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الموحدة. وائم المالية لقهذه ا  من  اً جزء 35  إلى 1 رفقة منلمات ااحيضإلا تشكل
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مركز الماليلل الموحدة قائمة ال
2021ديسمبر  31

ية ماليين الدوالرات األمريكم باجميع األرق     

 2020 2021 حضايإ
 الموجودات 

62,6261,752 وال سائلة مأ
7902171 المتاجرة  ضمالية محتفظ بها لغراق أور

3,0311,803 ى خرومؤسسات مالية أ بنوك لدىإيداعات 
266981,823شراء اتفاقيات إعادة  أوراق مالية مشتراة بموجب

88,3506,696 ةغير المتاجرمحتفظ بها لغرض  تاستثمارإ
916,76815,656 ف قروض وسل

112,2132,305 موجودات أخرى
309201 ومعدات ممتلكات 

────────────────────

34,89730,407مجموع الموجودات 
════════════════════

 المطلوبات 
20,73417,173 ودائع العمالء

4,3883,596 البنوكدائع و
725494 يداعإات داهش

262,0111,151اء شر ةدااتفاقيات إعوجب مباعة بمق مالية اأور
127980 ضرائب
131,5141,974 أخرىمطلوبات 
141,2111,795 إقتراضات 

────────────────────

30,66226,263مجموع المطلوبات
────────────────────

 حقوق الملكية 
153,1103,110   لمالاس رأ

(6)( 6) زانة  أسهم خ
530520   ينوانق إحتياطي

1,055965 أرباح مدورة 
( 822)( 817)رى يات أخإحتياط

────────────────────

3,8723,767العائدة إلى مساهمي الشركة األمحقوق الملكية 

363377 ة سيطرير محقوق غ
────────────────────

4,2354,144 حقوق الملكية مجموع 
────────────────────

34,89730,407ية  الملك حقوقو مطلوباتمجموع ال
════════════════════

 يس ئ رل  عها نيابة عنهم من قبوقيم توت  2022  فبراير  13تم اعتماد إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
   .ةعجموللم التنفيذي والرئيسس اإلدارة ونائب رئيس مجل اإلدارة س جلم

لكبير ا عمر صديقال 
دارةيس مجلس اإلئر

 سليم محمد عبدالرضا
دارةس اإلمجل يسنائب رئ 

 خالد كعوان 
للمجموعة  التنفيذي الرئيس



( .مصرفية )ش.م.بربية العلسة اسؤالم

الموحدة. ة اليلمه القوائم اجزءاً من هذ 35لى  إ 1من رفقة إليضاحات المشكل ات
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ائرالخسلألرباح أو  الموحدة قائمة ال
2021ر ديسمب  31المنتهية في لسنة ا

لدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليين ا  

 2020 2021إيضاح 

ي تشغيل الل دخال

161,2561,175 ابه  ل مشودخ  دخل الفوائد
( 659) ( 664) 17ومصروفات مشابهة   فات الفوائدرومص

──────────────────

592516 فوائد صافي دخل ال 

18262130 خر ي آتشغيل دخل
──────────────────

854646يتشغيلالدخل مجموع ال
──────────────────

ية تشغيلالمصروفات ال

347291 موظفون 
4943ومعدات كات تلمم

173152 أخرى 
──────────────────

569486ةيمجموع المصروفات التشغيل
──────────────────

285160ائب ضر الو  ةانيمصروفات الخسائر االئتمقبل  يل تشغيال   حالربصافي 

( 329) ( 106) 10 ة  الخسائر االئتمانيفات ومصر
──────────────────

( 169) 179 قبل الضرائب (رةالخسا) الربح

94( 51) 12 رجية ضرائب على العمليات الخا
──────────────────

( 75) 128 للسنة  (الخسارة)الربح 

( 14) ( 28) قوق غير المسيطرة الحلى  إ  ئداعال الربح
──────────────────

( 89) 100ماأل  همي الشركةإلى مسا ةدئ العا  (الخسارة) الربح
══════════════════

 لسهم في فض ل األساسي والمخنصيب ال
( 0,03) 310,03( ةمريكياأل اتدوالرلبا ) ( الخسارة)  حاألربا

══════════════════

الكبير عمر صديق ال 
اإلدارةمجلس  رئيس

 ممحمد عبدالرضا سلي 
دارةإلا نائب رئيس مجلس 

 كعوان  لدخا
للمجموعة  التنفيذي سالرئي



 ( .مصرفية )ش.م.بربية العلسة اسؤالم

 . لموحدةاالية المئم اوهذه الق جزءاً من  35ى  إل 1من ة فقت المرحايضاإلل اكشت
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 دخل الشامل لل حدة المو قائمةال
 2021 سمبردي  31ية في نتهالملسنة ا

 يكيةرات األمرين الدواليرقام بمالاأل يعجم   

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 ( 75)  128  للسنة  (الخسارة)بح الر
  ───────── ───────── 

    

    خر: آلالشامل ادخل ال
  اإعادة تصنيفه سيتم التي (ألخرىا خسارة الشاملةلا)اآلخر الدخل الشامل 

    حقة:الالفترات ال في ئرالخسا اح أورباأل ( إلىاتدويره إعادة أو )
    

    تحويل عمالت أجنبية:
 ( 234)  ( 69)   ابعة األجنبية ة في الشركات التيحويل عمالت أجنب ة من تحققر ميغ ةارخس
    
    : راآلخامل لة من خالل الدخل الشادالقيمة العجة بمدر دينت اودأ

 ( 22)  43 ( هـ ) 15 ة  السنخالل  لعادلةالقيمة اصافي التغير في 
  ───────── ───────── 

   (26 )  (256 ) 
  ───────── ───────── 

    
  اإعادة تصنيفه لن يتم  التي (ألخرىا شاملةرة ال ا الخس)اآلخر  الشاملالدخل 
    حقة:في الفترات الال الخسائر اح أورباأل ( إلىاره يدوت إعادةأو )
    

 ( 8)  10  صندوق التقاعد  يصافي التغير في إحتياط
  ───────── ───────── 

  10  (8 ) 
  ───────── ───────── 

 ( 264)  ( 16)   للسنة  ألخرىاة ملشالا ةارالخس
  ───────── ───────── 

 ( 339)  112  سنة لل (الخسارة الشاملة)الدخل الشامل مجموع 
  ═════════ ═════════ 

    لى: إ ئدالعا
 ( 267)  105  ألم كة امساهمي الشر

 ( 72)  7  رة ير مسيطق غحقو
  ───────── ───────── 

  112  (339 ) 
  ═════════ ═════════ 

 



 ( .مصرفية )ش.م.بربية العلسة اسؤالم

 . دةموحالية لمالا وائمهذه القن اً مزءج 35ى  إل 1ن ضاحات المرفقة مكل اإليشت
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 ات النقدية فقدت للالموحدة قائمة ال
 2021ديسمبر  31سنة المنتهية في لا

 األمريكية ت رالدوالجميع األرقام بماليين ا 
 

 2020 2021 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية    
 ( 75) 128  سنةلل  (ارةخسال)الربح 

    :تعديالت للبنود التالية

 329 106 10  ةينامتئر االئخساال مصروفات 

 45 53  ء وإطفا  إستهالك

 ( 20) (23) 18 في صا  -حتفظ بها لغرض غير المتاجرة ربح من إستبعاد إستثمارات ديّن م 
    

    تشغيلية:المطلوبات الجودات و و مالتغيرات في 

 217 (40)  ىخرأ ةهلمؤ ونات خزانة وأذونات ذأ

 236 ( 769)  رةاجتأوراق مالية محتفظ بها لغرض الم 

 215 ( 1,236)  أخرى  ةومؤسسات مالي بنوكلدى  إيداعات 

 ( 673) 1,071  شراء  ادةإع  اتفاقيات  أوراق مالية مشتراة بموجب 

 ( 733) ( 1,467)  سلفض و قرو 

 ( 710) 31  رىات أخموجود

 1,560 3,694  ء عمالال ودائع

 45 905   وكبن الع ودائ

 145 880  ء اشردة عاإ ت قيافااتموجب أوراق مالية مباعة ب

 673 ( 436)  مطلوبات أخرى

 ( 288) 246  أخرى غير نقدية في أسعار الصرف وتغيرات  تغيرات 

  ─────── ─────── 
 966 3,143  شغيليةاألنشطة الت ن م تج ناال صافي النقد

  ─────── ─────── 
    ية ارستثماإل األنشطة

 ( 5,867) ( 5,888)  بها لغرض غير المتاجرة  فظ محتت  اراإستثمشراء 
 5,294 4,298  اجرة متل امحتفظ بها لغرض غير  رات ثماإست دردااستو ع بي

 ( 42) (75)  ومعدات ممتلكات شراء 

 14 8  ومعدات ممتلكات بيع 

 20 (13)  ي صاف  -إستثمار في شركات تابعة 

 - ( 285) 34 المكتسب  د وما في حكمهة بعد حسم النقشراء شركة تابع

  ─────── ─────── 
 ( 581) ( 1,955)  يةستثماراإلشطة األنالمستخدم في  النقد في اص
  ─────── ─────── 
    يلية نشطة التمواأل

 120 430  يداع  إشهادات  إصدار

 ( 19) ( 196)  سداد شهادات إيداع 

 231 940  إقتراضات إصدار 

 ( 377) ( 1,521)  إقتراضات  سداد

 ( 126) - 14 تراضات قإ  ءشرا إعادة

 (8) (14)  لحقوق غير مسيطرة ةدفوع م مهأس حبارأ

  ─────── ─────── 
 ( 179) ( 361)  التمويلية األنشطة  في  دمالمستخ صافي النقد

  ─────── ─────── 
 206 827  النقد وما في حكمهفي غير التفي اص

    
 ( 111) 7  هحكم ا في نقد ومعلى الة يباألجن لعمالت تأثير تغيرات سعر صرف ا

    
 1,657 1,752  ةسنالبداية  ي ف  هوما في حكمقد نال
  ─────── ─────── 

 1,752 2,586 6  سنةفي نهاية ال  همالنقد وما في حك 
  ═══════ ═══════ 
 



 ( .ش.م.ب) ية المصرفية المؤسسة العرب 

 ة. دحموال ةالمالي ائمالقو زءاً من هذهج 35إلى   1من  قةلمرفت احاتشكل اإليضا
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 ية  الملكحقوق تغيرات في  للالموحدة مة قائال
 2021بر ديسم 31سنة المنتهية في ال

 كيةرات األمريوالبماليين الدقام راأل جميع 
 

  م ي الشركة األلى مساهمإ دةئ لملكية العاق اوحق 

 حقوق 
غير 

  مسيطرة 

 ع مومج
حقوق  
 الملكية

     ت أخرى اطياإحتي   

 
 رأس 
 المال 

 أسهم  
 خزانة  

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح  
 مدورة* 

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل  
 أجنبية عمالت

تغيرات 
متراكمة في  

 دلة العا ةقيملا

ي  ياطإحت 
ندوق  ص

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

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

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

 (339)  ( 72)  (267) ( 8) ( 22) (148) - ( 89) - - - للسنة   لشاملةاالخسارة وع مجم

 ( 8)  ( 8)  - - - - - - - - -   أرباح أسهم 
حقوق شركات    في  رىات أختغير
 2  ( 1)  3 - - - - 3 - - - ةتابع
 ─────

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

 4,144  377  3,767 ( 40) 20 (902) 100 965 520 ( 6) 3,110 2020ديسمبر  31ي ف
              
 128  28  100 - - - - 100 - - - للسنة  حالرب 
الدخل  ( / رىخاأل شاملة الخسارة لا)

 ( 16)  ( 21)  5 10 43 ( 48) - - - - - سنة لل لشامل األخر ا
 ────── ────── ────── ────── ────── ─────── ─────── ─────── ───────  ───────  ─────── 

الخسارة  الدخل الشامل / )وع مجم
 112  7  105 10 43 ( 48) - 100 - - - للسنة   ( الشاملة

 -  -  - - - - - ( 10) 10 - -   تحويالت خالل السنة 

 ( 14)  ( 14)  - - - - - - - - -   هم سأح أربا

 2  2  - - - - - - - - - (34إيضاح رقم )بعة  ركة تاإقتناء ش
حقوق شركات    في  رىات أختغير

 ( 9)  ( 9)  - - - - - - - - - تابعة
 ────── ────── ───── ────── ────── ─────── ────── ────── ──────  ───────  ────── 

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

 

 . كي(مري ر أالدومليون  482 :2020) مليون دوالر أمريكي 510 إجمالي شركات تابعة ب حيد تون اتجة مابلة للتوزيع ن قات غير  طي إحتياة دورالمتتضمن األرباح  *



 ( .ية )ش.م.برف المص ربيةؤسسة العلما
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 وحدةالمية  ائم المالإيضاحات حول القو 
 2021ديسمبر  31

 
 

 نشطةيس واألسالتأ 1
 

 وجب ترخيص بماله ويزاول أعم وجب مرسوم أميريمالبحرين ب لكةفي مم ]"البنك" [العربية المصرفية )ش.م.ب.( المؤسسة  تتأسس
المركزي.  م بالجملة صادر عن    مصرفي البحرين  ج في  مدرة ولية محدودهمة بحرينية ذات مسؤوسام  ة كشر  نع   عبارةنك  البصرف 

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

 البنكلكة البحرين.  مم،  مةانالم  ،5698ص.ب.  ربية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية،  ة العسنك هو برج المؤسلبسجل لإن العنوان الم
 ، مملكة البحرين.والسياحةزارة الصناعة والتجارة عن و رلصادا  10299م جاري رقرخيص التالتجب بمو مسجل

 

ال مزود  بنك  مجموعة  التمورئيسي  هو  ولخدمات  التجاري  ويل  المشالمت  مويالوالت  مشاريعلاالخزانة  والقروض  والخزانة  هيكلة  تركة 
الرقمية المتوفرة عبر الهاتف صرفية  المخدمات  الومية  والخدمات المصرفية اإلسالية  لالمسسات امؤالو  لشركاتل  ةيفرصممات الدخالو

فقط والمسمى ا  المحمول  إلى" ضمن  ا لخدما"بنك  لستهالكاالصرفية  ملت  للتجزئة  رصمال  لخدماتا   وتقدم  د.رافألية  ة  نطقفي م  طقففية 
 .ال أفريقياالشرق األوسط وشم

 

 اإلعداد س أس 2
 

 لتزام اإلب بيان 2-1
ال  مت المالإعداد  للقواعد  للمجموعة  الموحدة  ية  قوائم  االم  مةظنواألوفقاً  بها  البحرلصادرة ععمول  المن مصرف  ذلك  ما فزي بركين  ي 
 ب طل . تت19  –د  كوفي لجائحة  جراءات التنظيمية بشروط مسيرة استجابةً اإلشأن  المركزي ب  ف البحرينمصر عن  صادرة  ال  تا يملتعما

جميع    تطبيق  2020  نيويو  21في  مؤرخ  ال  OG/226/2020مصرف البحرين المركزي رقم    ألخص تعميماعد واألنظمة وباقوال  هذه
 ستثناء ما يلي: ، باسبة الدوليايير المحامعس عن مجل درةاصال لية اير المتقارد الا ية إلعدمعايير الدولال
 

دون    19  –بجائحة كوفيد    المتأثرين  الءمعلمة لالمدفوعات المقدأجيل  ت  عن  ةتجناالية المعلى الموجودات ال  ر التعديلإثبات خسائ (أ)
ير د التقاراد عي إليار الدولمعب البموج  بكما هو مطلو  أو الخسائرح  باوق الملكية بدالً من األرية في حقائد إضافوفية  فرض أ

"   9رقم  ة  ليماال الألابالمتعلق  أي  تي.  " ماليةدوات  إثبات  تعاخس  وأ  ربح م  المال  ىأخر  لديرة  الموجودات  ً قوفية  على  طلبات لمت  ا
 ؛ و9الية رقم مال  يار الدولي إلعداد التقاريرعالم

 

ا  / و  مةكوحلامن    لمةالمستمالية  لا   ةاعدالمسإثبات   ( ب) التي تفي   19  –يد  ة كوفلجائحدعمها  إلجراءات    بةً استجامية  لتنظيأو الجهات 
سجلة في حقوق م  ن ذلك إلى حد أي خسارة تعديلكوسي ،الخسائر أو رباحألا من الً لملكية بد في حقوق ا، يةم وكالمنح الحبمتطلبات 
مالية ة مساعدأية م إثبات تي. رئخساأو الاألرباح في بقي متال ديالرصمبلغ عين إثبات  تيوأعاله، لواردة ا)أ( 1-2 للفقرة ةنتيجالملكية 
ً أخرى   .الحكوميةت  المساعدا ناح عإلفصاة ونح الحكوميالمبة سامحق بالمتعل  20رقم   ي لالدوالمحاسبة يار معلبات لمتط وفقا

 

 ريقارت لاإلعداد  ة  المعايير الدولي" باسم  عة  وللمجم  السنويةة  الموحدية  المالائم  وقعداد الإلكأساس  أعاله    الوارد   رطايشار فيما يلي إلى اإل
 . " لمركزيحرين ارف البمص  لقب المعدلة من ابصيغته ليةالما

 

لم  والتي    (ن دوالر أمريكيمليو  894:  2020مليون دوالر أمريكي )  396ة  تعرضات المالية البالغال  تعا فودم  ليجأتوعة بمجمالقامت  
والذي يمثل    (مليون دوالر أمريكي  4:  2020)مبلغ وقدرة ال شيء دوالر أمريكي  المجموعة  كما استملت  أي خسارة تعديل.  عنها  ينتج  
صلة في القائمة الموحدة لألرباح ات ذات ال م من المصروفتسجله كخصتم   ذي ين والحرلبة اكلممحكومة  من   مستلمالية  مال دةمساعالمبلغ  

 . ائرأو الخس
 

 ي العرف المحاسب 2-2
ة كيملوق  حقن وأسهم  يّ وبعض الدللمشتقات المالية    العادلة   اس القيمةتاريخية المعدل لقيالة  تكلفلمبدأ ال  وفقاً موحدة  لية الاأعدت القوائم الم

ط تة والتي هي بنود تم التحوثبلموجودات والمطلوبات الما إن  ، فاهتفصيل أدنلبا  ما هو موضح ى ذلك، ك. باإلضافة إل ية اللما  تداالموجو
اطر التي يتم خالمت في القيم العادلة العائدة إلى  ل التغيراكلفة، ومعدلة لتسجيلتباة  رجمدال  تلكبخالف  ة وهي  العادل  لها تحوطات القيمة

 وط لها.حالت
 

إلى أقرب قيم  تم تقريب جميع ال  .بنكللة  سيالعملة الرئي، والتي تعد أيضاً  كيمرير األالولدبالمجموعة  للموحدة  مالية اوائم القالض  رع  تم
 . ذلكالف  ذكر خ ال إذاإمليون 

 

 أسس التوحيد 2-3
  لدى   يكون  امعند  تتحقق السيطرة.  2021  ربمسدي  31ي  ا فكم  التابعة  كاتهروش  للبنكحدة على القوائم المالية  المالية المو  تشتمل القوائم

 :ما يلي البنك
 

الش  السلطة • المستثرعلى  فيها  كة  ال مر  القائمة  الملكية  لت)أي حقوق  الحالية  القدرة  ذ  يهجوتي تمنحه  الصلة  األنشطة  للشركة  ات 
  (؛المستثمر فيها 
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 لموحدةلمالية ال القوائم ا وححات إيضا
 2021ديسمبر  31

 
 

 ة( متت) اإلعداد  أسس 2
 

 ة( م)تت أسس التوحيد 2-3

 ؛ و اهفي شركة المستثمرشاركته مع المعوائد متغيرة من خالل في  قوق أو حعلى تعرضات  •

 ها. عوائد ىركة المستثمر فيها للتأثير علشى اللع طته لس استخدام  ة علىالقدر •
 

االعتبار جميع    عة فيها، تأخذ المجموي فر  مثستالمشركة  لل  هةابشحقوق مأغلبية التصويت أو    حقوق أقل فيلمجموعة  عندما يكون لدى ا
   ذلك: بما في مستثمر فيها،الة شركال لىة عط السل اان لديهييم ما إذا كقائق والظروف ذات الصلة في تحقال
 

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

 ؛ و ىخراأل اقديةعتالت اعن الترتيبالحقوق الناتجة  •

 . كنةممالوحقوق التصويت  جموعةحقوق التصويت للم •
 

أن  بكانت الحقائق والظروف تشير    ذايها إ ثمر فتسشركة الملى العرة  يطمسير  و غأكانت مسيطرة    تقييم ما إذا  تقوم المجموعة بإعادة
ى  ل عيطرة  على الس  مجموعةالصل  حتا  ندمابعة عتلا  كةرلسيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشهناك تغيرات على عنصر أو أكثر من عناصر ا

ال ويتابعالشركة  تة  عندما  التوحيد  إيقاف  المجموعة  فتم  اقد  على  اشركلسيطرتها  ومدوموجتضمين    يتم  عة.ابلتة  ودخل  ت  طلوباات 
التابع الشركة  السنة في  المقتناة    ةومصروفات  المستبعدة خالل  الموحدة  أو  المالية  تاريخ  القوائم  ة  يطرسل ا   على وعة  مجمال  ول صحمن 

 ة. لى الشركة التابعمجموعة سيطرتها علاف قاإيلغاية تاريخ 
 

الر الخسبينسب  أو  من  لكل  ارة  ح  ال عناصعنصر  الخدر  والحقوق  الشركاملي  ح  حقوقإلى    اآلخر  شاملل  للمجموعة  األم  ير غة 
المسيطرةحتى لو  المسيطرة،   الحقوق غير  النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد  قوائم ل افي    تعديالت  إجراءتم  ، يرمألم اا استلزنميأ  .أن 
لل التابعة  المالية  المحاهسياسات  ىلتتماششركات  والمطلوبات الموججميع    استبعادتم    وعة.لمجملة  سبيمحالاسياسات  المع  سبية  ا  ودات 

 توحيد. ال عند لامالكوعة بجملم اء اعلقة بالمعامالت البينية بين أعضوالدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المت وحقوق الملكية
 

  كة شرال  على ته  البنك سيطرفقد   . إذا يةملكال  قأسهم حقو  ةالسيطرة كمعامل  ن فقدادون  عة، كية الشركة التابالتغير في حصة مل  تسابحايتم  
  قوقحل ى  خرود األبنالوة  ري ذلك الشهرة( والمطلوبات ذات الصلة والحقوق غير المسيطالموجودات )بما ف  استبعادفإنه سيقوم بالتابعة،  

