─────── ─────── ───────

─── 

───────

─ 

─────── ───────  

25.938 20 321 7.107 4.492 1.876 3.028 9.094 

 مجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير مرخصومة 

 مالي في قائمة المركز ال
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         

         
 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 1.900 1.036 850 1.325 202 25 - 5.338

 ضمانات 3.707 - - - - - - 3.707
───────

── 

───────

── 

───────

─ 

─────── ─────── ───────

─ 

──────── ────────  
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 )تتمة(مرخاطر السيولة 

 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2016ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        
 ودائع العمالء 5.738 2.231 1.074 1.573 3.930 48 81 14.675

 ودائع البنوك  2.603 639 1.033 1.253 276 192 1 5.997
 اتفاقيات إعادة شراء أوراق مالية مباعة بموجب 155 - 12 - 2 - - 169

 شهادات إيداع 9 1 5 10 12 - - 37
 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 929 45 42 67 86 3 - 1.172
 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - 64 1.155 955 1.114 1.554 - 4.842

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

─── 

───────

─ 

──────── ────────  

26.892 82 1.797 5.420 3.858 3.321 2.980 9.434 

 مجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير مخصومة 
 في قائمة المركز المالي 

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

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         

         
 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 3.379 868 654 326 551 44 - 5.822
 ضمانات 3.333 - - - - - - 3.333

───────

── 

───────

── 

───────

─ 

─────── ─────── ───────

─ 

──────── ────────  
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 )تتمة( مرخاطر السيولة
 .أو عندما يمكن تحقيقها ها أو تسويتها المتوقعةاستردادالتي تم تحليلها على أساس تواريخ الموجودات والمطلوبات  استحقاقفيما يلي تحليل  
  

 
 المجموع

 المجموع
 مر منألك
 شهر 12 

 غير
 مؤررخة

 أكمر من
 سنة 20

10 -20  

 سنة
5-10  

 سنوات
1 - 5 

 سنوات

المجموع 
 12رخالل 
 شهر 

6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
 رخالل 
 واحدشهر 

 2017ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1.100 60 68 30 1.258 130 - - - - 130 1.388

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة - 24 - 693 717 334 - - - - 334 1.051

 ومؤسسات مالية أخرى إيداعات لدى بنوك  2.360 541 176 93 3.170 - - - - - - 3.170

 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 1.421 100 - - 1.521 - - - - - - 1.521

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 41 287 227 675 1.230 3.042 1.076 170 56 25 4.369 5.599

 قروض وسلف 2.243 2.141 2.081 2.686 9.151 5.010 888 228 51 1 6.178 15.329

 أخرى 11 25 10 127 173 149 15 2 - 1.102 1.268 1.441
────────

── 
────────

── 
──────

─── 

────────

── 
──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

───── ──────

── 

 

 مجموع الموجودات 7.176 3.178 2.562 4.304 17.220 8.665 1,979 400 107 1.128 12.279 29.499
═══════ ═══════ ══════

═ 

═══════

═══ 

══════

══ 

══════

══ 

══════ ══════ ══════

═ 

══════ ═════

═ 

══════  
 المساهمين المطلوبات وحقوق            

 وحقوق غير مسيطرة    
 عمالءالودائع  3,551 1.635 1.112 3.650 9.948 6.557 240 10 - - 6.807 16.755

 ودائع البنوك  1.610 418 441 629 3.098 310 - - - - 310 3.408

 شهادات إيداع 1 3 6 6 16 11 - - - - 11 27

 إعادة شراء اتفاقياتق مالية مباعة بموجب أورا 1.466 117 - 3 1.586 25 17 - - - 42 1.628

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - - - 150 150 1.998 - - - - 1.998 2.148

 أخرى 30 31 61 91 213 92 9 - - 807 908 1.121

 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4.412 4.412 4.412
───────

─ 

───────

─ 

──────

─── 

───────

─── 

──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

 

29.499 14.488 5.219 - 10 266 8.993 15.011 4.529 1.620 2.204 6.658 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
 وحقوق غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════ ══════ ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════  

 صافي فجوة السيولة  518 974 942 (225) 2.209 (328) 1.713 390 107 (4.091) (2.209) -

═══════ ═══════ ────── ───────

─── 
────── ────── ────── ══════ ────── ────── ─────

─ 

──────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 518 1.492 2.434 2.209  1.881 3.594 3.984 4.091 -  

  ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

═ 
══════  ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════

══ 

 
 

 

 المتاحة. ئتمانة أو تجدد من نفس األطراف  أو أطراف أخرى مختلفة، على أساس خطوط االشراء. يستمر استبدال الودائع بودائع أخرى جديدإعادة  اتفاقياتكن بيعها بموجب خالل شهر واحد هي بصورة رئيسية أوراق مالية سائلة يم



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

56 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المرخاطر  23
 

 )تتمة(مرخاطر السيولة 
 

 
 المجموع

 المجموع
 ألكثر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكثر من

 سنة 20
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 خالل 
 واحدشهر 

 2016ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1.480 50 111 55 1.696 135 - - - - 135 1.831
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة - 11 30 6 47 643 16 2 - 3 664 711

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 3.810 229 61 30 4.130 - - - - - - 4.130
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 1.507 - 49 - 1.556 - - - - - - 1.556
 اق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرةأور 2.509 409 975 542 4.435 1.015 158 2 - 25 1.200 5.635

 قروض وسلف 2.188 1.863 1.903 1.983 7.937 5.241 1.228 264 13 - 6.746 14.683
 أخرى 58 10 17 24 109 197 16 1 - 1.272 1.486 1.595

──────── ──────── ──────

─── 

────────

── 
──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

───── ──────

── 

 

 مجموع الموجودات 11.552 2.572 3.146 2.640 19.910 7.231 1.418 269 13 1.300 10.231 30.141
═══════ ═══════ ══════

═ 

═══════

═══ 

══════

══ 

══════

══ 

══════ ══════ ══════

═ 

══════ ═════

═ 

══════  
 المطلوبات وحقوق المساهمين            

 مسيطرة وحقوق غير    
 عمالءالودائع  3.671 1.387 585 1.230 6.873 7.321 38 38 - - 7.397 14.270
 ودائع البنوك  2.723 507 989 1.164 5.383 333 153 1 - - 487 5.870

 شهادات إيداع 9 1 5 10 25 12 - - - - 12 37
 دة شراءأوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعا 155 - 12 - 167 2 - - - - 2 169

4.269 
2691.621 

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - 53 1.125 925 2.103 836 1.330 - - - 2.166
 أخرى 51 45 42 67 205 86 3 - - 972 1.061 1.266
 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4.260 4.260 4.260

───────

─ 

───────

─ 

──────

─── 

───────

─── 

──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

 

30.141 15.385 5.232 - 39 1.524 8.590 14.756 3.396 2.758 1.993 6.609 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
 وحقوق غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════ ══════ ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════  

 صافي فجوة السيولة  4.943 579 388 (756) 5.154 (1.359) (106) 230 13 (3.932) (5.154) -

═══════ ═══════ ────── ───────

─── 
────── ────── ────── ══════ ────── ────── ─────

─ 

──────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 4.943 5.522 5.910 5.154  3.795 3.689 3.919 3.932 -  

  ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

═ 
══════  ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════

══ 
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  القطاعات التشغيلية 24
 

تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. وفقاً لذلك تم قطاعات أعمال خمس  إلىالمجموعة ة تم توزيع أنشطة ألغراض إداري
 : ةهيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي

 

  ة الخزانة للشركات التابعة في شمال أفريقيا ودول شرق تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشط وشمال إفريقيا لشرق األوسطلمنطقة االشركات التابعة
 ؛المتوسط

  والتمويل التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية والقروض المشتركة؛ تتغطي تمويل المشاريع وهيكلة التمويالالرخدمات المصرفية الدولية بالجملة 

 حرين ونيويورك ولندن؛ تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البالمجموعة  رخزانة 

  بانكو إيه.بي.سي البرازيل أس.أيه، مع التركيز على هي أساسية األنشطة المصرفية التجارية لشركة تابعة برازيلية  يعكس بصورةإيه.بي.سي البرازيل
 الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ و

  ب. )مقفلة(.الخدمات المالية العربية ش.مشركة تشتمل على أنشطة  أرخر. 