  فقدان   لة في تاريخلعادمة ايقبال  ظ بهيتم إثبات أي إستثمار محتف  ائر.الخسأو    خسارة في األرباحإثبات أي ربح أو  بيقوم  بينما    ملكية،ال
 طرة.السي
 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 3
 

 سنة لل ميةمعايير إلزا 3-1
اء تثنبإس  ، ابقةها في السنة الساستخدامالتي تم    لتلك  ةقهي مطابة  وحدالمية  لالمالقوائم ا  هذهداد  إع  في   المستخدمةات المحاسبية  سياسالن  إ

اير ين  1بعد  في أو  ت السنوية المبتدئة  للفترا  إلزاميةهي  و،  المجموعةالمطبقة على  التالية،    عدلةوالمالجديدة  والتفسيرات  تطبيق المعايير  
2021 : 

 
رقم   ة الدوليبسلمحاار اعيوم  9رقم    المالية ير  عداد التقارالمعيار الدولي إل  على  لتدخأتي  ت الالتعديال:  سعر الفائدة المرجعيإصالح  

   7الية رقم الم اريراد التق لي إلعدار الدووالمعي 39
والمعيار    39ومعيار المحاسبة الدولي رقم    9ة رقم  التي أدخلت المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليتعديالت  ال  وعة بتطبيققامت المجم

المرحلة    -مرجعي  فائدة السعر الإصالح  ب  المتعلق    16رقم   ير الماليةداد التقارالدولي إلع والمعيار    7ية رقم  لمالداد التقارير اع إل  يلودلا
فإصالح  )  2 المعروضة  الفائدة  البنوك  أسعار  بين  ن(  2المرحلة  يما  تاريخ  في  في  تم   االنتقالية،ألحكام  ل. ووفقا  2021يناير    1افذها 

ي  لهذه التعديالت أ، ولم يكن  قارنةض أرقام المادة عر يتم إعلم  ت المالية.  عالقات التحوط واألدوا  بأثر رجعي علىت  ديالعتالتطبيق  
 .تطبيقهاعند فترة الحالية الاحتياطيات مبالغ ل االفتتاحيرصيد ر على يثأت
 

 عالقات التحوط 
المرحلة   تعديالت  الفائدإصالح  من    2تعالج  المعروضة أسعار  بميف  ة  الناتجة خالل  المالبنوك  ين  ا  الفائدة    حإصالسائل   القياسيسعر 

ووثائق التحوط،   تصنيفاتن التطبيق، ومتى يجب تحديث  " ع 1وقف تعديالت "المرحلة  بما في ذلك تحديد متى ستت  ،(رأيبوإصالح  )
 .طتحوطر ومتى يسمح بالتحوط من سعر القياسي البديل أو سعر المرجعي البديل كمخا

 
في  تهالمن  نةللس التحوطمحاسبإعفاءات  المجموعة    طبقت،  2021مبر  ديس  31ية  قبلمقالالتالية    ة  من  المرحلة    دمة  من   2تعديالت 

 .أيبورإصالح 
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 الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 2021ديسمبر  31

 
 

 ة(م)تت دلةيدة ومعرات جد يوتفس  ريايمع 3
 

 ( ة)تتم ة للسنةمعايير إلزامي 3-1
 

  39رقم    سبة الدوليلمحاار ا عيوم   9المالية رقم  ير  ارلدولي إلعداد التق المعيار ادخلت على  أتي  ت الالتعديال:  المرجعيائدة  ر الف عس  حإصال
 ( )تتمة  7ارير المالية رقم اد التق لي إلعدار الدووالمعي 

 

 تصنيف التحوط 
، ولكن أيبوررات التي يتطلبها إصالح  ليعكس التغي  وطالتح  فنيصتبتعديل  مجموعة  م الو ق ت، سعن التطبيق  1رحلة  عندما تتوقف تعديالت الم

 :رات أو أكثر من هذه التغي واحدفقط إلجراء 
 

ً بديل )محدد تعاقديا أو غير تعاقديالمرجعي المعدل التحديد  أ(  ؛ تحوط ( باعتباره مخاطر ا
 يتم التحوط بها؛ أو  ة التي ادلالع قيمةلاو نقدية أالت لمعين من التدفقاذلك وصف الجزء ا   ا في ، بمالتحوطبند ل وصف ديتع ب(
التحوط. وسيل  تعد ج( أداة  التغيوصف  لتعكس هذا  الخاصة بها  التحوط  المجموعة بتحديث وثائق  التصنيف مع نهاية فترة  ر في  تقوم 

المالي   التقرير  فإعداد  يتم  إجراء  التي  تتطلب رات. والالتغييها  التعديال    اهذه  وثائق  ا  لتحوط ت على  ت قاف عالإيقا  ةوع لمجممن 
الخالتح بهاوط  الاصة  تقم  ولم  في  بإجراء  موعة  جم .  بها  الخاصة  التحوط  وثائق  على  تعديالت  المالي  أي  التقرير  إعداد  فيما  فترة 

 .أيبوريتعلق بإصالح 
 

 رجعي  فحص مدى الفعالية بأثر 
تط يتوقف  مبيق  عندما  المرحلة  دى  أعفاء  في  بأثر رجعي  ع 1الفعالية  للمجموعة  دةحعلى    حالة   ل ك   تحوطأساس  لى  ،  يمكن  تعيين إعادة  ، 

، فإن  ومع ذلك  .فعالية التحوط بأثر رجعي إلى الصفرفحص معدى  وأداة التحوط ألغراض    بند التحوطالقيمة العادلة لالمتراكمة في  التغيرات  
يؤ  عدهذا ال  مبالغ  على  فعاثر  ام  المو لية  القائمة  في  المسجلة  أو لتحوط  لألرباح  لةفترال  ل ال خ  الخسائر.  حدة  تعيين  تقم  ،  بإعادة  المجموعة  م 

 . هاتحوطاتة التحوط في أي من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة إلى صفر لبند التحوط وأدا
 

 مكونات المخاطر 
ً قدير محدد تعار مخاطر غيبديل كعنصال  مرجعي المعدل  البتصنيف  موعة  يسمح للمج في    لمنفص   كلبش  تحديده، حتى وإن لم يكن من الممكن  ا
األول وأن يكون عنصر ف  التصنيمن  شهراً    24خالل  بالمتطلبات    تستوفي أن  بصورة معقولة  ، شريطة أن تتوقع المجموعة  هصنيفتاريخ ت

،  ة السنالمجموعة. خالل  تصنفه  ر مرجعي بديل قد  بشكل منفصل على كل سعاً  شهر  24فترة    تطبيقم  تي  ثوق.المخاطر قابال للقياس بشكل مو 
 .سنةعالقات التحوط خالل المن مرجعي بديل في أي بسعر  المخاطركونات ي معة أمجمو لا فنصتلم 
 

بعد    19  –  بجائحة كوفيد ة  صللات  ذاات اإليجار  يازامتق ب : المتعل 16رقم    د التقارير الماليةداعالدولي إلر  يا لمعدخلت على االتعديالت التي أ
 2020يونيو  30

التعديالت التي أدخلت   –  19  -يد  بجائحة كوفذات الصلة  اإليجار    ات تيازي امدولال  ةاسبلمحر اييامع  جلسر م صدأ  ،2020مايو    28بتاريخ  
المعيار    توجيهات ن تطبيق  للمستأجرين م  ت ات إعفاءالتعديال  قدم. تتعلق بعقود اإليجارلما  16على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

. 19  -كوفيد    لجائحةتيجة مباشرة  كن  تجةالنااإليجار    المتيازات د اإليجار  قو يل ع تعد  سبةمحاب  قةتعلالم  16  مقة رلماليداد التقارير االدولي إلع 
تعديل لعقد  هو    لمؤجرمن ا  19  -كوفيد    حةائبج  الصلةت  ذايجار  إلا  ت اازما إذا كان امتي قييم  عدم تأن يختار  مستأجر  يجوز للكوسيلة عملية،  

 -ذات الصلة بجائحة كوفيد  اإليجار    ات ز عن امتيا  ةاتجالنيجار  مدفوعات اإلفي  ير  تغي  يأ  ختيارا االبهذ  مو يق  لذيأجر االمستيحتسب  ر.  اإليجا
  يير تعدياًل لعقد اإليجار.يكن التغإذا لم  ،16 قمرلمالية لتقارير ااد عدالي إل جب المعيار الدو بها التغيير بمو يحتسب بنفس الطريقة التي  19
 

قام مجلس معايير المحاسبة ،  19  –تأثير تفشي جائحة كوفيد  كن مع استمرار  ، ول2021يونيو    30حتى    يلعدالت  قيبتطلمقرر  لقد كان من ا
بتاريخ   إلى  بتمديد    2021مارس    31الدولي  العملية  الوسيلة  تطبيق  فترات ع   تعديلال  يقطبتيتم  .  2022ونيو  ي  30فترة  ا  لى  ير لتقرإعداد 

 . مجموعةلل القوائم المالية الموحدة  علىأي تأثير لهذا التعديل لم يكن ر. مح بالتطبيق المبك. يس2021 أبريل 1 ي أو بعدبتدئة فنوي المالس
 

 بعد  ر إلزاميةولكنها غيصادرة فسيرات وتمعايير  3-2
. ة للمجموعةوحدالم  ةيالمئم الواقال  يخ إصدارحتى تار  ، بعد  زاميةها غير إلكنول  صادرةاللة  دوالمع  الجديدةتفسيرات  الو   ييرمعالأدناه ا  فيما يلي 

 عندما تصبح إلزامية: ، حسب مقتضى الحال، المعاييرعة تطبيق هذه لمجمو وي اتن
 

 1م ق ردولي على معيار المحاسبة ال  التي أدخلتت تعديالال -ولة غير متدا  متداولة أوعلى أنها  باتالمطلوتصنيف 
 تكاليف الوفاء بالعقد - خسائرالمحملة بالود لعقبا قلعتمل ا  – 37م لت على معيار المحاسبة الدولي رق التي أدخ التعديالت

أدخلت  الت  ديتعال المحاسبالتي  معيار  رقم  على  الدولي  واآلالبلق  لمتعا  -  16ة  اال  المتحصالتمعدات:  وال ت  العقارات    م خداست قبل 
 ود  المقص
   مفاهيمي طار الإلى اإلارة اإلشب قلعالمت – 3رقم  إلعداد التقارير الماليةعيار الدولي دخلت على المت التي أالتعديال
 2020 - 2018على دورة سنوية نات الالتحسي
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 حدةمولية امالال إيضاحات حول القوائم 
 2021ديسمبر  31

 
 

 ية بالمحاس ساتسياملخص ألهم ال 4
 
 ة سائل والأم 4-1
س اً قيابدئييتم مخرى مؤهلة.  أات  نوذوأ   انة زات خأذونو  بنوك مركزية لدى ة  مصرفية وأرصدصدة  رأعلى نقد والسائلة    لامومل األتتش

 . ضمحاللاالبعد حسم مخصص  ةمطفأها الحقاً بالتكلفة اللة ويعاد قياسالعادا هبقيمة السائل األموال
 
 حكمه فيما نقد وال 4-2
لدى  وودائع    كزيةرمك  ونب  دىة لغير مقيدنقد وأرصدة  على    تدفقات النقديةللئمة الموحدة  في القا  هالمشار إلي  ما في حكمهمل النقد وتيش

 .  أقلأو  رترة ثالثة أشهفل  أصلية استحقاق واريخ تب ى مؤهلةوأذونات أخرأذونات خزانة ية ومركزبنوك 
 
   المتاجرة  غرضبها لحتفظ لية مق ماأورا 4-3
مبدئيت تسم  الماياً  األوراق  لغرضفظ  محتاللية  جيل  ا المتاجر  بها  القياس  وبعد  العادلة.  بالقيمة  والخسائر ا  تضمين  متي،  لمبدئية   ألرباح 
المكتسبة    ائدالفو  تضمينيتم  ها. وفي  أشالتي تن لفترة  ا  أو الخسائر في  لقائمة الموحدة لألرباحادلة في القيم العتجة عن التغيرات في االنا
 الخسائر. و باح أرأللة الموحدلي في القائمة آخر" على التوا "دخل تشغيليخل مشابه" ولفوائد ودمستلمة في "دخل اسهم الاح األوأرب
 
 رى  ى بنوك ومؤسسات مالية أخات لدإيداع 4-4

ً يتم م حسم أي  بالتكلفة المطفأة بعد    قياسهاادة  الحقاً إع  يتمة ودلالعا  بالقيمةى  خرألالمالية  سسات اؤموال  لدى البنوكاإليداعات   قياس  بدئيا
  .ضمحاللا ومخصص االالغ تم شطبهمب
 
 زميلة  كاتي شرف  اتإستثمار 4-5
الشرك  ةكشرلا تلـك  هي  الم  ةالزميلة  عليها  تمارس  نفوذاً  وعجمالتي  النفمؤثراً ة  إن  ال.  المشاركة  مؤثر  وذ  على  القدرة  اتخاذ  هي  في 

با  تالقرارا يتعلق  الماليفيما  للوا  ةلسياسات  السيطرةسلي  ولكن  فيها،ثمر  المستكة  رشلتشغيلية  السيطرالأو    ت  تلك ة  على  مشتركة 
  ات.ياسالس
 

يطرة  ورية لتحديد مدى الس ك التي تعد ضرتلثلة لمماهي  تركة  رة المشسيطال  وأثر  في تحديد النفوذ المؤإجراؤها  م  ي يتالتات  رابعتإن اال
 . حقوق الملكية أسهم  طريقة بموجبة الزميل ات في الشركاتراستثمإلا احتسابيتم الشركات التابعة. على 
 
 معدات الو ممتلكاتلا 4-6
على   ستهالكب اال يحسال د. وجإن يمة، في الق اللضمحص االمتراكم ومخصال ستهالكعد حسم االبفة تكلبال تاعدوالمات لكالممت جتدر

اجية تى مدى أعمارها اإلنعلت  لثابالقسط اى أساس  ألخرى علدات اع م والالممتلكات    استهالكيتم حساب  راً.  ة ملكاً حاألرض المملوك
   .تسنوا 30 ىل إ 3ن ما بيالتي تتراوح  قدرةالم
 
 ة ر ملموسيغت جودامو 4-7

ا قياس  ال  وداتجولميتم  منفصوسة  ممل غير  بصورة  بالتكلنعلة  المكتسبة  المبدئي  اإلثبات  تكلفة  د  إن  المل  وداتالموجفة.  موسة غير 
د حسم عبة  لفكلتبا  ملموسةغير الئي، تدرج الموجودات  مبد ال  اإلثبات  . بعدقتناءفي تاريخ االتها العادلة  ل هي قيماألعما  في دمج  تسبةالمك
 .اكمةمتر اضمحاللوأية خسائر  كمااء مترإطفأي 
 

 .دةوحددودة أو غير مسة إما على أنها محجية للموجودات غير الملمواتإلنيتم تقييم األعمار ا
 
الملات  وجودالم  إطفاءيتم   المحدذات  وسة  مغير  ا مدعن  لضمحاللالمها  تقيي   تموياالقتصادية  جية  تانإلا  عمارألامدى  علی  دة  واألعمار 

بأؤشرم  اكنتوجد ه المل  اتالموجودن  ات  للموجودات غير اإلطفاوطريقة    فاءاإلط فترة    تتم مراجعة  .مضمحلة  قد تكونوسة  مغير  ء 
األعالمل ذات  المحدموسة  اإلنتاجية  فدومار  األقل  تقرير  ة على  إعداد كل  فترة  نهاية  ذودوجملاطفأ  ت  ال  مالي.ي  الملموسة  ات  ات غير 
 ة للنقد. ستوى الوحدة المنتجمأو على  ، إما بشكل فرديسنوياً  ضمحالللال هاحصفولكن يتم  ،ةدوحدالمغير  رعمااأل
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 )تتمة( سات المحاسبيةهم السياخص ألمل 4
 

 جر ستأهي المالمجموعة  – رعقود اإليجا 4-8
السيطرة على  حق في لاكان العقد ينقل إذا   يأ .يجارإلعلى عقد اعقد إيجار أو يحتوي هو لعقد ن اكا اذإ  امالعقد ء بدعند جموعة تقييم الم
 . نظيرمقابل نية مز دة لفترةحدم تموجودا استخدام

 

ات دوجوملار اإيج  عقودو  األجل  جار القصيرةياإل  عقود، باستثناء  اإليجار  س كافة عقودإلثبات وقيا  موحدبتطبيق نهج  ة  المجموعقامت  
القيمةمنخ قامت  فضة  لتسديد مدوقعات  التزامبإثبات  وعة  المجم.  اإليجار  تمثالتت  داوالموج  استخدامفي  حق  ال اإليجار و  تافوعد  ل ي 
 .اسيةموجودات األسال استخدامفي حق ال
 

 داتالموجو استخدامالحق في 
ً   الذي يكون فيه الموجود األساسي تاريخ  ال،  أي)  راجيعقد اإل  ءبدريخ  في تا  الموجودات  تخدامسافي  حق  الالمجموعة بإثبات    ومتق  متاحا
ويتم ،  المتراكمة  ضمحاللوخسائر االمتراكم    استهالكي  أ  منها  ماً سومح  بالتكلفة،  الموجودات  استخدامفي    قحاليتم قياس    (.ستخدامالل

المثبتة  اإليجار  عقود    اتالتزاممبلغ    على  تادوجالمو  داماستخ  ي فحق  التكلفة    تتضمن  .اراإليجعقود    تا لتزامال  دة قياسعاي إألتعديلها  
منها حوافز    اً عقد اإليجار محسوم  بدءبل تاريخ  ق  ها في أوئاجرإاإليجار التي تم  عقود  ومدفوعات    ةددئية المتكببمباشرة الملا  ليفاكتوال

. كما يخضع  اإليجارعقد  فترة  دى  م  ىعل  الثابت  طسس القى أسالعات المثبتة  دووجالم  استخدامفي    الحق  استهالكتم  ي  ة.اإليجار المستلم
 ت األخرى. ادون الموجضمت االموجود استخدامالحق في   عن  موعةمجال. تفصح ضمحاللودات لالجومال استخدامالحق في 

 

 ات عقد اإليجارالتزام
يتعين سدادها  التي    جارإليا  تعالمدفولية  الحاة  ة بالقيماسمقلا  اإليجارات عقد  التزامات  وعة بإثبوم المجمقد اإليجار، تقدء عخ بيرفي تا

القبضمس  محسوم منها أي حوافز)  دفوعات ثابتةلى م إليجار ع عات اتتضمن مدفو  .راإليجا  على مدى فترة عقد أو مدفوعات   (تحقة 
د عق  تاعفوتضمن مدت  ماك  ة.لمتبقيا  مةي ضمانات الق  بدفعها بموج  توقعالمبالغ  المؤشر أو المعدل والم  تمد على عت اإليجار المتغيرة التي  

ت راماذا الخيار ودفع غرس هجموعة سوف تماأن المبصورة معقولة ب  ن المؤكدم  ني يكولى سعر ممارسة خيار الشراء الذإليجار عا
 الي  لتغيرة امتال  عات اإليجاريتم إثبات مدفو  إلنهاء.المجموعة تمارس خيار ا  تظهر أن  رإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجا

 . وعاتالمدفحدوث ى ي يؤدي إل الذ ةالحال أو   ثدحها الفي الفترة التي يقع فيمصروفات السعر ك أو ؤشرملا ى عتمد علت
 

 لم يكنإذا  اإليجار    قدع  بدءاإلضافي في تاريخ    قتراض الامجموعة معدل  تستخدم ال  اإليجار،عقد  الية لمدفوعات  القيمة الح  احتسابد  نع
عكس  يجار لياإلعقد    اتالتزام  دة مبلغاي زيتم    عقد اإليجار،بدء  بعد تاريخ  .  ار بسهولةيجاإل  د قع  يفالضمني    ةئدفالا عدل  م  يددكان تحباإلم 

اإليجار إذا كان  عقد  ات  لتزامال  المدرجةيمة  قياس الق  يتم إعادة  ذلك، باإلضافة إلى    . المسددة  عات اإليجاروتخفيض مدفواإلضافية  الفائدة  
أوه تعديل  في  ييتغ  ناك  مجوهري  ر  غييت  وأ  اإليجار  دقع  مدةر  اإليجار  دفوعفي  المثات  سبيل  فتلا ال،  )على  المدفوعات غيرات  ي 

الا  في  تغيرالناتجة عن التقبلية  المس  الموجود لشراء  الخيار  م  تقييفي    رأو تغييم لتحديد مدفوعات اإليجار تلك(  سعر المستخدلمؤشر أو 
 .األساسي

 

 .خرىاأل تاوبطلضمن الم اريجاإل قدع اتالتزامن وعة ع تفصح المجم
 

 جودات المنخفضة القيمةوملار جاإيالقصيرة األجل وعقود  إليجارعقود ا
ال إيجارها  عبإستثناء  قصيرة األجل  اليجار  اإل  عقوداإلثبات على  إعفاء  مجموعة  تطبق  أي  )عدات  موال  على اآلالت  ة األجلري قصقود 

بق  طت  اكموي على خيار شراء(.  تحت  وال  بدء عقد اإليجار  يخرات  منل  أقأو    شهراً   12  اإليجارفيها مدة عقد  كون  يالتي  عقود اإليجار  
عإعفاء   على  للقود  اإلثبات  المنخفوماإليجار  القيمة  جودات  المكتبية  جار  إيعقود  لضة  منخفضةالتي  المعدات  يتم  القيمة  تعتبر  إثبات . 

على أساس القسط   مة كمصروفاتقيال  فضةخ نم  تادجوللمو  يجارإلاقصيرة األجل وعقود  لا  على عقود اإليجارجار  اإليود  قعمدفوعات  
 اإليجار.عقد ترة ف ىبت على مداالث
 

 تردة  المس ناتماضلا 4-9
البيع   اً تكلفةلقيمة العادلة ناقص( واةيالمال  اتدة الموجوحاللعادلة )في  ا  محتفظ بها لغرض البيع بقيمهادة  ر تأية موجودات مس  احتساب  يتم
 . المجموعةلسياسة وفقاً اد تردسالا تاريخفي   ماليةلاوجودات غير لمل
 

 سي كعال شراءال وإعادة شراء الة اتفاقيات إعاد 4-10
يتم   المباعة مع  دااستبعال  بإعا  الموجودات  المتزامن  فيالتعهد  الشراء  الشراء(محدد    يخ مستقبلريتا  دة  إظها)إعادة  يتم   ات التزامر  . 

ل  طرفال ااآلخر  بموق ماروكأفاقيات  تاالهذه  لمستلمة بموجب  لمبالغ  اتفاقيالية مباعة  الموحدة  ئمقاالفي    شراءالإعادة    ةجب   ز كمرللة 
الفائدة   استخدامبعلى مدى فترة االتفاقية  ه  استحقاق  يتم  ود  ائفو  إعادة الشراء كمصروفاتوالبيع    عرس  الفرق بينل  ميعا  .المالي معدل 
مة الموحدة ئراء العكسي( في القادد )إعادة الشستقبلي محميخ  تار  يفع  بيالعادة  هد بإع تالمشتراة مع ال  وجودات ات المثبلي. ال يتم إالفع

المالي، للمرك ت  ز  ال  الحيث  ع لاوعة  جمممتلك  الموجودات.  سيطرة  هذه  امل  ويعالى  سعر  بين  وإعادالفرق  كدخل  لبا  ة لشراء  ائد فويع 
 . ليالعائد الفع طريقة استخدامب
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 تتمة()ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

  األخرىلخدمة نهاية اآت اف مكوللموظفين  التقاعدي معاش 4-11
وارية االكت   قييماتبصورة عامة وفقاً للترى  خألانهاية الخدمة  مكافآت  وللموظفين  التقاعدية    المعاشاتمتعلقة بالموظفين ال  تستحق تكاليف

 موقع.ا في كل بهل ومعمالائدة لسا ةألنظمأساس اعلى 
 

   كوميةحال حالمن 4-12
عندما تتعلق  ورفقة.  ميع الشروط المثال لجتم االمتي سوالمنحة  م  استالسيتم    نهبأ تأكيد معقول  ون هناك  عندما يكومية  حكالالمنح  ات  إثبم  يت

  ذات الصلة   اليفالتك  احتساب  هافي  متيي  تلا الفترات    لى مدىمنتظم عس  سا أى  كدخل عل  إثباتهيتم  فأنه  ،  وفات مصرود البن  من  دببنالمنحة  
ع  جي المتوقلعمر اإلنتاوية على مدى اكدخل بمبالغ متسا إثباته  يتم  فإنه  ،  بموجودة  ق المنحلعتت ندما  عو.  ض عنهاا التعوييقصد منهالتي  
 . 2-1  قمر احضيإلا جعارنة  تلمة خالل السلمسة ابالمنح الحكومي علقةالمتتفصيل إضافية  لصو ح لل .ذات الصلة تجوداللمو
 

على  سائر  لخا  أو  باحاألر  مية ويتم إثباتها فيإسوالمنحة بمبالغ  جود  المول  سجيت  يتمالنقدية،  ر  يلموجودات غالمجموعة منح ا تستلم    امعند
 . ويةسامتة سنوي أقساطعلى  بناًء األساسي الموجود منافع  استهالكادا إلى نمط ستنا ،للموجودمتوقع لا جياتنإلا مدى العمر

 
 لي معدل الفائدة الفعقة طري 4-13-1

الم الدوبموجب  المالإلعداد التقاريلي  عيار  المالية  9قم  ية ر ر  دة الفائدل  عمقة  طري  استخدام بفوائد  اليتم تسجيل دخل  ،  المتعلق باألدوات 
لك ما يتصل بذط و التحوبة  سامح  اهيلعطبق  ت  تيالسعار الفائدة  أات  مشتقو المطفأة    ةتكلفبال  المقاسةاألدوات المالية    عميجة لنسببالالفعلي  
سة اقائدة الم فا  هيق علتستح  التي   اليةوجودات المكما يتم تسجيل دخل الفوائد على الم  التحوط.  سبةمحالإعادة التدوير    /طفاءإلا  تأثيرمن  

ي. الفائدة الفعل  ل ة معدقريط  مادختساب  9  رقم   التقارير المالية ر الدولي إلعداد المعيابموجب  الشامل اآلخر    ل الل الدخخ  نبالقيمة العادلة م
طفأة.  مة اللفلتكبا  حتفظ بهالما  يةالماللمطلوبات  بالنسبة لجميع ا  معدل الفائدة الفعليطريقة    مخدااستت الفوائد بمصروفا  تسابحا  يتمكما  

 موجود أو المطلوب للع وقمتلار عمال  مدى بلية المقدرة على فوعات النقدية المستقمد القة دبخصم يلذي دل اعالمي هو علفمعدل الفائدة ال

 
تكاليف المعامالت وأي خصم أو عالوة ار  االعتبخذ في  ألابالمالي(  للموجود  تكلفة المطفأة  لالي،  التابو)  ليلفعئدة االفا  دلعم  احتسابم  تي

بإثبات دخل    عةجموالمم  وقت.  عليالف  معدل الفائدة  نم  زأ يتجشكل جزًءا التي تف الذلك الرسوم والتكاليكولي،  مالجود االمو  اقتناءمن  
الالعا  دلعم  استخدامب  الفوائد الع  رتقديأفضل    ثليمذي  ئد  الثابت على مدى  للقرملمعدل العائد  المتوقع  معدل حساب  ، فإن  ولذلك  .ضر 

موجود للقع  وتلممر اعلال  مراحمختلف  في  ض  رتفقد  التي  و  تملةمحة الختلفعار الفائدة المير أسا تأثيضأ تبار  الفائدة الفعلي يأخذ في االع
 .(ةالجزائي لرسوماو مبالغ المدفوعة مقدماً والفوائدلاي ذلك ا ف)بملمنتج اة احي ةرو لد  ائص األخرىوالخص المالي

 
، عندها  يةتماناالئطر  مخاالبخالف  خرى  ألسباب أ  األسعار الثابتةذات    اتبلوأو المط  إذا تم تعديل توقعات التدفقات النقدية للموجودات

يتم    .المدرجةقيمة  لتعديل تبعي على ا إجراء  صلي مع  األ ة الفعليدئفاالمعدل  ب  ةيبلالمستقاقدية لتدفقات النقدية التعي ات فاريغيالتم  خصم  يت
زانية مع الميفي    اليالمالمطلوب  أو    ة للموجود للقيمة المدرج  يو سلبأ  يابل إيجعديكت  ةالسابقالقيمة المدرجة    نع  الناتجالفرق    تسجيل
 .الفائدة الفعلية طريقة استخدامبمحتسبة لد ا الفوائمصروفات  /  في إيرادات ةمقابل نقصان أوادة يز يلتسج
 
قية السوئدة  الفا  أسعارالتغيرات في  س  كعت  يكللنقدية  لتدفقات ال الدوري  فإن إعادة التقدير    العائمة،  سعارأل االمالية ذات    تالنسبة لألدواب

دفوعات الفائدة  دير مدة تقاع ، فإن إليألصغ امبلل الادعيلغ  بمبإثبات األدوات المالية  ياً  دئمبتم  يا  ندمع  كنول الفائدة الفعلي،  معدل  ر  تغيكما  
 .يمدرجة للموجود أو المطلوب المالل جوهري على القيمة الؤثر بشكتلة ال بالمستق

 
المرحلة    طبقت نفاذمن    اعتباراً أيبور  إصالح  من    2المجموعة  بامم،  هتاريخ  بإلا يلة  سولا عتبارها  ا يسمح،  تغيعملية،  على  جراء  رات 

تحدي النقديةأساس  التدفقات  كتغي   د  معاملتها  ينبغي  التي  معينة.  التعاقدية  استيفاء شروط  العائم، شريطة  الفائدة  في سعر  تتضمن  ورات 
ً اقتص معادلقال على أساس أن يتم االنت وأيبور يجة مباشرة إلصالح أن التغيير ضروري كنت الشروط   . اديا

 
 هة ت مشابودخل مشابه/ مصروفاائد ات الفومصروف /ل خد 4-13-2
 .يةالفعل ئدةالفاطريقة  استخدامبالمحتسبة  الفوائدومصروفات  على دخل الفوائد دالفوائمل صافي دخل  تيش
 

ً لتي تعتبر  خالف تلك اب   ،الماليةت  االموجودد على  ئالفوا  دخل  احتسابموعة بلمجم اتقو  معدل  بيق طت  يقطر  نعلك  ذو،  مضمحلة ائتمانيا
 المالي. جود ة للموالمدرجة  على إجمالي القيمالفائدة الفعلي 
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 )تتمة(ية اسبسياسات المحملخص ألهم ال 4

 
 (تتمة) تالدخل والمصروفاات إثب 4-13
 
 (تتمة( هةت مشابمصروفا ودخل مشابه/مصروفات الفوائد  /ل دخ 4-13-2
مالي. إذا  لاللموجود  الفوائد  دخل  إثبات  عة  ومالمج  تعلق(،  " 3رحلة  لما" عتبر  ي يوبالتال)مضمحل ائتمانياً  المالي  الموجود  يصبح  ما  دنع

 . القيمة اإلجماليةساس الفوائد على أخل د احتساب ىموعة إل، تعود المجاً مضمحل ائتمانيعد ولم ي المالي ودجلمون اتحس
 
 ت والعمم والوسلردخل ا 4-13-3

والعموالت  دخل  المجموعة  تكتسب   مج الرسوم  الخدعة  متنو موعة  من  إثبات  تي  لاالية  مال  ماتمن  يتم  لعمالئها.  الرسوم ل  خدتقدمها 
 .الخدماتتلك يم تقدر ينظعليه جموعة الحصول  الذي تتوقع المالمقابل عكس غ ي بلموالت بوالعم

 

ابها    ءفاالويت  ق وت  كل، وكذألداءا  اتالتزامتعيين وتحديد    يتم تقدم  العقد. عندما  بدء  إعمالئهال  لمجموعة خدمةعند  يتم  اتورة  ر فصدا، 
مرور ب  مقدمةللخدمة ال  فترة العقد  أو في نهايةمعين  وقت  ي  مقدمة فال  الخدمة فور عند تلبية  لبصفة عامة على ا ها وتكون مستحقة  لبقام

عاالمجموعة    تجتتناسوقد    .الوقت المال  رك  تعملا  أنهب  مةبصفة  ألنها  ترت  فيب  إيراداتها  مايبات  ا   عادةً  على  قب لختسيطر  ل  دمات 
 عميل.ال إلىتحويلها 

 
يل في  عم اللك  هويستلم  يستحيث  خرى،  والخدمات األ  الموجودات  إدارةى  عل  وقتال  مروربوفاء بها  لات األداء التي يتم االتزامتتضمن  
  ت التي الخدماى  لعيتضمن دخل الرسوم والعموالت للمجموعة  .  امهاهم ة  المجموع  ء ادأناء  ثأوعة  جمالمقدمها  تالتي    لمنافعذاته االوقت  

 ما يلي:"  علىمرور الوقت ب داء ات األالتزامب ا الوفاءهفي يتم

 
  اتجودوملا  دارةرسوم إ

رات فتعلى مدى  ة ً ، عادنزالتوا  وإعادةع المحفظة  تتضمن على تنوي  التي و ،  الموجودات  خدمات إدارة ديم  قت  يرنظلم  رسوهذه الب  تس تك
يتم تقديمها  كبير، والتي    إلى حد  ة  ثلمامتهي  خدمات المتميزة التي  يتألف من سلسلة من الوحد  أداء م  التزامت  لخدماهذه ا. وتمثل  محددة

 .غيرتم مقابلعتبر ذات واألداء التي ت من رسوم اإلدارة تالموجودارة إدا مسور ونتتكد. ة العقفتر خاللستمر م لكشب
 

وال ألما  موجوداتة من صافي قيمة  أساس نسبة مئوية ثابت  علىيتم تحديدها  ي وع سنواس ربة على أسوم اإلداررس  فواتير  ر دايتم إص
نهاية ربعالمدارة   البالالتحديد    لق على وجهعتتألنها  ة  ن سع  ربكل  لم  سوالر  صصيختيتم    .ة السن  في  السنقدمة  مخدمات  هي ، وةلربع 
الخدما  تختلف المقدعن  الرتفالفي    مةت  األس  بعرات  بلورة  .  خرىنوية  بشكيتم  نالرسوم  في  عام  كلل  تخضع  ة  سنربع    هاية  وال 

 .ةسن ربعية كل انه م فيعا  كلبش ةإلداراإليرادات من رسوم اإثبات ، يتم تاليوبالد. سترداال
 

 خرىألارسوم الض ورالقب باطرتاال
  حيثما  كنلو  أخرى لدى المجموعة،ة  ائتماني  هيالتض وتسورق  صول على حلا  مقابل  العمالءلتي يدفعها  نوية الثابتة ارسوم السهذه هي ال
 موعة المجد  تتعه.  ةلاديمة العلقبا  القرضط  باتيتم قياس ار  لميل وحددة مع العماض مإقر  أن يتم إبرام ترتيباتحتمل  غير الميكون من  

الرسوم بات ثإ يتمفإنه ، ستحقاق الفترة امدى ى عل نتظاماب عميلالى ات إلالخدمفع تحويل منايتم  عندماة. رة محدديل قرض لفتهس تقديم تب
  .القسط الثابت إيرادات على أساسبارها عتبا
 
 المتاجرة دخلفي اص 4-13-4

  ذات  الفوائدمصروفات  لا  وأل  دخ الويمة العادلة  الق  ييرات فالتغ  نعناتجة  لا  ئراسلخواباح  رألايع  مجعلى    جرةايتضمن صافي دخل المت
 .تاجرةا لغرض المبهالمحتفظ ة اليالمبالموجودات   يتعلقا فيم سهمألا وأرباحلصلة ا
 
 أسهم الخزانة   4-14

أو   ات أي ربحثبإ  يتم  لملكية. الق احقوتخصم من وكلفة  نة( بالتهم الخزاصة المعاد إقتناؤها )أسالخاكية  أدوات أسهم حقوق المل ثبات  يتم إ
رق  بات أي ف. يتم إثوعةممجلاب  صة الملكية الخا  ت أسهم حقوقلغاء أدواإ  صدار أو إ   أو   و بيعراء أش  الخسائر عند  وأاح  رباأل  خسارة في 
 ره في عالوة إصدار أسهم.إصداادة إذا تم إعمدرجة والمقابل، بين القيمة ال
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 ة(تم)تية اسبحاسات الملسيهم املخص أل 4
 
 ة  يلماات الاألدو 4-15
 
 اإلثبات يخ تار 4-15-1

م ً يتم  إثبا بدئيا الموجودات    باستثاوبات  مطلوال ت  قروض وسلفلمالية،  والبنوك  ناء  العمالء  وودائع  الم  العمالء  تاريخ  و وه  ،جرةتافي 
اارالت ال  لذييخ  فيه  طأصبحت  في  مجموعة  على  ي  داة. لأل  التعاقدية  كاماألحرفاً  ذلك    ة العادي ة  قي طربالت  المبيعا  وأالمشتريات  تضمن 
. يتم قالقوانين أو حسب أعراف السو في  صوص علية عامةً ر الزمني المنااإلط  اللت خليم الموجوداتتطلب تس  تيالة  ليجودات المالمول

 الماستيتم    ودائع العمالء والبنوك عندمابات  بإث  جموعةتقوم المات العمالء.  إلى حسابويل األموال  د تحء عنالالعم  سلفووض  قرإثبات  
 . وعةمجمالمن قبل  لااألمو ليوحت
 
 القياس المبدئي 4-15-2

  في وضح  ا هو ممك،  ليةلمات ااوألداإلدارة    عمالألنموذج اتعاقدية وشروطها العلى    ة عند اإلثبات المبدئيلماليات األدويعتمد تصنيف ا
 . 17-4و 16-4 رقم ينإليضاحا
 
الد  عن تمبدئاإلثبات  الموجقيي،  المجموعة  المس  العادلمتهبقي المالية    المطلوبات  أوالية  ودات  أمضافاً  ة  ا  منهاناقصو  إليها    ة حال  في،  اً 

التي  ية  ضافاإللمعامالت  ا  يفتكال  ،راح أو الخسائبراأل  اللخعادلة من  ير المدرجة بالقيمة الوبات المالية غالموجودات المالية أو المطل
إلى  نست مباشرةً  إصدا  اءاقتنب  الموجودات  أو  االمالية  ر  المابول طملأو  الريةلات  مثل  المعاملة   احتساب تم  .  تواللعموا  سوم،  تكاليف 
المدرجوالمطلوبات  ات  جودلمول العاالمالية  بالقيمة  أة  األرباح  من خالل  الخسادلة  أواألربفي    ئر و  المبدئيثإلابعد  سائر.  الخ  اح   بات 
 المقاسة بالقيمة   الّدينأدوات    فيثمارات  تسالواالمطفأة    ةة بالتكلفساقة المت الماليتوقعة للموجوداالم  انيةئتم ت الخسائر االإثبايتم  ،  رةً باشم
ن  يكوائر عندما سخلأو ا ألرباحوحدة لالم ائمةقلا يفخسارة محاسبية إثبات ى يؤدي إلاألمر الذي ر، الدخل الشامل األخ لة من خاللعادال
مموملا حديثاً جود  تخعندمو  .نوح  لتا  العادلة  القيمة  اإلثباتيالمال  اتبوطلوالم  لموجوداتلف  عند  عنمبدال  ة  فإن  املة،  المع  عرس  ئي 

 وضح أدناه.لمعلى النحو ا  لليوم األول الربح أو الخسارة احتسابالمجموعة ب
 
 ول األيوم ة للرخسالالربح أو ا 4-15-3

 : التاليو على النحفرق اليعامل د المنح، دلة عنلعاة ايمن القداة عمعاملة األر سع لفختعندما ي
 
تثبتنع ()أ بسعر  القيمة  دما  النشط  معلن  العادلة  السوق  لموفي  مماثل  ة  مطلوب  أو  المستوى  )جود  مدخالت  أو  1أي  عل بناءً (  ى   

 ليوم األول. في اسارة و خح أالفرق كرب تانه يتم إثب، فإاتهحظيمكن مالتي األسواق ال نقط مت فا التي تستخدم البيان تقنيات التقييم
 

فهي  .  على حدةاألول    ومليفي اسارة المؤجلة  الخو  أ  توقيت إثبات الربح  تم تحديدرق ويل الفيجيتم تأ،  ىرخاألت  ع الحااليمج  في )ب( 
ا ظتهالحالت يمكن مخدم  استخدامبألداة  لة  ة العادلقيمتحديد الكن  المم  من  ح إلى أن يصبعلى مدى عمر األداة أو تؤجل  أ  تطف  إما
 األداة. استبعادلسوق أو عندما يتم في ا

 
 س الالحقالقياالتصنيف و - نيّ دت ال أدوا 4-16-1

 لية. المادات ات تصنيف الموجودناه متطلبفيما يلي أ
 

 : ييل ّدين على مايعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات ال
 
 و ات؛ودالموجدارة لمجموعة إلمال اأعج وذمن (1)

 

 ي القائم. األصلدة على المبلغ ئاالفو ّدينل ل ألصليالمبلغ المدفوعات على جودات أي فقط اات النقدية للموالتدفقخصائص  (2)
 

 الية:  التياس الثالث ا إلى إحدى فئات القيف أدوات الّدين الخاصة بهبتصنوعة عوامل، تقوم المجمى تلك البناًء عل
 

فقط   قديةالن  تافقالتد  تلكل  تمثيث  دية حقعاتلية افقات النقدتحصيل التدمن أجل  بها  المحتفظ  ت  وداالموجس  م قيايتلمطفأة:  لفة اتكال -
أو األرباح  ل  والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خال،  قائمي الائدة على المبلغ األصلالفو  للّدينمبلغ األصلي  لى الالمدفوعات ع

يتم .  اسةقملة واتة المثبعالمتوق  ةانيمئر االئتأي مخصص للخسابودات  تلك الموجالمدرجة ل  يمةالق  ديلتم تعيالمطفأة.  كلفة  لتبا  الخسائر
 لي. طريقة معدل الفائدة الفع استخدامودخل مشابه" ب ائدالفودخل  موجودات المالية في " لاائد الناتج من تلك الفو دخلضمين ت
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 )تتمة(سبية لسياسات المحا ملخص ألهم ا 4
 

 )تتمة(  مالية دات الوجومال 4-16
 

 س الالحق القياالتصنيف و  - ن ديّ ت الأدوا 4-16-1
 

من أو  قدية  تعاال  ديةلنقافقات  لتدل احصيت  من أجلظ بها  الموجودات المالية المحتف  ياسيتم قخل الشامل اآلخر:  ل الدال خ  لة من عادال  القيمة -
الموجودات، حيث ب  ل جأ النقدية    ثلتم  يع  علللالتدفقات  المدفوعات  فقط  و دّ ل ل  ي صلاأل  مبلغالى  موجودات  المبلغ األصلي  ئاالفين  دة على 

العادلة من خالل  بالق   هايفتم تصني  ال  والتي القائم،   الخسائرابراأليمة  أو  البالقيوتقاس    ح  ادلة من  اعمة  الشلدخ خالل  م يت  خر.اآلمل  ال 
انتفت   ات صصخم  و أوقعة  تمالنية  االئتما  رسائالخإثبات  باستثناء    آلخر،امل اخالل الدخل الشن  ة ممة المدرجي القيف  ات ريترحيل التغ
إليه و وائالفوإيرادات    االحاجة  و باراألد  االناتجة عن  خسائر  الح  األجنبية.  اللعم صرف  يتم  و ت  الم  استبعادعندما  يتالموجودات   مالية، 

ثباتها إ  ئر ويتماسلخاأو  اح  ألربا  لى وق الملكية إل اآلخر من حقي الدخل الشامبقاً فمسة  تبمتراكمة المثل ة اسارأو الخالربح    تصنيف  ةادإع 
د ائمين دخل الفو جرة". يتم تضا لغرض غير المتابه  تفظإستثمارات مح استبعادن  ع   ةناتجة  أو خسار  ربح اآلخر" "ك  ي "الدخل التشغيلفي  
 فائدة الفعلي.معدل الطريقة  استخدام" به ابمش لودخ الفوائد دخل"في ت المالية وداموجال كتلن ع  الناتج 

 

ن خالل ة بالقيمة العادلة مة أو مدرجطفأالمالتكلفة  ير  ايمعبفي  ت  تي الال  لية لموجودات المااأو الخسائر:  األرباح    ل خال من    العادلة   ةيمالق -
رجة المدلية  موجودات الماموعة تصنيف الللمجكما يجوز  سائر.  الخ  و أالل األرباح  خلة من  داالعة  ميبالقيتم قياسها    لشامل اآلخرالدخل ا
في   تطابق المحاسبي لام  عدأوجه  يخفض بشكل جوهري من    يلغي أو ك  ذلام بقيال  إذا كان ئر،  و الخسارباح أ األ  لالخ  من العادلة    بالقيمة