 2017 

 

الشركات التابعة 
لشرق لمنطقة ا
وشمال  األوسط
 إفريقيا

الرخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
رخزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 
 المجموع  أرخر  البرازيل

       
 556 26 226 20 160 124 صافي درخل الفوائد 

 313 33 143 31 65 41 درخل تشغيلي آرخر 

 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 869 59 369 51 225 165 مجموع الدرخل التشغيلي  ─────

 ═══════ ══════ ══════ ═════

══ 

══════

═ 

══════

 509 33 237 27 137 75 ضمحاللالربح قبل مرخصصات اإل ═

 (96) - (78) - (17) (1) صافي - إضمحالل مرخصصات
 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ─────

 413 33 159 27 120 74 غير المرخصصة

 (58) - (32) - (3) (23) ضرائب على العمليات الرخارجية 

 (102)      المصروفات التشغيلية غير المرخصصة 

 الربح للسنة
──────

───── 253 
══════

 29.499 78 8.184 7.928 9.912 3.397 الموجودات التشغيلية  ═
 ═══════ ══════

═ 

══════

═ 

═════

══ 

══════

═ 

══════

 25.087 11 6.983 15.194 - 2.899 التشغيلية مطلوبات ال ═

 ═══════ ══════ ══════ ═════

═ 

══════ ══════

═  

 2016 

 

الشركات التابعة 
 األوسط للشرق

 وشمال إفريقيا

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  أخرى البرازيل
       

 538 11 215 30 143 139 صافي دخل الفوائد 
 327 34 156 15 84 38 دخل تشغيلي آخر 

 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 865 45 371 45 227 177 مجموع الدخل التشغيلي  ─────
 ═══════ ══════ ══════ ═════

══ 

══════

═ 

══════

 526 18 258 30 141 79 الربح قبل مخصصات اإلضمحالل ═
 (92) - (78) - (11) (3) صافي -إضمحالل مخصصات 

 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ─────
 434 18 180 30 130 76 غير المخصصة

 (103) - (73) (1) (7) (22) ضرائب على العمليات الخارجية 
 (97)      المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

 الربح للسنة
──────

───── 234 
══════

 30.141 78 7.815 9.178 9.924 3.146 الموجودات التشغيلية  ═
 ═══════ ══════

═ 

══════

═ 

═════

══ 

══════

═ 

══════

 25.881 5 6.597 16.591 - 2.688 المطلوبات التشغيلية  ═

 ═══════ ══════ ══════ ═════

═ 

══════ ══════

═ 
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  رات األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوال

 )تتمة(قطاعات التشغيلية ال 24

 

 جغرافية المعلومات ال
وأوروبا الغربية وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية وشمال أفريقيا  الشرق األوسط: هي جغرافيةتعمل المجموعة في ستة أسواق 

على البلد المحلي  ات الرئيسية ضمن المجموعة، بناءً لوحدلالدخل التشغيلي الخارجي . يوضح الجدول التالي إجمالي ودول أخرى
 :2016و 2017ديسمبر  31في  تينالمنتهيللسنتين  للمنشأة

 
 المجموع أخرى البرازيل  أوروبا البحرين  

2017      

      

 869 182 369 100 218 مجموع الدرخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2016      

      

 865 194 371 103 197 مجموع الدخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

ال : 2016) أو أكثر من إيرادات المجموعة %10إيرادات مستمدة من معامالت مع عميل خارجي واحد بلغت  ةلم توجد هناك أي
 .(شيء

 

 بيعإعادة شراء وإعادة  اتفاقيات 25
 

 169: 2016مليون دوالر أمريكي ) 1.628شراء في نهاية السنة إعادة  اتفاقياتموجودات بموجب  من بيع بلغت المبالغ المتحصلة
مليون دوالر  1.628 شراء في نهاية السنةإعادة  اتفاقياتالمباعة بموجب  بلغت القيمة المدرجة لألوراق المالية .مليون دوالر أمريكي(

 مليون دوالر أمريكي(. 169: 2016أمريكي )
 

 :2016مليون دوالر أمريكي ) 1.521بيع في نهايـة السنة إعادة  اتفاقياتم شراؤها بموجب بلغت المبالغ المدفوعة لموجودات ت
بموجب  ةالمشتراتتعلق بمنتجات العمالء وأنشطة الخزانة. بلغت القيمة السوقية لألوراق المالية ومليون دوالر أمريكي(  1.556
 مليون دوالر أمريكي(.   1.569: 2016مليون دوالر أمريكي ) 1.523ية السنة بيع في نهاإعادة  اتفاقيات

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 26
 

والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة األساسية ذات العالقة الشركة األم  األطرافتمثل 
يتم الموافقة . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري من قبل هذه األطرافالسيطرة الطرة أو سيلل خاضعةوشركات الرئيسيين للمجموعة 