ً   اسهايقيتم  لتي  ين ادّ ال  استثمارات ن  ع   تجةلنااخسارة  ات الربح أو الثبات. يتم إثبالقياس أو اإل األرباح أو  ادلة من خالل   بالقيمة العالحقا
فلخساا االي  ئر  أو   دةلموحقائمة  القاا  لألرباح  في  عرضها  ويتم  تشرباح  ألل  موحدةال  ئمةلخسائر  "دخل  الخسائر ضمن  آغيلأو  خر" ي 
ودخل    ئددخل الفوافي "ات المالية  ودك الموجج عن تلاتلنا  لفوائدال  دخ  مين ضت  يتم.  التي نتجت فيها  السنةي  " فكدخل من دفتر المتاجرة"

 .لي الفعلفائدة ا  دلة معطريق استخداممشابه " ب
 

 نموذج األعمال  4-13-2
المجمو حت أع نمو عة  دد  الذج  على  يمالها  الذي  على  مستوى  كيفية  نحو  عكس  ممجمو   إدارتها أفضل  لتحقوجودات  مالن  عة  هدف  يالمالية  ق 
  مجموعة هو لاف  ن هدما إذا كاتقييم    ،ي قدية. أات النتدفقلا تحقيق  ات من أجل  وجودالم  موعةمجل اإدارة    ةكيفيمال  ع األنموذج    عكس . يلهااعمأ

الموجودعاقدية مالتية  النقد  فقات التدتحصيل  فقط   اتحقيق كل من تحصيل  ات أو  ن  النقدية   بيع الناتجة من  النقدية    فقات تدلادية و لتعاقالتدفقات 
يك.  ت وداجمو لا لم  أي  إذا  ال )على سق  طبيللت  قابل   هما نمن  بهالما  الموجودات مثال،  بيل  المحتفظ   يتم تصنيف   هنإف(،  ة المتاجر  ا ألغراضلية 

. ال  األرباح أو الخسائر  لالخة من  لعادلبالقيمة ا  اسهم قيا" ويتلغرض المتاجرة  اظ بهذج األعمال "المحتفمو ن نجزء مكلية  ت الماالموجودا
أعلل  اعماألذج  مو ن  ميي قتيجرى   أ  ساسى  لمحفظمالجاإلمستوى  العلى  ا  وإنم  على حدة  داةكل  على ة األعمي  وبناًء  ن كمي  التي عوامل  ال  ال 

 مثل: ا  حظتهمال
 

إلدارة تركز  ة ااستراتيجيت  كان  ا إذاخص، موباأللك السياسات.  بيق العملي لتعمال والتطة لمحفظة األالمحدداف  هداسات واألسيال -
  ع م   اليةالم  جودات المو   استحقاق  مطابقة فترة  ربح و محدد لمعدل البيان  محافظة على  ال  و أية  دتعاقئد الالفوا   دات من ايراإل  قتحقيلى  ع 

 ؛جودات مو ة من خالل بيع الالتدفقات النقدي تحقيقأو جودات ول تلك المو تم لتي المالية ا  المطلوبات  قاق استحفترة 
 

نة الموجودات ن ولجة الرئيسييرظفي اإلداما إلى مو أنهرير بشتقم  قديوت  مالموذج األع ون  ت جوداو الم يتم فيها تقييم أداء    ة التي يفيالك -
 ؛ ةع مو للمجالتابعة  المطلوبات و 

 

 لمخاطر؛ و ة ادارإا تقييم و ي يتم فيهة التالكيفي -
 

ات بيعالمأن أنشطة  بش  اعاتهقتو   بيعات، باإلضافة إلى تلك الم  اب بسة، وألسابقا في الفترات اقيتهوتو   وحجمهالمبيعات  كرار امعدل ت -
  ، بل بعضها البعض  عن   لزبمعبار  تع اال  في   ها مكن أخذات ال يبأنشطة المبيعالمتعلقة  لمعلومات  ا ذلك، فإن  الرغم من  . بتقبليةمسال
  ت فقادتلق ايفية تحقيإلضافة إلى كالمالية با  الموجودات دارة  إل  عةجمو للممعلن  الهدف ال  لكيفية تحقيقشاملة  م  قييتجزء من عملية  ك
 نقدية. ال

 

 لضغط".  حالة او "" ألة اء حاسو "أ ت هاواريسينعتبار ل معقول دون األخذ في االعة بشكالمتوقوهات اريسينلاعمال على نموذج األ تند تقييمسي
 

ح أو  ربااألخالل    من  ةادلعلامة  لة، بالقيالقيمة العادئها على أساس  يتم تقييم أدا   تي لاجرة و المتاالمحتفظ بها لغرض    قياس الموجودات الماليةم  يت
دفقات ء من أجل تحصيل التواس  حد    بها على ظ  افحتاال  وال يتمة  حصيل التدفقات النقدية التعاقديظ بها من أجل تتفاح حيث ال يتم االخسائر  ال

 لمالية.ودات االموج النقدية وبيع
 

 قائملاصلي لغ األعلى المب والفائدة للديّن مدفوعات على المبلغ األصلي  ص فقطحف 4-16-3
بالمجم  ومتق التعاق  تقييموعة  ليدالشروط  المالة  إذيلموجودات  ما  لتحديد  تستوفي  ة  كانت  الحفا  فقط  الملع   ت اع و مدفص  ين  دّ لل   لي ألصاغ  بلى 

 القائم. لى المبلغ األصلي دة ع والفائ
 

وقد تتغير على مدى   المبدئي   ات ثبعند اإل  ةيلمالودات ادلة للموجعلى أساس القيمة العاين  دّ للالمبلغ األصلي    دتحدي   ، يتمالفحصألغراض هذا  
 . صم(عالوة / خ  طفاءإأو  ن يدّ لللي األص غلبلما لى فوعات ع مدي ال، إذا كانت ه)على سبيل المث لموجود المالي ر امع 
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 دةالموح  م الماليةول القوائ إيضاحات ح
 2021ديسمبر  31

 
 )تتمة( اسبيةالمحاسات يملخص ألهم الس 4
 

 )تتمة(  اليةالم الموجودات 4-16
 

 (ة تتم) قائملصلي الغ األعلى المب والفائدة للديّنمبلغ األصلي  مدفوعات على ال ص فقطح ف 4-16-3
للنقود  القيم  بلقام  الفائدة  لثمت الزمنية  االوالمخاة  األ أو  ئتمانية  طر  األساسية  اإلقراض  ا هاموخرى  مخاطر   مع  يتوافقي  الذ   حلربش 
 تيبات اإلقراض األساسية.تر
 

تقنع ماد  كان  ييم  النقالتدفق  تإذا  التات  المبلمدفوعافقط  هي    عاقدية دية  األت  اعل  دةفائلوا ين  دّ ل لصلي  غ  خذ  تأ  القائم،   لي صاأللغ  بلمى 
ي على شروط ة تحتواليدات الموالموجكانت    يم ما إذا. يتضمن ذلك على تقيالمالية  ة لألدواتتعاقديروط الاالعتبار الشفي    لمجموعةا

 ة عوذ المجمخأت  ،ييملتقا ابهذام  القي  د. عنطلشرذا اهلؤها  استيفا  ية نتيجة لعدم دلنقدية التعاقدفقات ادار التقغير توقيت أو مقد ت  تعاقدية التي
 االعتبار ما يلي:  في
 

  دة؛عر الفائديد سيها تحي يتم فلتا والفترةيتم فيها عرض الموجودات المالية ي لتلة االعم -

 النقدية؛ فقاتالتدقيت توو مقدارتغيير  ن نها أمن شأاألحداث المحتملة التي  -
 ي؛ ص الرفع المالائخص -
 و ؛مديدتال طووشرسبق المفع  الد -
دون ات  لموجوديبات ادة )على سبيل المثال: ترتالمحد  وجوداتمن المللتدفقات النقدية    عةجموالم  مطالباتمن    دحتتي  ال  الشروط -

 . (منلضاعلى ا عوالرج حق
 

التعتتعرض  حيثما   ال  اقديةالشروط  أو  اتقللمخاطر  اللبات  األ  اتيبترتمع    وافقتت  لتي  و نصت  تمي  نهإف،  ةساسياإلقراض  ياس قيف 
 .  رالخسائاح أو من خالل األرب العادلةة قيمل ابالصلة  تاذ  ةاليالمات جودلموا
 

غ بلات الممدفوع قطت النقدية هي فتدفقاإذا كانت التبار عند تحديد ما العها في البمجم لضمنيةلمشتقات ايتم أخذ الموجودات المالية ذات ا 
 ئم. االقصلي لغ األى المبوالفائدة علين دّ للاألصلي 

 

 نيف لتصدة اعاإ  4-16-4
بداية  من  التصنيف  ة  عادويتم إ.  اتالموجودتلك  إلدارة    اعمالهأعندما يتغير نموذج  فقط    تثمارات الّدينيف إسة بإعادة تصنوم المجموعقت
 .  ةسنلا لالخنها أي مدث حت لموالحدوث  التغيرات نادره أن تكون تلك  وقعلمتان وم .بعد التغييري ولاأل إعداد التقرير المالي تره ف
 

 حق قياس الاليف والالتصن –ق الملكية أسهم حقو تاودأ  4-16-5
ات التي ال دواأل؛ أي ةالمصدرالجهة ة نظر حقوق الملكية من وجه همسأعريف في تتستوالتي دوات األحقوق الملكية هي أسهم أدوات 
 ة.رصدالم  جهةدات الجوومفي اصي ف يةمتبق دةفائت وجود والتي تثب، دادلسبا ةتعاقدي تاالتزام ىلعمن تتض

 

العادلة من خالل   يمةالقالمدرجة ب  أسهم حقوق الملكيةستثمارات  إال رجعه فيه بعض  تصنيف  تارت المجموعة  ي، اخالمبدئثبات  عند اإل
تم ي،  رياختالاذا  ه  استخدام  عندو  .غرض المتاجرةلظ بها  المحتفتلك    فبخالرى  خأ  راضحتفاظ بها ألغاال  يتمل الشامل اآلخر التي  الدخ
ً ل الشامل اآلدخ الفي  العادلة    يمةالقخسائر  و  اح أرب  باتإث ، بما  خسائرال  أو   دة لألرباحالقائمة الموحإلى   إعادة تصنيفها  خر وال يتم الحقا

م تي .اللمحضاال قييمتلخر شامل اآلعادلة من الدخل اللابالقيمة ة لمدرجة ايكلمرات أسهم حقوق الثماإستال تخضع . ستبعادعند اال في ذلك
و ت أثبااإلفيه عند    تقم المجموعة باختيارها ليتم تصنيفها بصورة ال رجعهخرى التي لم  ألاكية  حقوق المل  همأسثمارات  تس إ  جميعات  إثب

 ائر.رباح أو الخسل األدلة من خالعامة اليلقبا ةخر إلى مدرج اآلامل الش خالل الدخلمة العادلة من التحول بالقي
 

اتضم  يت النسائالخو  حرباألمين  حقأسه  ماراتثتإسمن    ةاتجر  الملم  اوق  بالقيمةكية  الخسائرالعادلة من خالل    لمدرجة  أو  في    األرباح 
 ائر. الخسأو  لقائمة الموحدة لألرباحا فيمن دفتر المتاجرة"  خلكدي آخر" " "دخل تشغيل

 

إث الساأل  باحأر  باتيتم  في  القائمهم  لألربة  الخسموحدة  أو  "كدخلائاح  عآخر  يلتشغي  ر  إلستالم   وعة المجم  ى لدحق    ديوجدما  ن" 
 ت. دفوعاالم
 

 الوقت  القروض  أو منحيل تعد 4-16-6

،  مقترضال  اهجه يواالتي  ت المالية  عوباللص  ستجابةً ااألصلية للقروض    طلى الشروع  الت يعدو تت أزالتنا  ديمبتقا  المجموعة أحيانً تقوم  
أوعلى  الحصول  من  بدالً   ضمان  الضمانات  إضا فرض  أات  تتي  مادعنللوقت  وح  ممن  رضلقا   ةعولمجمابر  تعت.  رىخفية    ك تل  ميدقم 

  يتمتع  رضلمقتا  نکاإذا  افق عليها  مجموعة لتوالتكن    ملو  رضتللمق  قعةوتملأو ا  ةلحاليا  لماليةا  تباوللصع  نتيجة  تاليدلتعأو ا  تالزالتنا
 : ما يليعلى مالية صعوبات المؤشرات التتضمن . ةليما ةبسالم

 

ا - كان  كاوما    ،ةليما  وباته صعيواج  لمقترضإذا  التعإذا  النقدفقط    ديل يخفضن  االتدفقات  اية  إلى  يتوقع  لمبالتعاقدية  التي  أن  لغ 
 .ا عهفد ىعل  قادراً رض لمقتايكون 

على    جوهريوالتي تؤثر بشكل    سهماألى  لقائم علئد ا العا  /حصة الربحعائد  ، مثل  ةيرجوه  ةي شروط جديدل أ إدخا   قد تمما إذا   -
 ض.القر مخاطر بيان
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 الموحدة  ماليةئم القواال  ولت حااحإيض
 2021ر ديسمب  31

 
 

 تتمة()ات المحاسبية سياس م الهأل لخصم 4
 

 مة( )تت يةمالال الموجودات 4-16
 

 ( تتمة)الوقت القروض  أو منحيل تعد 4-16-6

 لية.ت ماالمقترض صعوبا هيواجي عندما ال جوهر بشكل رة القرضفت تمديد -

 ة.الفائدي في سعر تغير جوهر -

 . ضرقال  ضعر هافييتم لتي ا ةللعمتغير ا -

تبطة انية المري تؤثر بشكل جوهري على المخاطر االئتمية التئتمانسينات االاألخرى أو التح  األوراق الماليةمانات أو  إدخال الض -
 .القرضب

 

جبشكالشروط    اختلفتإذا   المالي  ال  استبعادبعة  مجموال  ومتق،  وهريل  موجود  صلي  ألاموجود  ب" وإثبات    دة عاوإ  لةادعلا  مةقيالجديد" 
فائم  سابتاح للعدل  جديد  فعلي  تاريخ  اوب.  موجوددة  يعتبر  اعادإلتالي  تاريخ    اوضلتفه  المبدئي  هو    احتساب ألغراض  اإلثبات 
ً ، تقوم  ومع ذلكمانية.  الئتالمخاطر ا  ة فيجوهريت زيادة  حدثيد ما إذا كانت قد  تحد  لك لغرضفي ذ  ، بماضمحاللاال   المجموعة أيضا
إعادة  كان فيها في الظروف التي ألخص ي، وبا ئنياً عند اإلثبات المبدبت يعتبر مضمحالً ائتمامثال يدجداللي  اد المجومولا انك ذاإ مام بتقيي

 األرباح أو الخسائرة في  القيمة المدرج  ق فيوت الفرم إثباتي.  أصالً ا  ليهالمتفق عالمدفوعات    اددسلى  ر عقادر  غييل  م عيتعلق ب  التفاوض
 .داستبعن االعة جتانة خسار ح أوكرب
 

 المعايير التالية:  جميعبيفي أن لعميل لى ا ئة منح الوقت، يجب ع دة تصنيف القرض من فل إعاأج نم
 

 ة؛ به منتج جميع التسهيالت الخاصةار اعتبيجب  -
 

م عظائم خالل مقالصلي  غ األللمب ة على ادئفاالو  ين أللدّ صلي  للمبلغ األ  ير الجوهرين المبلغ غع   زيدتة  مظ تمن  عاتدف  تسديدتم   -
 للوقت؛ والموجود على أنه ممنوح  تصنيففيه عندما تم  فترةلا

 

 يوماً. 30ن عن السداد ألكثر مخر متأيل أي عقد ال يوجد لدى العم -
 

  اب تساحادة  عبإ  موعةالمجقوم  تو،  جودللمو   استبعادج عنه  لن ينتديل  عاده التفاوض أو التعإ ن  إ، فريبشكل جوهوط  شرالتختلف  وإذا لم  
القيممجإ أساس  لع  جةردالم  ةالي  االتدفى  المالي  لنقدية  قات  للموجود  روالمعدلة  بإثبات  خسارتقوم  أو  مبح  الموعدلة  القائمة  في  حدة ة 

الخسائر أو  الق  اباحتسويعاد  .  لألرباح  الإجمالي  خالجديجة  مدريمة  طريق  عن  النقدالتدفقا صم  دة  الفعلدالفائبمعدل  دلة  لمعا  يةت   ي ة 
 (.ممنوحةجودات المالية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الموللبالنسبة لالئتمان وفقاً  لدالمع لفعليلفائدة اا  لدعمأو )صلي ألا
 

التفاوض  إ  جردوبم قياس  ،  الشروط  أنبشعاده  األالفعئدة  فاال  دلمع  استخدامب  محاللضاأي  يتم  ل تعديقبل  ه  احتسابتم  كما  صلي  لي 
سوتتمروط.  الش علا  أجل ن  م  وقتلل  ةحمنو مالوض  القراقبة  رمي  ف   عةمو مجالسة  ياثل  استمرار    ىلمساعدة  حدوث   احتمالضمان 

  ة حد  على   ة حالكل  اس  أس  ى عل  3والمرحلة    2حلة  مرالوالتصنيف بين    ستبعادباالارات المتعلقة  قرال  يتم تحديد  المدفوعات في المستقبل.
يتم اإلفصاح   نهإفبالقرض،  تتعلق  خسارة  ت  اءارجاإل  حددت هذه  اذإو.  يةتمانئاال  طرخاالم  ة فيجوهريزيادة ال لامعايير  على أساس  أو  

ى  إلا إعادة تحويلهبها أو طشو حتى يتم تحصليها أ 3رحلة  ضمن المللوقت مدرجة  وحةممنمضمحلة موجودات باعتبارها عنها وإدارتها 
 .  2ة  المرحل

 

   لبخالف التعدي ستبعاداال 4-16-7
سواًء ولها عندما يتم نقأو   د الماليلموجومن االنقدية  قات  لتدفلتعاقدية ل قوق اانقضاء الحد  عن،  امنه  ءزج  ة أو اليالم  اتودالموج  استبعاديتم  
الجموعة بنقل جميالممت  قا  )أ( اللم    عندما  ب()   أوتعلقة بالموجود  لما  ةيرهفآت الجومخاطر والمكاع  نقل أو إبقاء جميع  ب  مجموعةتقم 

 . دوجولما علىبالسيطرة عة جموالمتحتفظ  ملوجود مول ل رية هوجآت الالمكافالمخاطر و
 

تحتفظ  في معامالت  وعة  المجمتدخل   التعاقدحيث  النقدية من  دفقالتستالم  الية  بالحقوق  بدتتعه  اولكنه  ،داتالموجوات  ات لتزامإلا  عفد 
ى  المعامالت عل   لك ت  احتساب  متوي  .يةالجوهر   تآفمكاوالطر  خاميع الموبنقل جالمنشآت األخرى  ية إلى  ات النقدلتدفقتلك ا  ى التعاقدية عل

 :عةمومجالكانت إذا  ستبعاداالعنها نتج ي ييبات سداد" التا تحويالت "ترتأنه
 

 لة من الموجودات؛ ادعمغ البل ما قامت بتحصي إذبسداد المدفوعات إالة لزمغير م (1)
 

 ؛الموجوداتهن ع أو رمن بيظورة حم (2)
 

 . جوهريتأخير أي دون جودات وملا منلها صيتحبت ية قاممبالغ نقدبتحويل أي ملزمة  (3)
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 حدةوة المالماليالقوائم   إيضاحات حول
 2021مبر ديس 31

 
 

 مة()تتة يمحاسبات الملخص ألهم السياس  4
 
 )تتمة(  المالية الموجودات 4-16
 

 ( تتمة ) لديالتع بخالف ستبعاداال 4-16-7

 قاألورا  راضقإمعامالت  شراء القياسية وال  ةعادات إيقاتفا  بجوبم  المجموعة  سندات( المقدمة منالسهم واألانات )الضم  استبعادم  تم يل
، بقاً سمة  المحدد  ءالشرا  إعادةسعر    أساسعلى  الجوهرية  مخاطر والمكافآت  بكافة الحتفظ  موعة تألن المج  قتراضالت االاممعية ولاالم

 . افاؤهاستيلم يتم  ستبعادر االوبالتالي فإن معايي
 
  فيما بين البنوكروضة المعئدة الفاأسعار ح سياق إصال يف الية وات المداأل استبعاد 4-16-8

هوكو الموجودات  ،  7-16-4و  6-16-4  رقم  اإليضاحينفي    موضح  ما  بإثبات  المجموعة  والتقوم  حدث  ماالمطلوبات  المالية  إذا  لية 
البفيما بالمعروضة    الفائدة  أسعاروفي سياق إصالح    .هاهري في أحكامها وشروطتعديل جو األدوات بعض    تعديلفعل  لاب  ، تمنوكين 

تعديلها سيتم  أو  من  عن  2023و  2022تي  نسخالل    المالية  انتقالها  الفيما  المعروضة  األسعار  د  خاليةإلى  بنوك  بين  بديلة    .أسعار 
 . لوقت االنتقا  ةالمالي األداة رات أخرى على شروط تغي ، قد تحدثةالمالي داةلألعر فائدة إلى تغير سوباإلضافة 

 
  1رقم    اإليضاحأدناه في  وارد  على النحو اللة العملية  الوسيوالً  ة أموعلمج ق اتطب،  المقاسة بالتكلفة المطفأةلمالية  باألدوات ا  لقيتع  وفيما
ً وثاني  .أسعار بديلة خالية إلى  بنوك  بين الما  يفعر الفائدة المعروض  فائدة المشار إليه من س، لكي يعكس التغير في سعر ال4-13 نسبة الب  ،ا
  استبعاده يتم ، فإن، وإذا كانت كذلكرات جوهريةما إذا كانت التغيلتقييم  اداً تهموعة اجتطبق المج، الوسيلة العملية هاتغطيت ال ارغيية تأل

  لي الماالمالية   ةلألداالقيمة المدرجة إجمالي  بتعديل  لمجموعة  ا  قوم، يجوهريةرات  ن التغي. وإذا لم تكةديدالية ج أداة موإثبات  ية  األداة المال
 .دلالمعسعر الفائدة الفعلي  استخدامبمخصومة ة ، يلمالعة الوسيلغطيها رات التي ال ت حالية للتغيمة البالقي
 
 المطلوبات المالية  4-17
 

 حقلال ياس القف واالتصني 4-17-1
 :يليا م ثناء، باستبالتكلفة المطفأة اً حقالكمقاسة ية لمالات اف المطلوبيتصنتم 
 

الماالمطلوب - ا  باحاألر  ن خاللمالعادلة    بالقيمةة  جرمدالة  ليات  علبيق  طتيتم    :ائرلخسأو  التصنيف  المهذا  والمطلوبى  ات  شتقات 
المحتفظ بها ل المتاجرةالمالية  ال  رباح األ  . يتم عرضغرض  الم  ئراسخأو  المطلوبات  من خالل ادلة  الع  ةقيمبالالمصنفة    اليةعلى 