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

 في القوائم المالية الموحدة: والمتضمنةوفيما يلي أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة 
 

2016 2017 
 أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
 مساهم
 رئيسي

 الشركة 
  األساسية األم

      

 ودائع العمالء 3.081 695 6 3.782 3.229

  *سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 1.505 - - 1.505 2.175

377 331 - - 331 
لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة إ

 ةاألجل وذاتية التصفي
 

 .2019مساهم رئيسي بتاريخ اإلستحقاق كوديعة لمدة سنتين تستحق في شهر يونيو قبل * تم إعادة تجديد القرض من 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 26
 

 المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:والمصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة و الدخلفيما يلي 

2016 2017     

      
 دخل عمولة    7 13

 مصروفات الفوائد    107 77
 

 فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
2016 2017     

     
 مكافآت الموظفين القصيرة األجل    19 17

  نهاية الخدمةمكافآت    5 3
────── ──────     

20 24     
══════ ══════     

 موجودات األمانة 27
 

بهذه  االحتفاظمليون دوالر أمريكي(. يتم  14.715: 2016مليون دوالر أمريكي ) 15.917بلغت األموال المدارة في نهاية السنة 
 .قائمة الموحدة للمركز المالي الالموجودات بصفة األمانة وعليه ال يتم تضمينها في 

 

  إسالمية موجوداتو ودائع 28
 

مليون دوالر أمريكي  772ودائع إسالمية بإجمالي على أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى وتتضمن ودائع العمالء والبنوك 
على واإليداعات لغرض غير المتاجرة محتفظ بها المالية الوراق األتتضمن القروض والسلف و دوالر أمريكي(. مليون 388: 2016)

مليون دوالر أمريكي  599ومليون دوالر أمريكي(  1.473: 2016)دوالر أمريكي  مليون 1.657إسالمية بإجمالي موجودات 
 .مليون دوالر أمريكي( 149: 2016مليون دوالر أمريكي ) 286و مليون دوالر أمريكي( 697: 2016)
 

 موجودات مرهونة كضمان 29
 

مليون دوالر  499 بإجماليموجودات تم رهن ، 25، باإلضافة إلى البنود المذكورة في إيضاح ركز الماليوحدة للمقائمة الماليخ بتار
 مليون دوالر أمريكي( كضمان مقابل إقتراضات وعمليات مصرفية أخرى. 642: 2016أمريكي )

 

 بتوزيعها وتحويالت وأرباح أسهم موصى النصيب األساسي والمرخفض للسهم في األرباح  30
 

 النصيب األساسي والمرخفض للسهم في األرباح  30-1
لسهم في األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. لم يتم عرض لنصيب األساسي اليحتسـب 

 على نصيب السهم في األرباح عند تنفيذها. أدوات رأسمالية قد يكون لها تأثير  ةالربح المخفض للسهم لعدم إصدار البنك أي
 

 : )قبل أرباح أسهم موصى بتوزيعها ( فيما يلي أرباح المجموعة للسنة
2016 2017  

   
 مساهمي الشركة األم  إلى الربح العائد 193 183

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بالماليين( 3.110 3.110

 ألساسي والمخفض للسهم في األرباح )دوالر أمريكي(نصيب اال 0.06 0.06
 

 أرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت  30-2
2016 2017  

   

93 93 
دوالر  0.03: 2016) دوالر أمريكي للسهم  0,03بواقع  أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها

 ( أمريكي للسهم 
 

 افقات التنظيمية وموافقة اجتماع الجمعية العمومية السنوي.حصول على المولليخضع توزيع أرباح األسهم النقدية 
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 كفاية رأس المال 31
 

خارجية المفروضة لرأس المال وبأن إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المجموعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات ال
 المساهمين.عند قيمة لا وزيادة الحد األعلى لرأسمال عالية من أجل دعم أعماله قوية ونسبة يةائتمانالمجموعة تحتفظ بدرجات 

 

 منوخصائص مخاطر أنشطتها.  اإلقتصاديةظروف الرأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغيرات في  تقوم المجموعة بإدارة هيكل
رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات  على أو تعديل هيكل الحافظأجل 