أو في  ئرالخسا  األرباح  جزئي  ال  بشكل  )آلا  شاملالدخل  في  ا   مقدارخر  ينسب  لاي  مالال  لوبللمط  ةل دالعا  القيمةلتغير  إلى ذي 
السوق التي روف  إلى التغيرات في ظ  سبين  ال لذي  لغ االمب  اعلى أنهتحدد ، والتي  للجهة المصدرة  يةانئتمالمخاطر االت في  التغيرا

ما ا  ذهو.  (لوبللمط  لعادلةيمة االق  ر فيلتغيا  نم  تبقيبلغ الملم)ااح أو الخسائر  ربفي األ  بشكل جزئير السوق( ومخاطؤدي إلى  ت
ر التي  ئاخسال  وأح  ربااأل عرضأيضاً في هذه الحالة يتم  و،  يالمحاسبتطابق  لاعدم ع  أو يوس  خلقي أنهذا العرض  شأن    ن ميكن    مل

 ؛ر ئأو الخسالألرباح ة الموحدالقائمة في  للجهة المصدرة نية تمااالئ ت في المخاطررايغإلى التتنسب 
 
 المطلوبات المالية إثبات  بموجبها  ، حيث يتم  ستبعاداللمؤهلة  لم تكن  تي  لاية  لاموجودات المعن تحويل الالناتجة  الية  بات المطلومال -

 و ؛على المطلوبات الماليةكبدها تتات فمصروأي ت بابإثجموعة ، تقوم المحقةالال راتتفال يل. في حوللتم تلالمسللمقابل 
 

 ض. القرات باطتاروية مالنات العقود الضما -
 
 ستبعاداال 4-17-2

 .(دتهانتهاء م ه أولغائإ أووفائه  قد تمالمحدد في العقد  لتزاماإلا يكون عندم ا )أيهعند إطفاؤ ةالمالي اتلوبالمط استبعادم تي
 

األومقرضيه  ةمجموعالبين  ادل  تبال  احتسابيتم   الّدين  صليين  ا  جوهري  مختلفةوط  ربشألدوات  فضالً بشكل  الت ديتع  ل خاإدن  ع   ، 
 وتختلف.  ة جديدةية وإثبات مطلوبات ماليلمالية األصلات اطلوبللم  اءإطففيعتبر بمثابة  ،  ئمةاقلمالية الات التزاماإلط  شروى  عل  وهريةج

القيم  يرجوهبشكل  ط  والشر الحاإذا كانت  النللتدفقا  ةصوممخاللية  ة  الجديدة، بما في ذلك  القدية بموجب  ت    وعة دفوم م ي رسأشروط 
ماً وممحس ا  استخدامبمخصومة  ومستلمة  وم  رسي  أ  نها   األقل    %10بة  بنس  ختلفت  ، وهياألصليالفعلي    دةائلفمعدل  القيمة عن  على 

الم ل الحالية  المتبيدالنققات  دفلتخصومة  المالي  قيةة  األصللمطلوبات  ذل  ة فإلضااب.  ليةة  االعتبار  م  يتك،  إلى  في  النوعية األخذ  العوامل 
فوالتغ  ةداألا  عرض  ملةمثل ع  األخرى، نوع س يرات  الفائ ي  التح  دةعر  باأل  الجديدةل  ويوخصائص  في   اتيرالتغلك  ذكو  ةداالمرتبطة 

كجزء من متكبدة  رسوم  ف أو  ي تكاليأ  إثباتتم  ه يفإن،  ءإطفابمثابة  روط  شلل اأو تعدي  لّدينوات ادأتبادل    احتسابإذا تم  .  مواثيق القرض
ا الناتجالربح أو الخسارة    تعدل   بدةمتك  ومي تكاليف أو رسأن  إ، ف اءطفأنه إ  ىل علعديالتل أو  التباد  احتسابيتم  م  لذا  إو  .فاءإلطة عن 

 . لوبات المعدلةطملل  تبقيةالمرة فتالمدى اؤها على القيمة المدرجة للمطلوبات ويتم إطف
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 (ةتم)تة سبيالمحا  هم السياساتملخص أل 4
 
 مستحقة القبض قياس التكلفة المطفأة ومبالغ اإليجار دام خباست ة الية المقاسلموات اداأل 4-18

المرحلة   المالي  أنهأيبور  إصالح  من    2تتطلب  لألدوات  باالة  بالنسبة  امقاسة  ألمطفأة  لتكلفة  على  المصنفة  المالية  األدوات  نها )أي 
الشامل اآلخر(، خالل الدخل  كمدرجة بالقيمة العادلة من  المصنفة    (لديونا)  ليةالمات  ادجوالموالمطفأة ولتكلفة  مدرجة بامالية    موجودات

ات  إثبالفائدة الفعلي. ال يتم  من خالل تعديل سعر  أيبور  من إصالح  لتعاقدية المطلوبة  ات النقدية اتحديد التدفقس  األسرات  التغيظهار  إيتم  
. تنطبق هذه الوسائل فقط على التغيرات التي (أنظر أدناه)ر  عقد اإليجااللتزامات    لةمماثوسيلة عملية  توجد    أي ربح أو خسارة فورية.

ً ا كان التغيير ضروريالحال إذوهذا هو  ،  أيبوريتطلبها إصالح   ً ، وفقط إذا كان ضرورا واألساس الجديد  أيبور    صالحكنتيجة مباشرة إل  يا
ً اقتصاديادلة المعلتحديد التدفقات النقدية التعاقدية   (.مباشرةً  رتغيقبل الس )أي األساس السابق اسألل ا

 
المالية  ات  أو المطلوبللموجودات  نقدية التعاقدية  في أساس تحديد التدفقات ال  اترالتغيأو جميع  ا بعض  وفي الحاالت التي ال يستوفي فيه

ك تحديث سعر  ، بما في ذلأيبور  بها إصالحلطيتلتي  يرات اعلى التغ  العملية المذكورة أعاله أوالً الوسيلة  ، تطبق  المعايير المذكورة أعاله
الفعليا تغيب  احتساويتم    .لألداة  لفائدة  إضافأي  بالطررات  أياالعتياديةيقة  ية  أو  تقي  ،  التعديل  مع  االستبعاديم  رإ،  / خسارة ثبات  بح 

 .األداةيتم استبعاد عندما ال األرباح أو الخسائر  مباشرةً ذلك عن التعديل الناتجة 
 
تغيير  يجاراإل  عقدتزامات  لالسبة  بالنو يكون هناك  التدفقأل  حيثما  تحديد  التعاقديةساس  النقدية  فإنات  عقيته  ،  التزامات  قياس  إعادة  د  م 

ئدة عندما يعكس التغير في سعر الفامعدل الخصم الذي  باستخدام  المعدلة  بخصم مدفوعات اإليجار    العمليةالوسيلة  ، باعتبارها  اإليجار
ً بولطمر  يالتغذلك  يكون   الت التي يقتضيها  عديالتتلك  جار باإلضافة إلى  ياإلعقد  تعديالت على    إجراءتم  وإذا    .أيبورإصالح    من قبل  ا

، بما في ذلك  الكاملجار بيقد اإلعتعديل  ى  عل  16إلعداد التقارير المالية رقم    ر الدوليايللمعة  المتطلبات االعتيادي، تطبق  أيبورإصالح  
 .أيبور حالا إصرات التي يقتضيهتغيال
 
 الل ضمحاال 4-19
 ةفأطلما  بالتکلفة  ةج ردملاا  دينهبأدوات  عة المرتبطة  توقالم  الئتمانيةالخسائر ا،  على أساس النظرة المستقبلية  مجراء تقييإب  عةولمجما  ومقت
بدرملاو الشام  نم  لة دلعاا  لقيمةاجة  الدخل  اآلخر  خالل  الول  ا  تجة لناا  تعرضاتمقابل  القررتبعن  اماضلا   ودعقض و اطات    الية. لمنات 

 انية مئتالاسائر  اس الخيعكس قي  داد كل تقرير مالي.إعيخ  ائر في تاربإثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة لمثل تلك الخس  عةومالمج  تقوم
 :المتوقعة ما يلي

 

 ؛ المحتملةئج من النتاموعة يم مجيقتن طريق حديده ع مرجحة الذي تم تالحتمالية االوعادل بلغ م -
 

 و؛ دوقنلمنية لزلا مةقيال -
 

  ف والظرو سابقة  لااث  ألحدعن االتقرير المالي    دداإعتاريخ  ي  ف  ما متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهداعمة  ولة وقع مت  ومامعل -
 مستقبلية.ة الصاديالقتا فظروللة والتنبؤات اليلحا

 
المتواالئتماالخسارة    حتسابال سنية  تح  د داسال  في   التعثر  اطرمخ  المجموعة قدر  تقعة،  المداألا  على   ثدالتي  عمرها ي لاة  مدى  على  ة 

قع  لمتوقي اتبمي على مدى العمر القدلنا   زالعج  حاالتيع  لجمالية  أساس القيمة الحى  عل  قعةية المتوانالمتوقع. يتم تقدير الخسارة االئتم
المالل بينلموجود  الفرق  أي  التدفي،  النقد:  التقات  المجموعة وتتالتي  ة  دينقال  تاقالتدفو   ،دعقالب  وجمبللمجموعة  قة  المستح  ةعاقديية  قع 

 .تقريبي لمعدأو   للقرض الفعليالفائدة مخصومة بمعدل ، استالمها
 

 ة عية المتوقن تماالئائر اقياس الخس
ً وفها ياسم قويت ،انيةاالئتم للخسائر  تمالية المرجحةاالح تقدير هي قعةتومال االئتمانية الخسائر  : يلي لما قا

 

ً ينتماائة  حلضمم  ريغ  هيالتي    ةلياالمات  الموجود - التقرير  ا إعداد  تاريخ  الحاليأي  :  المالي  في  حاة  القيمة  لعجز ا  التلجميع 
ً لمستحقة للمنشأة ا يةدلنقالتدفقات اق بين فرالأي )النقدي   ؛  (هاالماستوعة لتي تتوقع المجمات النقدية اتدفقوال لعقدل وفقا

 

ً ينائتمة اهي مضمحلي  التالمالية  ودات  الموج - : أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة  اليملا  قريرلتا  ادإعد  خيفي تار  ا
 ة؛  المقدر ةت النقدية المستقبلياقدفلتللحالية  ا
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 ( )تتمةبية لمحاسملخص ألهم السياسات ا  4
 

 ة( تتم) ضمحاللاال 4-19
 

 ( تتمة)ة عقولمتية ان امتئالر اسائقياس الخ
 

غي  اطاتارتب - تقديالقروض  المسحوبة:  المت  رر  الالجزء  اطارتباوقع  علىلقرت  سحبه  سيتم  الذي  المتوقع   ض  العمر  مدى 
و  اطاترتبال القيمتالقرض؛  النقدي   لية حاالة  حسب  النقدية  لابين    للعجز  الملتعاتدفقات  قأللمنشستحقة  اقدية  إذا  حامل  ام  ة 

الالجز  بحبس  قرضال  ارتباطات اقفوالتدمن القرض  توقع  مء  النقدية  المات  إذانشأة استالمهلتي تتوقع  جزء  لاك  ذل  حبتم س  ا 
 و  ض؛المتوقع من القر

 

الضنسببال - لعقود  المالامة  المتوقمانئتاال  ر ئالخسا  تقدير  : يةنات  الح   ىعل عة  ية  القيمة  للمدفوالأساس  الية   لتعويض  ةمتوقععات 
  طرف أي  المدين أو  وقع الضامن استالمها من حاملها أو  مبالغ يتمنها أي  محسوم    تكبدها  تي تمال  ةيانمئتاال  الخسارة ملها عن  حا

ير  قدسيكون هو نفس ت  ةيالالمالضمانات  ود  لعقعة  قوتالمدير الخسائر االئتمانية  قتن  إ، فبالكاملرض مضمون  آخر. إذا كان الق
 . ضع للضمانخا ال  للقرضر دالمق النقديالعجز 

 
ت القروض وعقود اطارتبوالسلف وا  ت دينها والقروضقعة، قامت المجموعة بتصنيف سنداوتلمة امانياالئت   رئلخساا  باستحا  اضغرأل
ية  جس منهلى أسا، ع3رحلة  لموا   2والمرحلة    1المرحلة  خر إلى  امل اآلالش  لخالدة من خالل  لقيمة العادل ابمالية المدرجة  انات الضمال
 :هأدناضح ومالنحو ال على المطبقة،  ضمحاللاال
 

إثبات    –نتجة  ملا  –  1حلة  المر • يتم  الماليةعندما  تثبتمرة  ألول  الموجودات  أساسمجمال  ،  على  مخصص  الخسائر    وعة 
 شهراً. 12قعة لمدة وتاالئتمانية الم

 

 ،ةمانيئتالار  طمخاال  زيادة جوهرية في  يةالمالات  جودموالظهر  : عندما تيةوهرية في المخاطر االئتماندة الجالزيا –  2 ةلحمرال •
 . مدى العمر مخصص على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على لاة موعالمجتسجل 

 

 .  الموجودات المالية لكفيما يتعلق بتر لعما ىمد توقعة على ماالئتمانية ال مجموعة الخسائر: تثبت الالمضمحلة - 3المرحلة   •
 

ً حلة امضم  ممنوحةمشتراة أو   عند اإلخبية  المال  تالموجودا  حمنأو    راءيتم ش: عندما  ئتمانيا ائتمانياً  ثبات  صم كبير أو تكون مضمحلة 
للخالمبدئي.   هذه  عتخضع  المتوقعة  االئتمانية  أو  مدى    ىلسائر  المشتراة  تتضمن  الالعمر.  القالممنوحة  على  ائتمانياً  روض مضمحلة 

لتالي ال تحمل فضة وباقيمة المخبالها  يجل تسم  تي يتلا  ("صرمو  لب" م. )ك بلو مصر ش.م.لمكتسبة من خالل اقتناء بنة اعثرالسلف المتو
المتوقعة   االئتمانية  للخسائر  المبدئي مخصص  اإلثبات  وقت  أنها    في  بالفحيث  عنعل  مدرجة  الفعلي  الفائدة  اإلثبات  في حساب سعر  د 

 ا. هدداسترا ات للمجموعة حيث تحسنت توقعمسبقاً القروض المشطوبة ت على إثباأنها تتضمن كما مبدئي. ال
 

ما إذا  مالي  تقرير  إعداد  هاية كل فترة  راء تقييم في نة إلج، وضعت المجموعة سياسعالهورة أكمذالاحل  مرالفي  ف  نيتصلا  ضراغأل
داد  لتعثر في السا  رمخاط  ير فيغتاالعتبار ال  فياألخذ  ل  الخ  منبدئي  ذ اإلثبات الموهري منل جبشكزادت  د  ق  ةيتمان االئ   مخاطرالكانت  

 . ليةالما ألداةل قيتبملا مرعلادى م ىعل دثحتي الت
 

 ا إذا كانت ى معل  بناءً ،  خرالدخل الشامل اآل  العادلة من خالل  لمدرجة بالقيمةسندات الّدين اعلى    اضمحاللستقوم المجموعة بتسجيل  
ة يمقلا  عةقوتلما  ةيان تمئاال  الخسائرتخفض  لن  لك،  ومع ذ  ه.أعالح  كما هو موض،  3ة  مرحل   أو  2لة  مرحأو    1مرحلة  ها  أن  علىمصنفة  

ال  مدرجةال قائمة  وداموجلتلك  في  المالية  تزاالتي  ي،  المالالمركز  ت  العادلة.ل  ال  ذ  بدالً و  بالقيمة  مبلغلك،  من  إثبات  يعادل    سيتم 
غ  لبم  اب ساحتمع    متراكم  اضمحاللكمبلغ    خرآلمل االدخل الشاة في  المطفأ  ةفقياس الموجودات بالتكلة  حالنشأ في  ذي قد يال  خصصالم
  سائرالخ وأ احربألا في لثمما
 

 ية.وق الملكحقهم أس أدواتعلى  اضمحاللسجيل تم تي مل
 

 1مرحلة  لا
المجموعة مخصصات   بمبلغ  تقيس  االخس  يعادلالخسارة  المتما الئائر  لمدةتونية  المرحل  12  قعة  لعمالء  يتم  1  ة شهراً  جميع   تصنيف، 

ً   نشائه مضمحالً ى أو تم إترلم يتم اعتبار القرض الجديد مش   يئدبمال  تااإلثب  خيتار  عند   1ة  أنها المرحل  لية علىالمادات  جوموال  . ائتمانيا
   :1رحلة باعتبارها الم ا يليالمجموعة متصنف  مالي، ل تقريرد كإعدافي  كد ذلوبع
 

 و ؛اليمال إعداد التقريرخ في تاري ية منخفضةمانائتخاطر يها مأن لدبالتي تم تحديد نوع موجودات الديّن  -
 

 ئي؛ بدتها المنذ إثبابشكل جوهري ماالئتمانية  اطرهاتزد مختي لم ة الليمالات داجوالمو -
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 )تتمة(لمحاسبية ت ا السياسا ملخص ألهم 4
 
 )تتمة(  ضمحاللاال 4-19
 
 )تتمة(  1مرحلة  لا
 "ة منخفضةمانير ائت"مخاط ديهابأن ل نيوالد من نواع التاليةاأل موعةالمجتبر عت
 

 لمحلية ة ا عملممولة بال جميع التعرضات الحكومية بالعملة المحلية -
 

 ي ين المركزحرلبا رفين أو مص رحالب كةمة مملوكة لحملة المحليرضات بالعجميع التع -
 

 على. أو أ -Aي خارجتصنيف رضات ذات جميع التع -

 
 2المرحلة  

ة بشكل ئتمانيد مخاطرها االعندما تزي  2  حلةي المرف  يةلماللموجودات اتصنيف ا  9رقم    يةمالال  رتقاريلاد  عداإلي  المعيار الدولتطلب  ي
توقعة  ئتمانية المخسائرها االعلى أساس  خصص الخسارة  ثبات ملب إيتط  الية،لمادات  جولك الموبة لتبالنس.  يبدئالمتها  اذ إثبهري منجو

 .  عمرعلى مدى ال
 

نيف عند  ارنة ترحيل التصمن خالل مق  موجودلل  يةانئتمر االاطمخالي  ية ف جوهرزيادة  ك  انه  تانك  ذاما إ  رابتعالا  في تأخذ المجموعة  
هذه  . في كل حالة من  يفترة إعداد كل تقرير مالفي نهاية  موجود  ث للتحد   التي  قابل مخاطر التعثر في السدادم  جودوئي للمد المب  إلثباتا

التقييم  ت،  الحاال هذا  التبليقتسملا  نظرةال  ميي تق  ىعليستند  االعة  في  تأخذ  االقتصاديةالسيناريوها  من  عدداً   تباري  إثبات  ،  ت  أجل  من 
ي المخاطر حدوث زيادة جوهرية فذلك، يفترض  ى  إلضافة  اإلب  ة.يسلب  كثراأل  ة بالتوقعات االقتصادية تبطرئر الماالخس  ارتفاعاحتمالية  
ً   30  نمر  ثكألقترض عن السداد  المخر  نية إذا تأاالئتما  الوقت منح  تقع أن  المجموعة تتو  نتكاإذا  ، أو  اته التعاقديةمدفوع  دديست   في  يوما

ا كمعالوة على ذلك،  و.  بة للمجموعةة المراقائمن قيل ضمو يتم وضع التسهلق باالئتمان أتتعب  سباأل  هيلتسكلة الإعادة هي  مقترض أولل
 . 2لة مرحضمن الانية المتوقعة ئتمئر االالخسا بساتحاية لمعل 8 ةج بدرر ائتمان داخلي اطمخليف ديه تصنتسهيل لسيخضع أي 

 
 فية أخرى: وامل إضاا عارهباعتبداعمة اإلضافية المتاحة،  ة واللقومعية اللمستقبظرة النلومات التقييم معفي سياسة المجموعة  تتمثل
 

خالل   ية المتوقعة منتمان االئ  رائسخالة  وعمجمال  سقيت  ،فكشووالسحوبات على الم  يةئتمان ت االبطاقاالمتجددة مثل  بالنسبة للتسهيالت ال
اتخاذها    التي يتوقع  يةنئتما مخاطر االالرة  تبار إجراءات إداالعا  يخذ ف، باأل يةتماناطر االئخملرض فيها لتوقع بأن تتعلفترة التي ياتحديد  

 الخسائر.من حدة  ففيتخال ىل علئتمانية والتي تعمجرد زيادة المخاطر االبم
 
 3ة حلرمال

ً ائتم  ض مضمحلعلى أن القر   اك دليل موضوعيون هنا يكعندم  3في المرحلة    دات الماليةوموجلا  ينضميتم ت د  دا إع  ريختاي  فو.  انيا
بتقي مالي  ريرقت  لك المجموعة  تقوم  المو  ذاإ  يم ما،  المالية  كانت  درجة  المللديون  ية  المالموجودات  الو  المطفأة  بالتكلفةالمدرجة  جودات 
ً نيحلة ائتما مضمهي  اآلخر،    شاملل ل اخ دلا  لمن خال  ةدللعاامة  القيب ً يعد الموجود المالي "مضم.  ا  من ر  أكث   ث أووع حد" عند قحل ائتمانيا
 المالي. ذلك الموجودبالنسبة لمقدرة لاة المستقبلية يلنقدعلى التدفقات الها تأثير ضار  كوناث ويدحاأل
 

ً انتملة ائحممضية للماالموجودات ان بأ تثبتالتي  األدلةتتضمن   : ظتهامالحن لية التي يمكالتا علوماتلما  ىلع يا
 

 ؛المصدرةجهة لا ض أومقترال هاجهواي لتي ية الكبيرة االصعوبات المال -
 

 ؛ستحقاق موعد االجاوز ت أو اد في السد العقد مثل التعثر  خرق -
 

 ؛ألخرىالظروف ا عتبار فيالا  ةعموجمالال تأخذها ط وبشرمجموعة ف من قبل الالقروض أو السلإعادة هيكلة   -
 

 ؛ أو آخر في إعادة تنظيم ماليأو   السهإفسيعلن  مقترضأن الحتمل بمن المح صبأ قد -
 

 نتيجة وجود صعوبات مالية. ية مالراق الوألا لك شطة لتالسوق الن اختفاء  -
 
ً ائتماني  لحمضم  نهبأض  قترالموضع  تدهور  أنه نتيجة لشبض  اوالذي تم إعادة التف  تبر القرضما يعدة  اع ن  أ  لىع  دليل  ككن هنالم ي  ام  ا
باإلضافة  .  ضمحالللال  أخرىشرات  ؤم أية  اك  نهوجد  ت  الوجوهري  كل  ية قد انخفضت بشعاقدالت  قديةلنالتدفقات ام  استالر عدم  خاطم