 السابقة.   نواتالسياسات والعمليات عن السو . لم يتم عمل تغييرات في األهدافرأسمال
 

 اتفاقيةوفقاً لتوجيهات  موحدة قياس منهجية على أساس 2017سمبر دي 31في كما للسنة المنتهية نسبة مخاطر الموجودات  احتسابيتم 
 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.  3بازل 

 

 2017 2016 

   قاعدة رأس المال

   

 4.101 4.196  1رأس المال األسهم العادية فئة 

 53 55 1فئة  اإلضافي رأس المال
 ────────── ────────── 

 4.154 4.251                                                                       1فئة ال مجموع قاعدة رأس الم
   

 384 253 2فئة رأس المال 
 ────────── ────────── 

 4.538 4.504 [                        أ]                                                            مجموع قاعدة رأس المال

 ═══════ ═══════ 

 

 2016 2017 للمرخاطر المرجحةالتعرضات 
   

 20.757 20.849 وبنود غير مدرجة في الميزانية ئتمانبمخاطر اال مرجحةموجودات 

 1.412 1.624 بمخاطر السوق وبنود غير مدرجة في الميزانية  مرجحةموجودات 

 1.568 1.572 بمخاطر التشغيل مرجحةموجودات 

 ────────── ────────── 

 23.737 24.045 ]ب[                               بالمخاطر                                        المرجحةإجمالي الموجودات 

 ═══════ ═══════ 
 %19.1 %18.7 [100]أ/ب*       نسبة الموجودات المخاطرة                                            

 ═══════ ═══════ 

 %12.5 %12.5 الحد األدنى المطلوب

 ═══════ ═══════ 

 ساسية على:للمجموعة بصورة أالمال  رأسقاعدة تشتمل 
والربح للسنة وحقوق غير مسيطرة مدورة وأرباح وإحتياطيات مال الرأس أسهم على والذي يتضمن : 1رأس المال فئة  (أ)

 لعادلة في القيمة ا ةالتغيرات المتراكمو

 جماعية.إضمحالل ومخصصات مؤهل والذي يتضمن على دين ثانوي  :2رأس المال فئة  (ب)
 

 الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي.كفاية رأس المال بكافة متطلبات  اإللتزامقامت المجموعة ب
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 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية   32
 

 ديسمبر 31
 أرخر * 2017

تغيرات صرف 
العمالت 
 األجنبية 

تدفقات نقدية، 
 صافي 

 يناير  1
2017  

      

 شهادات إيداع  37 (8) (2) - 27

 جل أخرىسندات وتمويالت ألو ذونات ألجلأ 4,269 (1,462) 11 (670) 2,148
────── ────── ────── ────── ──────  

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية  4,306 (1.470) 9 (670) 2,175
══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 

 ديسمبر 31
 أخرى 2016

تغيرات صرف 
العمالت 
 األجنبية 

تدفقات نقدية، 
 صافي 

 يناير  1
2016  

      
 شهادات إيداع  41 (3) (1) - 37

 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 3,943 331 (5) - 4,269
────── ────── ────── ────── ──────  

 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية  3,984 328 (6) - 4,306
══════ ══════ ══════ ══════ ══════  

 
ي تم إعادة تجديده بتاريخ اإلستحقاق كوديعة لمدة سنتين تستحق في شهر يونيو * تتعلق أخرى بقرض من قبل مساهم رئيسي الذ
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 أرقام المقارنة  33
 

ولذلك، تم  مالء" لعرض أفضل لفئة الودائع.لودائع البنوك" و"ودائع الع" المالي للمركزقائمتها الموحدة قامت المجموعة بتعديل عرض 
مؤسسات المالية غير المصرفية المعروضة سابقا ً "كودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى" في القائمة إعادة تصنيف ودائع ال

تم إعادة عرض أرقام المقارنة ولذلك،  .أكثر صلةذلك يعد ذو بأن اإلدارة تعتقد الموحدة للمركز المالي إلى "ودائع العمالء"، حيث 
البنوك والمؤسسات ودائع "من مليون دوالر أمريكي  1.036مبلغ وقدره عادة تصنيف بإ 2016ديسمبر  31لسنة السابقة كما في ل

ً إعادة تصنيف مبلغ وقدره ، 2016يناير  1كما في "ودائع العمالء". إلى المالية األخرى"  من دوالر أمريكي مليون  729تم أيضا
 العمالء".ودائع " إلى "والمؤسسات المالية األخرىالبنوك ودائع "
 
 