ً  90لمدة عن السداد أخر المت إلى ذلك، يعتبر القرض  .مضمحل نهبأ أو أكثر يوما
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 )تتمة(سبية محا ال م السياساتهملخص أل 4
 

 )تتمة(  ضمحاللالا 4-19
 

 )تتمة(  3مرحلة  لا
 : ل التاليةامعو بار الالعتفي اة تأخذ المجموع ائتمانياً،  هي مضمحلة، وميةحكون اليفي الداالستثمار  كان ذا م حول ما إعند إجراء تقيي

 

 ت.نداالسفي عوائد  بين الملنحو ا على ية مانتئالا ارةلجدلوق تقييم الس -
 

 ية.الئتمانللجدارة ا ةي مان الئتف االتصني الت كاو  ات تقييم -
 

 .دهديديون جإصدار من أجل  المال  س أرسواق إلى أوصول على القدره البلد  -
 

 ون.لديلي مزالإلاو ي أعفاء الطوع إلنتيجة لائر سخا حاملهتكبد ى ؤدي إلمما ي  هيكله الديون، ةادع إ يةتمالحا -
 

الآ - ا  دعمليات  األمالال"   باعتبارها  زمالال  الدعم  لتقديم  ئمةلقاالدولية  لإلقراضذ  ا"  خير  ولذلك  ن  فضالً لبلد،  لحكومات  اية  عن 
ليات، وبغض النظر  اآل  تلكتقييم لعمق    إجراء  . ويشمل ذلكيانات العامةبلعكس في ا تني  لتا  لياتآلا  تلك  ستخدامالت  كاالالوو

 وبة. المعايير المطلب ى الوفاءرة علقد نت هناكاك إذاي، ما سياالسصد عن الق
 

ً ممالض  الف القروخب اً يمان لة ائتمحالمض  رستوفي معاييتد  ا لم تعذإ  3ة  المرحلخارج  من    لقروضسيتم تحويل ا،  نوحة المضمحلة ائتمانيا
 . شهراً  12مدتها مراقبة فتره د بع
 

 ائتمانياً  مضمحلة ممنوحةة أو مشترا
ً   ةلمضمحة الالممنوح  أوية المشتراة  اللماوجودات  ملل  سبةبالن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى تقوم المجموعة فقط بإثبات  ،  ائتمانيا

و تسجيل  العمر  تغييتم  المبدئي  رات  أي  اإلثبات  منذ  االخصص  م  فيمتراكمة  ترحيل من   ةأيك  هناكن  يلم  .  المتوقعة  يةالئتمان خسائر 
ً ائتمان ةلحمضمة ممنوحمشتراة أو   .رىخاألمراحل الإلى  يا

 

 ة المستقبلية ظرالن اتمعلوم
 .المتوقعةتمانية ر االئالخسائقياس ة في ستقبليملالنظرة الومات مع راجبإدالمجموعة  ستقوم

 

 مالي جلي اإللمحج اتانال  نمو  على سبيل المثال،لية )الك  قتصاديةل االلعوامامثل  بلية  لمستق النظرة ات  مالمجموعة في االعتبار معلواذ  تأخ
ال البلد  ف  سهماألمؤشرات  و  طنفوأسعار  والتطالالبمعدالت  وي  المحم  ميتقيولدية.  االقتصاات  نبؤة(  النتائج  من  تضع تملة،  جموعة 
األالسيناريوهات:    ثالثالمجموعة   تصايناروسياسية  سحالة  وسيناعدو  نزي  سي   .ليوريو  ثر  كاألالنتيجة    األساسيةلحالة  ا  يونارويمثل 

موديز.الوك  تهاعضوالتي    كليال  قتصاديالاج  اذنملامن    االً متاح لب  ة  اليو  ارسينكل  النسبة  المجموعة ،  تا هسيناريومن  تستمد  سوف 
 . ضمحاللالا صصخملتحديد حة نهج االحتمالية المرج طبقتو وقعةمانية المتالخسائر االئت

 

 . يدول د الالنق وقصندقبل  نشورة منلخارجية الممات المعلوة االمجموع ستخدمكما ت
 

 ي  مالال ة المركزئمقاوقعة في متالة نيئر االئتماسامخصص الخعرض 
 على النحو التالي: لي المالمركز في قائمة انية المتوقعة للخسائر االئتما  ةالخسار يتم عرض مخصصات

 

 ات؛ودموجلل قيمة المدرجةالمالي إجن  م مكخص: طفأةلما لفةبالتك اسةمقالة الماليالموجودات  -
 

 ؛ األخرىات لوبمن المطكمخصص ضة، امفة عبصالمالية:  اتود الضمانض وعقروالقتباطات را -
 

الديّ  - بان  أدوات  العادالمقاسة  الشاملمن خالل  لة  لقيمة  دة وحلما   قائمةلالها في    ةالخسارإثبات مخصص  تم  ي  : الاألخر  الدخل 
م تو ةرسالخعن مخصص ا احلك، تم اإلفصذ مع. والعادلة اهميق هيت اجودالموتلك جة ليمة المدرن القأل اً نظر ليماال لمركزل

 قيمة العادلة. لايرات المتراكمة في تغال في احتياطيإثباته 
 

 تقديرنيات التقالحد من 
ً المجموعة  المطبقة من قبل  ج  ذاالنمل  وقد ال تشم   بنفس  تقييمهادة  إعاال يمكن    يثحة  ددة محنيزمرة  في فت  السوقائص  جميع خص  دائما

ظلا  عةرس في  اوالسوق.  ف  روتغيرات  أن  تعديالت  إجراءتوقع  لممن  إلى  على  نمال  تحديثيتم    مؤقتة  األساسية.  أن  لا اذج  من  رغم 
حديثة ات  انبي  تند إلىستة  قعالمتو  تمانيةالئ الخسائر االمستخدمة لحساب  النماذج  إال أن    ،مستطاعقدر البيانات حديثة    خدمتستالمجموعة  

 .هارفورد تمجبياناتها بث التي سيتم تحدية  ادية الكليصتقاال ملعوالبعض استثناء بإ
 

  نيةتما الئلخبرة اتعديل ا
ة ئتمانياالبراتها  خ  قعااجتهاداتها من و  استخدام   موعةجممن ال  خاصة بالمجموعةمتوقعة التمانية الالخسارة االئ  صصتتطلب منهجية مخ

التأثال  اجإلدر غيرللر  مقدير  في    عوامل  اال  ذجونمج  نتائالمدرجة  الممائتالخسائر  جميع  ف  توقعةنية  ا  داإعد  اتفتري    الية. لمالتقارير 
 . 1-4-24ح رقم راجع اإليضاتفصيل إضافية ول للحص



 ( ..بم .شية ) ف المصر لعربيةاة  سسؤلما

30 

 ضاحات حول القوائم المالية الموحدةي إ
 2021 سمبردي  31

 
 

 تمة()تسبية ت المحا اساالسيم هأل صخلم 4
 

 اتصصمخ 4-20
إث اليتم  يكون  صصات  خمبات  متو)قانوني    يال ح  التزام  ة عوجمالمعلى  عندما  المحتمل  سابقدث  تج عن حانقع(  أو  يتطلب أ، ومن  ن 
 ات. اإللتزام  تلكمبالغ  لوق  موثير  تقدإجراء  كن  ويمات  اإللتزامة هذه  ويتسية لادتصقمنافع االد يشمل الرا ي للموق خارجفتد  ودوجاألمر  

 .تياتسوأي  ئر بعد حسماسأو الخ احبرألة لة الموحدالقائمات في صة بأي مخصمتعلقت الروفايتم عرض المص
 

 رتباطات القرض المالية وا ناتود الضماقع 4-21
 تباطات القرض. ة وارديستنمالت داواالعتماالمالية انات موعة الضمجالم تصدر

 

ً تي  م قياستي دئي،  المب  اإلثبات  دبع  ة.تلمة المسود العاللتي تعا العادلة، ويمة  بالقحدة  المالية الموفي القوائم    انات الماليةضمال  باتإث   م مبدئيا
ئر أو الخسا  رباحوحدة لأللممة اائلقا  لمثبت فيمتراكم احسم اإلطفاء البعد    للمبلغ المثبت مبدئياً كل ضمان  جب  وعة بموم جالم  وباتطلم
 . أيهما أعلى ة،عقمانية المتوئتاال ائرلخسمخصص او
 

لى مدى عمر ت عط الثابسقس الأسا  لى ع  " لي آخردخل تشغي" ي  خسائر فلا  وأح  ربادة لألوحمة المالقائ  يعالوة المستلمة فالبات  يتم إث
 الضمان. 

 

ن تقدم  أ ،  رتباطاالرة  فت، خالل  بموجبهايتعين على المجموعة    اطاتتبار  يه  يةتندات المسالعتماداولمسحوب  غير ا  القرض  ارتباطات
ً قببشروط محدده مسقرضاً   .إلى العميل ا

 

يتم وا  ناتضمالل  سميةالا   ةيقداتعالة  قيمال  جيلتس  ال  المست عالالمالية  وارتباطمادات  القرض غير  تندية  فاق  تاالم  يت  حيثماالمسحوب  ات 
 . لماليز اة للمركدالموحقائمة سوق في الأساس شروط العلى تقديم القرض على 

 

ى النحو  لعن  من نوع الديّ   ة يللماات  اودألاب  قةعلالمت  كلتة للثابطريقة مم  تلتلك األدوا  توقعةاالئتمانية المسائر  تسجيل الخو  احتساب  يتم
 .18-4  رقم حيضااإلضح في ومال
 

 وطة التحوأنشط ةالمشتقات المالي 4-22

محاسبة على  ر  المعيانفس    وطبقت  2018يناير    1نافده في  ريخ  في تا  9تقارير المالية رقم  إلعداد ال  ر الدولياياعتمدت المجموعة المع
 .التحوط

 

 لية: لتاثالث االص صائالخجميع  يه لدخر آ قدة أو ع ليامة أداهو المالي شتق الم
استجابة - قيمته  سعر  فغير  للت  تتغير  أو سعر  محالدة  فائالي  أالأو سعر  ية  لاملا  اةداأل دد  األو سعر  سلعة  مؤنبي  جالصرف  شر  أو 

  في حالة ،  غيرهذا الت  ونكي  أال  ، شريطةىخرأ  تامتغيرأي  أو    ين الئتماشر اؤماليف االئتماني أو  تصنال  وأمعدالت  الأو  ار  سعاأل
 . (اسي" األسالعقد لطرف في العقد )أي "   اً ، محدديةالمالغير  تايرمتغال

 

 التي يتوقعد األخرى  قوعلوب ألنواع اطلم  هوما  ل ميكون أق  ذيالي  المبدئأو صافي االستثمار  ئي  مبدلا  ثمارستاال  فيصاطلب  ال يت  -
 . قوسالمل ي عوايرات فة للتغاستجابة مماثللها كون ي أن

 

 .قبليمست  في تاريخويتها يتم تس -
 

في  مومجال  دخلت امشتقة  مالت  معاعة  األطراف  مختلف  وتتضألخرىمع  هذه.  مع  من  اأ  يضاتقالى  المسعار  والعقود  تقبلية  سلفائدة 
االئايوالمق ا  نيةتما ضات  في  األجنبيال  قودوع  تالمالع  التدمبات  ومقايضا  دالسد المتعثرة  و اآلجل  صرف  أسعار ب  قةلعمتال  خياراتالة 
ً مبديتم    سهم.األية وبألجن ت اة والعمالالفائد لمالية  رام عقد المشتقات افيه إبم  ذي تال ريخ  تافي ال  لعادلةيمة االمالية بالق   إثبات المشتقاتئيا
ً ها الحقياسويعاد   تكون   ات عندماوبلطكمة وة موجبلعادلقيمة ادما تكون الدات عنكموجو  تقات الماليةج جميع المشرديمة العادلة. تلقبا  قا

 لبة. الة سلعادلقيمة اا
 

، طتحوكأداة  هلة  المصنفة والمؤالمشتقات المالية    ستثناء باائر  خسو الأ  ألرباح خالل اة من  القيمة العادلمشتقات المالية بال  ميعياس ج يتم ق
  ت شتقاالم  المجموعة بعضف  صن. تتجةنالاة ارسو الخلربح أثبات اوطه تحدد طريقة إحتيتم    ة البند الذيطبيعفإن  ،  كلان األمر كذذا كوإ

 : نهاعلى أ
 

 ؛ )تحوطات القيمة العادلة(دة المؤك اتتباطراال وأ لمثبتةوبات االمطلللموجودات أو ة العادلة القيم طاتتحو )أ(
 ية(؛نقددفقات الالت اتطحو)تالمثبتة  لوباتطمالموجودات أو ال إلى بسجداً التي تنالمحتملة  ةيتقبل لنقدية المسا قاتتدفال طاتتحو )ب( 

 أو
 ر(. ماستثاالصافي يات األجنبية )تحوطات عملار في الستثمفي االاصت طاحوت )ج( 
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 )تتمة(المحاسبية  ملخص ألهم السياسات 4
 

 )تتمة( تحوط ال أنشطةة واليلما تقاتالمش 4-22

المجوت التحوطالعالق  ،طوحتلا  ءدبعند    ،موعةثق  بنود  بين  إلجراء المإدارة    ةاستراتيجيوأهداف  ذلك  كو،  التحوطوات  وأد  ة  خاطر 
ت  ما إذا كانلتحديد ، رتممسأساس  وعلى التحوط في بدايةسواء ، على حد بتوثيق تقييمهاتقوم المجموعة كما  . وط المختلفةت التحمعامال 

عاعاف  تاذ  يه  حوطتلات  معامال في  تخدمة  المس  المشتقات موازنة  ة  ليلية  ارات  التغيفي  الن  ةادلالعلقيمة  في  التدفقات  للبنود  دقأو  ية 
 .المحوطة

 

 يمة العادلة  الق تحوط ()أ
اليتم تس العادلة  جيل  القيمة  الللمشتقاتغيرات في  اقيمللات  حوطكتؤهلة  ملفة وامصنت  القائمة    لعادلةة  اباح  رموحدة لأللافي  ئر، سالخ أو 

 المخاطر المحوطة.   ىإلتعزى وطة والتي لمحت او المطلوباات ألعادلة للموجودة اقيمفي ال تاريتغلا إلى  فةضاإلبا
 

ة م له طريقستخدي يالذالمحوط ود  لبنة لدرجماللقيمة  نه يتم إطفاء التعديل على اة التحوط، فإحاسبايير ميستوفي مع  لتحوطا  عدلم يإذا  
 .  خل الفوائدافي دويسجل كص ستحقاق فترة اال ىدم ى عل رئسالخا ح أوى األرباعلي إلالف ةدالفائ عدلم
 

 قدية ن لتحوط التدفقات ا ( ب)
الجزء   إثبات  للالفعّ يتم  الراتغيال  في  ات  ت  لعادلةقيمة  تم  التي  المالية  وتللمشتقات  النقدفالتات  حوطتك  أهيلها صنيفها  ا  ديةقات  لدخل  في 

 . ئرالخسو ارباح ألأل وحدةال في القائمة المغير الفعّ  ءزجالب ةلقتعلمرة اأو الخساربح البات ثإ. يتم خراآل الشامل
 

لى  ع   حوطالتند  با  ثر فيهفي الفترات التي يؤحدة لألرباح أو الخسائر  وممة ال القائإلى    ةالملكيحقوق    المتراكمة في  ر المبالغيوتم إعادة تد
 بندبالالمرتبطة    ات فوأو المصر  إليراداتصاح عن اف اإل  هافي  يتم  تيال  ت افوالمصرخل أو  الد  دوفي بن  لهاسجيم تيتوالخسارة.    و أ  الربح

 . المحوط ذات الصلة
 

موجودة ة  مكمتراأو خسارة    ربحفإن أي  ،  طومحاسبة التحمعايير  ب  يف توتسلم تعد    عندماأو  تم بيعها  إذا  ط أو  التحوأداة  ة  دماء  تهاند  عن
 دماة. عنحوط على الربح أو الخسارتالند ب فيه ي يؤثر تلات االفتر في هاات ثبحقوق الملكية ويتم إ تبقى في  لك الوقتذ فية الملكيفي حقوق 

ربح أو  لف اإعادة تصني  يتم مباشرةً   هوطة المثبتة(، فإنلمحت اموجوداال   استبعاد)على سبيل المثال:  بأ بها  تنلة المعامالم  ثوديتوقع ح  ال
ً الراكمة الخسارة المت  ئر خساح أو الابرلألحدة مولا ةمئاق لاإلى  شامل اآلخر  في الدخل ال مسجلة مسبقا

 

 تحوط صافي االستثمار   (ج)
خسارة   وأي ربح أات  بثيتم إات النقدية.  دفقالتة لتحوطات  العمليات األجنبية بطريقة مماثل  في  ماراتستثاإل   يفاص  اتتحوط  اباحتسيتم  
التاأد  ى عل بة  المتعلقة  ا مباشرةً فعّال  الالجزء  حوط  في  الشامل  بعلقالمت  ارةلخسا  أوبح  رلا  تاثبإ  يتم  اآلخر؛  لدخل  الفعّ الجة  غير  ال زء 

 باح رلألالموحدة    ةالملكية في القائموق  حق  متراكمة فييتم تضمين األرباح والخسائر ال  .الخسائر  أو  حرباأللالموحدة    مةقائفي المباشرةً  
 . ستبعاداال  نع  جةأو الخسارة الناتزء من الربح األجنبية كج اتالعملي استبعادعندما يتم  رسائأو الخ

 

   ة التحوطى محاسبعل 2و 1 نالمرحلتي  كنوالبن بي يماسعر الفائدة المعروض ف  حصالت إتأثيرا ( د)
 القياسيالفائدة  ر  سع  ستبدالال  ةل السنة السابقخالأيبور  ح  ال بإصقات التحوط المتأثرة مباشرةً على عالالمؤقتة  اإلعفاءات  البنك  طبق  ي

أ  التحوط  ةعالق   ثرأتت.  مرجعي بديل  بسعر  الي الح لنقدية ا   اتدفقالت  ردامق  قن بشأن توقيت أوالتيم  عد  التحاى  لإأيبور  ح  إصال   دىإذا 
  .لتحوطأو أداة ا  طالتحو لبندجعي ر المرالمعياى أساس مة علالقائ
 

أن تأن    ة وعجمالمعلى    جبي  ،أيبورثر بإصالح  تتألتي  ا  التحوطالقات  عتعلق بفيما يأنه  أيبور    إصالح   من   1المرحلة  ب  تطلت ه  فترض 
 .أيبور صالحنتيجة إل م تغيير سعر الفائدةيت ستقبل، الالمتوقعة في الم وطتحفعالية ال يمقيض تلغر
 

أيبور  الح  صإن عدم التيقن الناتجة عأوجه  فيها    دي لم تعتلت الحاالك الذن  تضمي.  ء شروط معينةاإلعفاءات بمجرد استيفاتطبيق  يتوقف  
يتعلق    اً دجومو القائتدال  رادقم  وأت  قي توبفيما  النقدية  المعيا  ةمفقات  التحولبقياسي  لار  على أساس  تم طند  إذا  أو ع  إيقاف  ،  التحوط  القة 
 . قديةالنفقات حوط التدتي اطتياحالمبالغ في  تسجيلرد بمج
 

مؤقتة إعفاءات بور  يأ  حإصالمن   2المرحلة  تقدم .  2021يناير    1في نفاذه  اريخ  في تأيبور  إصالح من   2المجموعة المرحلة  طبقت  قد  ل
. وتتطلب اإلعفاءات المرجعي البديل  سعر بالحالي  المرجعي    فائدةال  سعر  ال عة عند استبدط للمجموتسمح باستمرار عالقات التحوالتي  
 . 1-3اح رقم  موضحة في اإليض ق التحوط، وهيالتحوط ووثائ تتصنيفاتعديل  المجموعةمن 
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 )تتمة(سبية ات المحا هم السياس ألملخص  4
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 )تتمة(  ة التحوطى محاسبعل 2و 1 نالمرحلتي  كنوالبن بي يماسعر الفائدة المعروض ف  صالحت إتأثيرا ( د)

التي  فردية  البديلة  المرجعية  ال  عاراألسر  موعة أن تختامجلل  زيجو  ،أيبورإصالح  من    2المرحلة  ضمن إطار  اإلعفاءات    ىوبموجب أحد
ً تجة  رات الناللتغي  تحوطللقيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند العلى أنها تحوط  تم تحديدها   أسعار طر  مخال  عن عنصر غير محدد تعاقديا
لمتطلباتالفائدة،   مستوفياً  اعتباره  الدولي ايالمع  ليتم  الت  ر  رقم  مالا  رقاريإلعداد  منتن  يمك  ذيال  9لية  بشكل  توضيح  تم  فصل.  حديده 

مرجعي بديل طبق عليه    سعرسبة لكل  لنبا  . 1-3قم  ح راإليضاذات الصلة في    تواإلعفاءابشكل منفصل  تحديدها  المتطلبات التي يمكن  
تسعيرها   يتملتي  واي البديل  رجعالم  رعسال  ات المالية التي تشير إلىدوأللمن حجم وسيولة السوق    أن كالً بالمجموعة  تعتبر    ،اإلعفاء

 قابالً رجعي البديل  لما  السعرطر  عنصر مخايصبح  ، مما يؤدي إلى أن  شهراً   24المرجعي البديل ستزداد خالل فترة الـ    السعر  استخدامب
 .تحوطلابند القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ل تغير د عنللتحديد بشكل منفصل 

 
 ة لعادلا ةقيمقياس ال 4-23

 موحدة. قائمة مركز مالية في تاريخ كل دلالمالية بالقيمة العات وادألا عةجموالمتقيس 
 
  ي السوق ف  مشاركيبين    ةظممنة  معاملفي    مطلوبحويل  تل  عهدف  يتم  الذي   أو  دوجوملبيع  المه  سيتم استذي  لاهي السعر  لعادلة  مة االقي

 إما: تحويل المطلوب تحدث أوود جوملا بيعلة معام ن أبراض افت  يمة العادلة علىقس الياق ستنديولقياس. تاريخ ا
 

 و، أوبالمطل أوللموجود في السوق الرئيسي  •

 .يالرئيس غياب السوقل  احي ف المطلوبو أ  ة للموجوددئفي السوق األكثر فا •
 
السوق  أب  يج يكون  الن  أو  األكثر  الرئيسي  امتا فائدة  سوق  فيهلتعامح  اي.  ةلمجموعل  ل  القيمة  قياس   ب لومطالأو  ود  للموج  ةللعادتم 
الت  استخدامب السوق  ن  والمشاركدمها  سيستخي  االفتراضات  اعند تسعيفي  المطلوبوج لمر  أو  ق السو  مشاركيأن  بافتراض    ىعل،  ود 
 ة. االقتصاديمصالحهم  تحقيقل وجه ضل فأ علىون مليع
 

 استخدام عن طريق  صادية  قتفع امنا  درارإى  عل  قوسلاكي  قدرة مشارعتبار  ن االيية بعمالير الوجودات غعادلة للمأخذ قياس القيمة الي
بالموج وودات  إلى    يقطرعن  أو    ااتهاستخدامأفضل  أعلى  سيستخدمر  خآمشارك  بيعها  الذي  السوق  بوجودالم  في  ل  ضأفو  لىأعات 

 . ااتهاستخدام
 

التقييم    مجموعةلاتستخدم   الظرالمناسبة  تقنيات  وا حسب  كافيبشأنها    رتتوف  لتيوف  يزوالذ،  العادلة  يمةقال  سايلق ة  معلومات  الحد  ي  يد 
 . ظتهاالتي ال يمكن مالح الت خدمال استخداممن يحد ا و ظتهحمالن يمك التيت الصلة المدخالت ذا  ستخداماالقصى ال

 
ج ينصت  يتم والمطلوباال  ميعف  اموجودات  العادلة    يلتت  قيمها  اتقاس  يتم  عأو  االقو  ي فنها  إلفصاح  الضمحدة  وماللمالية  ائم    ل تسلسن 
 ضحة كالتالي:مو يوه ،كلك لةعاديمتها القياس ق لىع أثير الجوهريتها ذات التنى مستوى لمدخالعلى أدبناًء  ،عادلةلقيمة الل هرميلا
 

 مالية نفسها.  داة الاأل ر مباشرة من عروض أسعا ظتهالحكن ميم: ييملتقل 1 المستوى •

 . تقييمريخ الوفرة بتامتلة اادألس افنمن وكالء ل ظته مباشرةً حالميمكن ييم: تقلل 2ى المستو •
 . مالحظتهالتي لم يتم اماثلة لما واتء( لألدمن وكال اءيفوكالء )االستلمشتقة من ال تقييم: الل 3ى المستو •
 
 ثت تحويالت دحإذا كانت قد    ام  موعةالمج  حددترر،  على أساس متكالموحدة  المالية    ئمالمثبتة في القوابات  طلولماوات  ودوجللمبة  لنساب

  الجوهري على   رلتأثيت اذا  هالمدخالت  نى مستوىدأ إلى    استناداً )  تصنيفهايم  إعادة تقيخالل  ي من  مرسل الهالتسل  تويات فيمسن اليب  افيم
 . يالإعداد كل تقرير مترة ة فهايفي ن( كلك ةادلالع قياس قيمتها

 
 خارجية لاضرائب على العمليات  4-24

مالية القوانين ال   على أساس  يةارجالخات  العملي  الضرائب علىرض  ف  يتم  حرين.بال  ةكلممي  ف  كنبالشركات للة على دخل  بيجد ضرال تو
تطلب  بعة. تالشركات التا  تاإحتياطييع  توزال  حي  ينتج ف  دوب قي مطلعمل مخصص أل  ال يتم.  دةى حموقع عل  ا في كلبهل  المعمو

 المحلية. ة ت القانونيبالطتمالة بي لتل اتحتياطيااله من هذر كبالجزء األة االحتفاظ باألنظمة المحلي
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 )تتمة( لمحاسبيةا  السياسات ألهمملخص  4
 

 )تتمة(  خارجية لالعمليات ضرائب على ا 4-24
 

 الحالية ضريبة ال
الدختي ضريبة  قياس  لم  الحالية  والمطلوباتل  للسنة  لموجودات  ب  المتداولة  استردا  غلاالمبالحالية  إالمتوقع  دفعها  أو  الدها  سلطات لى 

المطيبيةالضر أو  المطبقة  تلك  المبالغ هي  لحساب  المستخدمة  الضريبية  والقوانين  الضرائب  إن معدالت  بتاريخ .  أساسية  بقة بصورة 
 . خاضع للضريبةدخل  تحقيقتعمل فيها المجموعة ويتم  الية في الدول التيإعداد التقارير الم

 
. الخسائراألرباح أو  قائمة  في    وليسحقوق الملكية  اتها في  يتم إثبلملكية  حقوق افي  مباشرةً  تة  بالبنود المثب  حالية المتعلقةلا   لالدخ ضريبة  

األنظمة  ي تم فيها تطبيقلعوائد الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التإقرارات امتخذة في للمراكز التقييم بإجراء ة دورية وربصتقوم اإلدارة 
ً ويتم عمل مخصصات لها  سيرلتفل تخضع  يوالت ةيضريبال  .حيثما كان ذلك مناسبا
 

ً حيثما كان ذل مل مخصصات لهالتفسير ويتم علتخضع   األنظمة الضريبية والتي بالحاالت التي تم فيها تطبيق  . ك مناسبا
 

 ةالمؤجلة يبضرال
المؤجلة  احتسابيتم   المطباستخدام    الضريبة  الفر  لوباتطريقة  الجميع  الوعا   ف  تةقؤملوق  الضريبيبين  والمطلوبات    ء  للموجودات 

 ستثناء:يع الفروق الضريبية المؤقتة، بإالمطلوبات الضريبية المؤجلة لجميتم إثبات . ألغراض إعداد التقارير المالية وقيمتها المدرجة
 

المبدئينتما  حين - اإلثبات  المؤجل من  الضريبي  المطلوب  المج  أو  الموجود  أو  للشهرة  ليست  معام  ي ف  طلوبي  بعلمت لة  دمج قة 
 ملة لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبةاوقت المع، و األعمال

 

بات  الحصص في الترتيلتابعة والشركات الزميلة وشركات الات في استثمارتبطة بااللضريبية المؤقتة المرفيما يتعلق بالفروق ا -
لفروق المؤقتة ااسترجاع  الفروق المؤقتة ومن المحتمل بأنه ال يمكن  جاع  تراستوقيت  ى  ة علرط يسن ال، حينما ال يمكالمشتركة

 في المستقبل القريب.
 

ر سائالخ والمرحلة  ستخدمة  غير الم  ءات الضريبيةعفااإلم ولخصلقابلة ل لجميع الفروق المؤقتة ا  المؤجلة  الضريبيةيتم إثبات الموجودات  
ح  متابة  ضريلل  اضعالربح الخإلى الحد الذي من المحتمل يكون فيه  الضريبية المؤجلة    الموجودات  إثبات  متة. يالضريبية غير المستخدم

للخصمالفروق  ل  مقاب القابلة  استويمك  ،المؤقتة  الضريبيةخدام  ن  غيولة  المرح  دمةالمستخر  غي  اإلعفاءات  الضريبية  ر الخسائر 
 يلي:اء ما باستثن، المستخدمة

 

الا  ريبيضلا  وجودحينما ينتج الم - القابلة للخصم من اإلثبات المبدئي للموجود أو المطلوب في متعلق بالمؤجل  لفروق المؤقتة 
 ارة الخاضعة للضريبة؛ و بح المحاسبي أو الربح أو الخسم تؤثر على الروقت المعاملة لو،  معاملة ليست دمج األعمال

 

المؤق - بالفروق  يتعلق  المرتبطفيما  للخصم  القابلة  الشركارامث تسباالة  تة  في  واات  التابعة  في  ت  والحصص  الزميلة  لشركات 
المشتركة المالترتيبات  من  الذي  الحد  إلى  فقط  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  إثبات  يتم  سيتم  ،  فيه  الفروق  استرجاع  حتمل 

 . تةالمؤقالفروق متاح مقابل ال الربح الخاضع للضريبةستخدام امستقبل القريب ويمكن المؤقتة في ال
 

للموجال  ةقيمال  م مراجعةتي المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض  مدرجة  الحد الذي لم  ودات الضريبية  المحتمل  عد  يإلى  أن  من 
هناك   خاضعيكون  الضرللس  يكفيضريبة  لل  ربح  الموجود  باستخدام  أو  ماح  كله  المؤجل  المو منهجزء  يبي  تقييم  إعادة  يتم  دات وج. 

الال تاري  ةتبالمثمؤجلة غير  ضريبية  تخ كفي  ويتم  رير  قل  الضريبة مالي  فيه  بأن تسمح  المحتمل  فيه من  الذي يصبح  الحد  إلى  إثباتها 
 . الضريبة المؤجلة باستردادالمستقبلية 

 

ير تقارالألغراض ميزانيته وفي  على التنبؤات المستخدمة  مجموعة  عتمد الت،  المؤجلة  الضريبية  الموجوداتتقييم إمكانية استرداد  د  وعن
 خرى. األارية دإلا
 

المتوقع تطبيقها  تي المؤجلة على أساس معدالت الضريبة  الموجودات والمطلوبات الضريبية  السنة  م قياس  الموجود أو  عند  في  تحقيق 
المطلوبتس )وية  الضريبة  معدالت  أساس  على  أو  مالمع(  الضريبيةانين  وقالو،  بها  إصول  جدتم  بشكل  تاريخ  وهري  ارها  إعداد  في 
المتع  .يلامالر  ريالتق بالضريبةالبنود  الخسائر    لقة  أو  األرباح  المثبتة خارج  إثباتها  المؤجلة  إثبات يتم  يتم  الخسائر.  أو  األرباح  خارج 
 .يةالملك حقوققائمة أو مباشرةً في اآلخر لدخل الشامل  اقائمة ما في عنية إعاملة ممبؤجلة المرتبطة بنود الضريبة المال
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 )تتمة( لمحاسبيةا  السياسات ألهمملخص  4
 

 )تتمة(  خارجية لاضرائب على العمليات  4-24
 

 )تتمة( الضريبة المؤجلة 
وامقاصة  م  يت الضلوبلمطالموجودات  المات  قانونيإذا  للمجموعة    لة جؤريبية  حق  هناك  الموج  كان  الضريبودالمقاصة  الحالي ت  ة  ية 

الحا  اتطلوبوالم المؤجلة والموجوالية ولضريبية  الضريبية  تفرضها المتعلقة  المؤجلة  ريبية  الضالمطلوبات  دات  التي  الدخل  بضرائب 
بات  التي تعتزم إما تسوية المطلو  ضريبةآت الخاضعة لل نشمختلف الم  لمنشأة الخاضعة للضريبة أوى نفس اإما عل  السلطة الضريبيةنفس  

في كل فترة مستقبلية يتوقع  ،  جود وسداد المطلوب في الوقت ذاتهغ أو تحقيق الموأساس صافي المبلى  لع ة  حاليضريبية اللوالموجودات ا
 . الضريبية المؤجلةت أو الموجودات طلوبامالمبالغ الجوهرية للفيها تسوية أو استرداد 

 

 ية نبجاألت عمالال 4-25
 

 ت واألرصدة المعامال
ً مبديتم   ملة. المعاإجراء يخ تاربة السائدرية فوال صرفالبأسعار  ةبين جألا تالعممالت بالل المعاجيتس ئيا
 

المويتم   بالعمالجودات والمتحويل  النقدية  الرئيسلإبية  ت األجنطلوبات  العملة  لى  السائدة برصلاأسعار    استخدامة بوعجمملية  ريخ تاف 
 .ئرخسالألرباح أو ال دةحوملا مةئقاال إلى ر أو الخسائرباح ألاترحيل يتم . الماليلمركز لموحدة لئمة ااقال
 

لمعامالت. ل يةدئمبال خواريبالتف السائدة صرالار أسع استخدامبريخية بالعمالت األجنبية لتاة اة المقاسة بالتكلفغير النقدي نودالب يلتحو يتم 
ه تحديد م فيي تبالتاريخ الذ  ةائدسلا  فر لصا  أسعار  استخدامبية  جنباأل  التالعمإلى  العادلة  ة بالقيمة  مقاسة الديير النقغ  البنود  تحويلم  يت
يرات رة الناتجة عن التغ سالخا أوح رباً مع إثبات الالنقدية تمشي تحويل البنود غيرتجة عن ارة الناأو الخس حالربيتم معاملة  لة.عادال يمةقال

القيمة ا  العادلة  في  )ألذلك  البنود  لبند  التحويل على  فروق  إثبات  ي  يتم  في  لعا  اهميقة  ارأو خسربح  التي  اآلخرالشالدخل  ادلة    أو   امل 
 التوالي(. الخسائر على  لدخل الشامل اآلخر أو األرباح أوالخسائر كما يتم إثباتها في ا أوح اربألا
 

  ةعومجالم اتشرك
إعد بتاريخ  التقكما هو  الماد  العمليات  جودامول  يتم تحوي،  اليرير  الر  ةخارجيالت ومطلوبات  العملة  صرف  ال   راسعأب  كبنللئيسية  إلى 

التقإعخ  اريالسائدة بت الدخ. كما ييلماال  رريداد  بنود  الصرملل واتم تحويل  أسعار  سجيل تم  يت.  للسنةف  صر وفات على أساس متوسط 
الص افروق  القع   جةاتنلرف  في  التحويل  ل ن  الموحدة  ناتجة  أو  ربح    الشامل ضمن  خللدائمة  عمالت  لاويل  تحن  عخسارة غير محققة 

 في ة  األجنبيالوحدة  بتلك  المتعلق  خر  آلبند الدخل الشامل ا بات  إث  يتم  ،ة بيأجن  دةوح  استبعادد  عن  ية.األجنبابعة  لتا  تاكرشلا  يفة  األجنبي
 . ئرسا خلأو األرباح وحدة لالمالقائمة 

 

 اد والسدجرة المتافي تاريخ المحاسبة  4-26
أو  ة بشراءوعالمجمه زم فياريخ الذي تلتو التة، وهخ المتاجراريت في اته باات المالية يتم إثللموجودعادية" لمبيعات "الوا رياتشتلمع ايجم

 نوك البع العمالء وائباستثناء قروض وسلف العمالء وود ،بيع الموجود
 

 األمانة  توداموج 4-27
المال تعا الوأ  مانةفة األا بصالمحتفظ به  داتوجومل  ائمة لقن ا مضج  ردت  الفإنها    ،للمجموعة، وعليه  ها موجودات تابعةأنى  للة ع كاو 

 للمركز المالي .  الموحدة
 

 المقاصة 4-28
قابل    انونيحق ق  هناككان  ي فقط إذا  ل المامركز  موحدة للال  قائمةالفي    لغر صافي المبلوبات المالية وإظهاطمم مقاصة الموجودات والتت
ت طلوب في الوقماد الد وسديق الموجوتحق  ميت  نأ  أوالمبلغ    ية على أساس صافيي المجموعة التسونووت  ثبتةلمالغ ابمصة اللمقا  نفيذللت
في  الصلة كإجمالي    ذات  ات والمطلوباتجودتم عرض الموويالمقاصة الرئيسية    اتفاقياتعلى    ة عامبصفة  الحالة    هذهبق  طنته. ال  ذات

 . لماليكز احدة للمرة الموالقائم
 

 اتاضترق الا 4-29
  التزام تعاقدي  لا  بترتيعن جوهر ال  تجين  "، حيثتاقتراضالاضمن "   اتبوطلكم،  ا()أو عناصره  لية الصادرةماألدوات التصنيف ام  يت

 ية أخرى لحاملها. جودات مالنقد أو موالبتسليم موعة إما مجالعلى 



 ( ..بم .شية ) ف المصر لعربيةاة  سسؤلما

35 

 موحدةالالمالية  القوائم ول  ت حااحإيض
 2021مبر ديس 31

 
 

 )تتمة( ةيحاسبملخص ألهم السياسات الم 4

 
 )تتمة(  اتاضترق الا 4-29

مب إلي  دلةالعا  ةيملقبا  اتقتراضاالس  ايق  دئيايتم  الالتكها  مضافاً  اال  دعب  ة.معامليف  ً لمبقياس  الحقا يتم  بالتكلفة   اتقتراضالاقياس    دئي، 
الفعليل ا طريقة معد  استخدامالمطفأة ب االتك  تسابحا  م. يتلفائدة  من اإلصدار  ات  الوأو ع  ر أي خصوماتاألخذ في االعتباب  لمطفأةلفة 

 الفعلي.   دةائل الفدعممن زأ  ال يتج زءً ج ربعتتي توالتكاليف ال
 

 شطب  4-30
أن تخضع    بجن. ومع ذلك، ييلدّ د االسترداي  قعواهناك احتمال  ياً( عندما ال يكون  للّدين )إما جزئياً أو كوسندات ا   ضرولقا  طبيتم ش

إذا    مستحقة.ال  الغالمب  دداتراسبالمتعلقة    وعةمجمت الجراءاإل  االمتثالمن أجل  ية  التنفيذ  ا لإلجراءاتتم شطبهالية التي يموجودات المال
على  بعد ذلك    بقطي  ذيال  صصمخالإضافة إلى  أوالً كالفرق  ، يعامل  ةسارة المتراكممخصص الخ  ه أكبر منطبشب  لومطلغ المبان الك

 .خر" ي آغيلتش "دخل  لحسابقة الحاستردادات أية  وتقيد. رجةدملقيمة الا يلإجما
 
   تقييم الضمان 4-31
ذلك. تكون   أمكن  حيثما،  ةضافيإلضمانات اال  داماستخى  لإعة  ومجالمسعى  تة،  ماليات اللموجودعلى ا   ية نائتماال  هامخاطر  منيف  فتخلل

ب اةلفتمخشكال  أالضمانات  مثل  الماورواأل  ية دلنق،  وخطيلاق  والذمقاراوالعالمالية  مانات  ماد/الضاالعتابات  ة  المديت  والمخزون م  نة 
حدة ومال قائمة  الفي    ةضافيإلاضمانات  الل  يج سم تيتوال  .  صةلمقاات اثل اتفاقيم  يةئتمانال اات  سينرى والتحألخة ايالالم  والموجودات غير

ة  ئتمانيسائر االالخ  حساب  علىانات تؤثر  لضمالعادلة لن القيمة  إف  ذلك،ومع    مستردة.  ناتالضماتكن    م ل  ، ماجموعةمركز المالي للملل
،  ةمانات اإلضافيم بعض الضتقيي  ميت،  ذلك  ومع  رية.ة دوقييمها بصوريعاد تو  ة يدابال  ، في دنيأحد  ، كم عاشكل  يتم تقييمها بالمتوقعة. و

 ي.اس يومعلى أس مشاهلت امتطلبامتعلقة بال ة السوقيةيلماأو األوراق ال ية، النقدالمثال ليسب على
 

المتست اياب  كان،اإلم  ، قدر جموعةخدم  الموجودلسوق  نات  لتقييم  االنشطة  لية  المادات  الموجوقييم  يتم ت.  تانضماا كمحتفظ بهال  ليةالمات 
  ضماناتم اليييتم تق.  لتضى الحامق   خلية، حسبادالتقنيات التقييم    استخدامبسهولة ب  مكن تحديدهاقيم سوقية يلديها    ستلي  يتال  رىاألخ
الب  اءً بن  العقارات،، مثل  لماليةغير ا عار ات أسمؤشر  على  ناءً و ب، أعقاريال   رهن لا   سطاءمثل وأخرى  قدمة من أطراف  لما  ياناتعلى 

 ن.مساكال
 
 رة دمج األعمال والشه 4-32
لقيمة العادلة  حول والمقاسة باالي للمقابل المتم قياس تكلفة االقتناء كإجمطريقة االقتناء للمحاسبة. ي  استخدامدمج األعمال ب  احتسابيتم  

وا االستحواذ  مسيطبتاريخ  غير  حقوق  ألي  عمل  بالنسبة  راة.لمشتا  ةك رشلافي  رة  لقيمة  تقيس لكل  األعمال،  دمج  عمليات  من  ية 
الالمجموعة حقو العادلة  ق  إما بالقيمة  المشتراة  المسيطرة في الشركة  المحددة  ملكية غير  الموجودات  أو بتناسب حصتهم في صافي 

ة الموحدة لألرباح في القائمات الصلة د ذبنولا في اهن ضميم تيتالستحواذ مند تكبدها والتكاليف المتعلقة با احتسابيتم  للشركة المشتراة.
 . أو الخسائر

 
اً للشروط وبات المفترضة للتصنيف والتعيين المناسب وفقباستحواذ األعمال، فإنها تقيم الموجودات المالية والمطلالمجموعة  عندما تقوم  

ذا والشروط  االقتصادية  والظروف  بتاريخ  لتعاقدية  هو  كما  الصلة  إتيس  .ذاوستحاالات  مقابلبثم  أي  يتم    ات  قبل  محتمل  من  تحويله 
 تاريخ االستحواذ المشتري بالقيمة العادلة في

 
ملكية   لمثبت ألي حقوق غير مسيطرة وأي حصةي إجمالي المقابل المحول والمبلغ االزيادة فالتي تعد  )يتم مبدئياً قياس الشهرة بالتكلفة،  

ات المقتناة  . إذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجود(رضةات المفتوالمطلوبناة  لمقتا  ةددحملت اوداا مسبقاً فوق صافي الموجمحتفظ به
قتناة وجميع المطلوبات المفترضة  ة تقييم ما إذا تم تحديد جميع الموجودات المإجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادتزيد عن  

ب وتقوم  المستخبشكل صحيح  اإلجراءات  إث  التيالغ  بم ال  سايلق  دمةمراجعة  بتسيتم  إعادة  باتها  عملية  نتائج  كانت  إذا  االستحواذ.  اريخ 
تم بعد ذلك إثبات المكسب  المقتناة فوق إجمالي المقابل المحول، فإنه يد زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات  التقييم تشير إلى وجو

 ة بعد حسم إي خسائر اضمحالل متراكمة. التكلفالشهرة بياس تم قي  ي،ئدبمال باتبعد اإلث اح أو الخسائر.في القائمة الموحدة لألرب
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 )تتمة( ةيحاسبسياسات المملخص ألهم ال 4

 
 )تتمة( رة والشهدمج األعمال  4-32

ات المنتجة للنقد  من الوحد   لكل وحدة  ستحواذالاريخ  اتن  ل، ممج األعماهرة المكتسبة في دل، يتم تخصيص الشاالضمحال  لغرض فحص
طلوبات أخرى للشركة المشتراة  أو مت  داجوإذا كانت مو  للمجموعة، والتي من المتوقع أن تستفيد من أعمال الدمج، بغض النظر عن ما

حدة ، يتم ة ضمن تلك الوعملين الم  ءجز  عاداستبتم  دة المنتجة للنقد ويصيص الشهرة على الوحيتم تخحيثما    ها لتلك الوحدات.تم تخصيص
الشهر للعملية  تضمين  المدرجة  القيمة  في  المستبعدة  بالعملية  المرتبطة  تحديد  ة  الشهرة عادتبساالد  الخسارة عنو  أ  الربحعند  قياس  يتم   .

 قد. جة للنتمنة الدوالجزء المحتفظ به من الوح لنسبية للعملية المستبعدة الظروف على أساس القيم االمستبعدة في هذه 
 
 ة  المحاسبية الهام  واالفتراضاتيرات والتقد ءااآلر 4-33
الموحالقو  إعدادب  طليت المالية  اإل  ةدائم  من  آرارة  داللمجموعة  علي  الت  اضاتترفاو  يراتقدوتء  إصدار  ا  ىتؤثر  ة  ج درلمالمبالغ 
والوالمصروف  داتيرالإل والمات  المرفقةة  الماليلوبات  مطوجودات  عن  اإلفصا   لككذو  واإلفصاحات  أن  ة.  محتمللا  تااإللتزامح  يمكن 

وبات  ت والمطل وداموجة للرج مدالالغ  هري للمبتعديل جوإجراء  طلب  تتوالتقديرات إلى نتائج    فتراضاتالاهذه  عدم التيقن بشأن  يؤدي  
الفت  يالت المستق تراتأثر في  أثنبلية.  ت  الة  يعملاء  في  اسيتطبيق  للمجموعةلمحااسات  اتخذسبية   ة ليتالاات  واالفتراض  اآلراء  رةداإلات  ، 
امة ر همخاطها  ديل  تي، والير ماليإعداد كل تقربتاريخ    غير المؤكدةللتقديرات    ية األخرىألساسوالمصادر االمصادر المستقبلية    أنبش
سبباً  لتكو ج  راءجإلن  اي  وهرتعديل  المدرجة  قلعلى  والمطلدللموجويم  خابوات  القادمةال  اللت  المالية  ف روالظ  رغيتت  دق و.  سنة 
عند  إذا حدثت وضات  ارفي االفتتنعكس  هي  و  وعةطرة المجمعن سيظروف خارجة  بسبب  المستقبلية    وراتالتط  نأشبضات  االفتراو

ة و/أو تقديرات اإلدارة الهامآراء  وة  لية الموحدائم المة في القوابتالغ المثلمبجوهري على ا  را تأثيديهي لد الت وبنالاه  دنأ  ليي  فيما ها.  حدوث
 . صلةال ذات تاريدالتق /آلراء با يتعلق مافي
 

 مبدأ االستمرارية 
در  يها المصالد  ةعن المجموقتنعة بأي موه  اريةمرستالاس مبدأ اأس  علىة على المواصلة  عوتقييم لقدرة المجماء  جربإالبنك    إدارةقامت  

ة مؤكدية  رهجور  يعلم بأي أمور غلى  ت عليس  رةإلداذلك، فإن اوعالوة على    ظور.قبل المنمستالها في العمأ  ر فيستمرالالالالزمة  
وائم القعداد  ، تم إلكلذو  ة.ريرابدأ االستمعلى أساس م  ةة المجموعة على المواصلة حول قدرجوهريتي من الممكن أن تسبب شكوكاً  ال
 ة. رارياالستمى أساس مبدأ لعة  دحالموالية الم
 
من خالل الدخل الشامل اآلخر هو لة  لقيمة العادلمدرجة بااوفة المطفأة  ل لتكاب  اسةقماللية  موجودات المالل  ة وقعلمتة ايتمانئالا  رئلخساس اايق

يتطلب   االقظرال  نأبشالجوهرية  فتراضات  االو  معقدةال   نماذجال  استخداممجال  المستقتوف  والسبلصادية   سبيل   على)  ينئتمااالك  ولية 
. ضماناتقيم الو  يةة المستقبللنقديقات االتدف  وتوقيتمقدار  ير  دتق، و(كذل عن    ئر الناتجةاسخوالسداد  لفي االء  لعمتعثر ا  تمالاح،  للمثاا

 . المخصصاتمن   ةفت مختلويامست ىلإرات تغيحيث يمكن أن تؤدي المل العوا من  عدد   علىوتستند هذه التقديرات 
 

قة المتعل  يةاسراضات األسالفتامن  د  دعى  ة علمعقدة المتضمنلاالنماذج  ئج  ة نتاموععة للمجمتوقالة  مانيئتئر االالخسا  احتساب  ليةمعتمثل  
قياس سبية لاالمح  اساتالسي  قالجوهرية عند تطبياآلراء  عدد من    إصدار  بليتط  بينها. كماالمتبادل  الترابط  المدخالت المتغيرة وباختيار  

 مثل: توقعة،ية المن تمائالخسائر اال
 
 فردية؛ الت د للتصنيفالسداافي ر ثعلت وث امالية حداحت ددح، الذي يخليالدا يانتمصنيف االئ لتا وذجمن -

 زيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛ التحديد معايير  -

 توقعة؛م ية التماناالئ رالمناسبة لقياس الخسائ تفتراضاالاماذج ونلار ااختي -

الترابط   - سيبتحديد  االناريوهين  االقتدخاللمواكلي  القتصاد  ات  مصادت  الامستويات  ثل  ية،  المحلي  فط الن  رسعاوأ  يالإلجمناتج 
لتعثر عند التعرض  د وقيمة ا في السدا  تعثرالبطالة وقيم الضمانات وتأثيرها على احتمالية حدوث التويات  سهم ومسألا  ومؤشرات

 ؛ دسدالاحالة حدوث التعثر في  يارة فالخساد ود سفي ال
 لمتوقعة؛ مانية ائتالالخسائر ا ماذجنفي ة يدصاالقتالمدخالت اق اقالشت ةيحيجترالها نسب وة لمستقبليا رةالنظت سيناريوها ار اختي -

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

ذالتع  رةفت  دديحت - بالصلة  ات ارض  يتعلق  إعدا  في   هيكلةلا  دةتخضع إلعاي  لتت االيجددة والتسهتالمالت  تسهيلفيما  رير التقا  د قت 
 لية. الما
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 موحدةاللية  الماالقوائم ول  ح تاحاضي إ
 2021مبر ديس 31

 
 

 )تتمة( ةيحاسبملخص ألهم السياسات الم 4

 
 )تتمة( ة مية الهاالمحاسب  واالفتراضاتيرات والتقد ءااآلر 4-33
 

 ( مةتت )  ةتوقعلمنية ااماالئتسائر الخ صصقياس مخ

. تم مدفوعاتلا جداول    يفوض  قت للقرمنح الوتمديدات /  لات اصصمخبار  المجموعة في االعت  ذتأخ  ،19  -يد  جائحة كوفأثير  ة لتنتيج
كلتقييمها   أساس  حدةحال  على  على  مع    ة  يتماشى  ذلك ة  قضائية. عالو  يةوال  كل  يفالمحلية    التنظيميةت  هاالتوجي وبما  ت  تم،  على 
  اض غرأل   تطبيقهااإلدارة التي تم    تاهادت جا  ذلككوالمحلية    التنظيمية  اتوجيهوالتة  كمة المناسبحول المن خالمنح الوقت  ة على  قفاالمو

 .المتوقعة يةنخسائر االئتما الغراض ألونيف التص درجات
 

 ةيتصنيف الموجودات المال
ى  علئدة  الفاو  ين دّ لل غ األصليلمبللى اوفحص فقط المدفوعات ع  لامعاألموذج  بة على نناسي الفئة المف  ية لمالا  تاديف الموجويعتمد تصن
المالية تستوفي فحص لموجودات  من ا  المتحققةكانت التدفقات النقدية  ا  م ما إذيي وتق  المناسبال  عمألنموذج ا  يدتحد.  مئقاي الألصلالمبلغ ا
 .دارةإلا قبل جوهرية من اء رآار  إصدتطلب يمعقد و أمر ئماقللي ا األصالمبلغ  علىوالفائدة ن يدّ ل ل ليص ألالى المبلغ المدفوعات ع فقط
 
ائم وتأخذ في  ألصلي القبلغ اللّدين والفائدة على الم صليغ األالمبلى لععات فوالمد ص فقطناء إجراء فح أثاء  راآلبيق  لمجموعة بتطم اتقو

 لفائدة.عر ايد سفيها تحدتم لفترة التي ا و المالية لموجوداتض ايتم فيها عري لتلة ا عماللة مثل الصعوامل ذات لااالعتبار 
 
 ية دوات المالأللة للعادا مةقيلا
للمالعا  القيماشتقاق  ن  يمك  ال  ثمايح المالية  وبوالمطل  تاوجوددلة  القائمة  المسجلة  ات  للمركزالموحفي  الن  دة  األسواق  من   ة طشالمالي 
لومات  ن معم  ذةأخوهذه النماذج مل  التمدخال. إن  التقييمنماذج    ماستخداى  عل  تتضمن  تيالقييم  ات تنيتقمن    عةنومجموعة مت  استخدامب
لتحديد ياً  إصدار رأ  لبيتطنه  إكن مالحظتها في السوق، فات يممعلومر  فاتتو  الندما  لكن عأمكن ذلك، و  كلما  قولسفي اكن مالحظتها  يم

 . 23 قمر  حيضااإلراجع ل صيلتفاا من لى المزيدللحصول ع .ةل القيم العاد
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 دةم المالية الموحالقوائ   لوات حإيضاح
 2021ديسمبر  31

  ألمريكية ا اتوالرن الدام بمالييقراألجميع     

   اليةت المتصنيف األدوا 5
 

 : اآلتيكالية ، تم تصنيف األدوات المديسمبر 31كما في 

 2021ديسمبر  31في 

يمة  لق با  مدرجة
  لال خ ادلة منالع 
و  اح أألربا

 الخسائر 

ة بالقيمة  ج رمد
خالل   نلة م العاد

  الدخل الشامل
 ر اآلخ

 مدرجة 
 التكلفة ب

 موع المج  ة طفأالم
     الموجودات 

 2,626 2,626 - - ة  سائل لاومأ
 902 - - 902 لغرض المتاجرة ا بهفظ محت ية مال أوراق

 3,031 3,031 - - بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ت لدى داعاي إ
 698 698 - - ء شرادة عاإ  ياتاتفاق جبو ة بمتراشملية ق ماأورا

 8,350 1,683 6,667 - ة المتاجر غير غرضا لبه محتفظ إستثمارات
 16,768 16,150 466 152 ف لوس ضقرو 
 2,002 1,336 - 666   ىخرأ اتودموج 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,720 7,133 25,524 34,377 

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

     

 

يمة  بالق  رجةدم
العادلة من خالل  

  ألرباح أوا
 ائر سالخ 

ة  لقيم ة با مدرج 
ل  ال خ ة منل داع ال
ل  شامخل الالد

 اآلخر 

 ة رج دم
 ة  ف لك التب

 ع المجمو ة طفأالم
     مطلوبات لا

 20,734 20,734 - - ء الودائع العم 
 4,388 4,388 - - ودائع البنوك 

 725 725 - - اع  ت إيدشهادا
 2,011 2,011 - - إعادة شراء  اتفاقياتوجب لية مباعة بمق ماأورا
 1,452 759 - 693 ت أخرى طلوبام

 1,211 1,211 - - ات اقتراض 

 ────────── ───────── ────────── ────────── 
 693 - 29,828 30,521 

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

 2020ديسمبر  31في 

يمة قبال مدرجة
ة من خالل  لعادلا

و األرباح أ
 ائر الخس

ة بالقيمة جر مد
ن خالل  العادلة م

 ملالشا لدخ ال
 اآلخر 

 مدرجة 
 ةكلفالت ب 
 المجموع  ة مطفألا

     الموجودات 
 1,752 1,752 - - ة  سائلال أمو
 171 - - 171 ة لمتاجرلغرض اا بهفظ محت ية مال قأورا
 1,803 1,803 - - ومؤسسات مالية أخرى   وكبن ت لدى اداعي إ

 1,823 1,823 - - اء رشإعادة   ياتاتفاق بجة بمو أوراق مالية مشترا
 6,696 1,212 5,484 - تاجرة لما غير محتفظ بها لغرض اراتإستثم

 15,656 15,078 513 65 وسلف قروض 
 2,222 1,239 - 983   ىخرأ اتدموجو

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,219 5,997 22,907 30,123 

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

     

 

يمة بالق رجةدم
  العادلة من خالل

 اح أواألرب 
 ائر الخس

ة مدرجة بالقيم
خالل   العادلة من

ل م دخل الشاال
 اآلخر 

 ة رجمد
   التكلفةب 
 ع المجمو ة طفأالم

     وبات المطل 
 17,173 17,173 - - ء الم ودائع الع
 3,596 3,596 - - نوك ودائع الب 
 494 494 - - يداع  شهادات إ

 1,151 1,151 - - إعادة شراء  فاقياتت اجب ومب  لية مباعةق ماأورا
 1,917 880 - 1,037 ت أخرى مطلوبا
 1,795 1,795 - - ات اقتراض 

 ────────── ───────── ────────── ────────── 
 1,037 - 25,089 26,126 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 حدةومالالمالية   م وائ الق  لوإيضاحات ح
 2021ديسمبر  31
 

  ين الدوالرات األمريكيةي رقام بمالجميع األ

 أموال سائلة   6
2020 2021  

   
 دوق الصن في  نقد 46 29
 ك بنو ن ستحقة مأرصدة م 632 470

 زيةكروك من بى ع لدائدو  1,908 1,253
──────── ────────  

 النقد وما في حكمه   2,586 1,752

 ر  هأشة من ثالثر أصلية ألكث  استحقاقيخ بتواررى أخ لةؤهم وأذونات  ةنزاأذونات خ 40 -   
──────── ────────  

1,752 2,626  
   
 عة  لمتوقية اتماناالئمخصصات الخسائر  - -

──────── ────────  
1,752 2,626  

════════ ════════  

 مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  اق أور 7
2020 2021  

   
   ن ديّ ت أدوا 884 154
 كية  وق الملقت أسهم حواأد 18 17

──────── ────────  
171 902  

════════ ════════  

 ة تاجرمر الض غيمحتفظ بها لغر تثماراإست 8
  2021 2020 

    ن دي   سندات
 1,213 1,683  كلفة المطفأةبالت مدرجة

 5,574 6,755    خرالدخل الشامل اآل مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
  ────── ────── 
  8,438 6,787 
    

 ( 100) ( 105)  قعةتو المانية ئتمالر ائاالخسمخصصات 
  ────── ────── 
  8,333 6,687 

    صافي -ن دي  ال تاسند
    
    ة ملكيحقوق الت أسهم داسن

 9 17  ل الدخل الشامل اآلخر العادلة من خال رجة بالقيمة دم
 ────── ────── 
  8,350 6,696 
  ══════ ══════ 

 اجرة: لمتغير ا ا لغرض هبفظ لمحتلدين اا ارات تثمإلس رجيةالخافات ي صنالتع توزيه نادما يلي أيف
2020 2021  

   
 إيه إيه إيه  بفئة  ن سندات ديّ  690 333

 إيه  ى ن بفئة إيه إيه إليّ سندات د 2,783 2,595

 رية ماث تإسذات فئات أخرى ن ديّ  سندات  1,320 1,240

  يةمارتثإسير  ت غ اذات فئ رىأخ ن يّ سندات د 3,438 2,417

  ر مصنفة غين  سندات ديّ  207 202
─────── ───────  

6,787 8,438  
 ة ئتمانية المتوقعسائر االالخ مخصصات ( 105) ( 100)   

─────── ───────  
6,687 8,333  

═══════ ═══════  
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 الموحدة  ةليل القوائم الماحو تاإيضاح
 2021سمبر دي  31

  ريكيةوالرات األمالدين م بمالي اقراأل جميع

 (تتمة) جرةات مر الض غيا لغربه  ظفتمحت ثماراستإ 8
 

 : 2020يسمبر د  31و 2021سمبر دي 31كما في   حلةرمال لديّن حسبم سندات ايسو تقيلي هفيما 
 

 2021 

 المجموع 3ة حلمرال 2لة المرح 1المرحلة  
     

 8,438 89 - 8,349 الي ن، إجمديّ  تداسن

 ( 105) ( 86) - ( 19) متوقعة لاالئتمانية ا ات الخسائرصصمخ
 ─────── ─────── ────── ────── 

 8,330 - 3 8,333 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 2020 

 المجموع  3المرحلة   2حلة  مرال 1المرحلة   
     

 6,787 89 - 6,698 ي جمالديّن، إ تداسن

 ( 100) (85) - (15) وقعة ة المتئتمانيسائر االالخت صامخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 6,683 - 4 6,687 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 
 : 2020ديسمبر  31و 2021ر ديسمب  31في ن يت للسنتين المنتهي نية المتوقعةالخسائر االئتما اتخصصم يت فالتغيرليل اتح فيما يلي

 

 2021 

 عجموالم 3حلة مرال 2المرحلة  1حلة مرال 
     

 100 85 - 15 ريناي 1في كما 
     
 5 1 - 4 افات  ضإ

 - - - - حاجة إليها النتفت / مخصصات ا تاستردادا
     
 5 1 - 4 صافي   - للسنةمخصص ال

 - - - - رى  أخت صرف وتغيرا الأسعار الت ديتع
 ─────── ─────── ────── ────── 

 105 86 - 19 ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 2020 

 ع جموالم 3حلة  مرال 2المرحلة   1حلة  مرال 
     

 91 74 4 13 نايري 1ي كما ف
     
 11 11 - - افات  ضإ

 (2) - - (2) حاجة إليها النتفت / مخصصات ا تاستردادا
     
 9 11  (2)   فيصا - للسنةمخصص ال

 - - (4) 4 ى  ت أخرغيرا صرف وتالأسعار تعديالت 
 ─────── ─────── ────── ────── 

 100 85 - 15 ر سمبدي 31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 
 (.ال شيء: 2020)  3لمرحلة ة ضمن االمصنف المضمحلة اإلستثماراتعلى  نة  سلخالل اائد وفدخل لم يتم استالم أي 



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

41 
 

 موحدةلامالية  ائم الحول القو إيضاحات 
 2021ديسمبر  31

  كيةيررات األميين الدوالالام بمرقاأل عيجم

   فوسل قروض 9
 

 :قياسلاحسب  لفسلقروض والتصنيف ا اه أدن  يلي مافي 
 2021 

 3المرحلة  2ة رحل الم 1ة رحل الم   
  ممنوحةمشتراة /

 موع المج  مضمحلة ائتمانيا  
      ئر  لخساأو ا حاألربا من خاللة لدعامدرجة بالقيمة ال

 152 - - - 152 الجملة   -

      خر ل اآلم ادخل الشل العادلة من خال لقيمة المدرجة با

 469 - - - 469 الجملة   -

      أة فة المطفكللت با ةمدرج
 15,843 - 566 761 14,516   الجملة -
 995 1 32 60 902  ةئ زلتجا -

 ────── ────── ─────── ─────── ────── 
 16,039 821 598 1 17,459 

 ( 691) - ( 493) ( 89) ( 109) متوقعة نية التماالئ لخسائر امخصصات ا
 ────── ────── ─────── ─────── ────── 
 15,930 732 105 1 16,768 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ══════ 

 

 2021 

 3المرحلة  2ة رحلالم 1ة رحلالم 
ممنوحة   / مشتراة

 موع المج مضمحلة ائتمانياً 
      ئر  لخساأو ا حربااأل اللخ  منبالقيمة العادلة جة مدر 

 65 - - - 65 الجملة   -
      خر ل اآلم الشدخل ال المن خال لة عادلقيمة المدرجة با
 513 - - - 513 الجملة   -
      أة لتكلفة المطفبا ةمدرج
 15,161 - 828 825 13,508   الجملة -
 787 - 36 55 696  ةئ زجلت ا -

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

 (870) - (708) (95) (67) متوقعة الئتمانية اللخسائر اات امخصص 
 ────── ────── ─────── ─────── ─────── 
 14,715 785 156 - 15,656 
 ══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ي:عاالصن طاع الق بسف حوالسل  القروض في ن ه تص الي أدن يما ي ف

  روض لقا يف صا

 ات الخسائر ص ص مخ
 روض  إجمالي الق  المتوقعة ئتمانية الا

 

 

2020 2021  2020 2021  2020 2021   
          

 مالية خدمات   3,649 3,528  19 26  3,630 3,502
 ي ومكح  648 659  5 4  643 655
 خدمات أخرى   1,528 1,044  255 239  1,273 805

 عيتصني   2,891 2,365  104 120  2,787 2,245
 الغابات وتشجير زراعة وصيد   1,259 1,112  18 23  1,241 1,089
 إنشائي  1,447 1,594  75 116  1,372 1,478
  امةق عافمر  854 884  18 9  836 875
 طاقة   1,001 939  8 18  993 921
  عزي تو  903 958  17 2  886 956
 ي استهالكتمويل شخصي /   999 885  49 36  950 849
 مواصالت   624 829  23 35  601 794
   التجاريةتمويل العقارات   551 554  4 21  547 533
 ت صاالوات  معالإلل ائ ساجيا ووولوتكن   371 301  37 30  334 271
 ي ارتج  427 495  43 176  384 319
 ة التجزئ  ارتج  172 253  4 3  168 250
 نقيبتعدين وت   93 120  12 11  81 109
 ي لسكن ار االعق نره  42 6  - 1  42 5

───── ─────  ──── ────  ───── ─────   
15,656 16,768  870 691  16,526 17,459   
═════ ═════  ═════ ════  ═════ ═════   
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 دةحالمو  ةيالم المالقوائ   لوإيضاحات ح
 2021ر ب يسمد 31

  كيةمرياأل  اتالردوالن يالي بم مألرقاجميع ا
 

 )تتمة( قروض وسلف 9
 
 :2020بر ديسم  31و 2021يسمبر د 31نتهتين في المخالل السنتين  ةقعتو ة المنيماائر االئتالخس صصمخيلي تحليل التغيرات في   مافي

 
 2021 

 3ة لح المر 2لة المرح  1لة رح الم 
نوحة  مم / مشتراة 

 المجموع  مضمحلة ائتمانيا  
      
 870 - 708 95 67 رناي ي  1 في امك
      

 - - - ( 1) 1 1 حلةلمرى اإلالت تحوي 
 - - - 1 ( 1) 2لة ى المرحت إلتحويال

 - - 2 ( 2) - 3ة حل مرإلى ال تحويالت
      

 - - 2 ( 2) - بين المراحل  صافي التحويالت 

 162 - 123 ( 2) 41 إضافات  
      

 ( 77) - ( 77) - - يها  إلاجة فت الحمخصصات انت  / إستردادات 
      

 85 - 46 ( 2) 41 صافي    – نة للس ص مخص

 ( 255) - ( 253) ( 2) - شطوبة  م لعاب م

 ( 16) - ( 13) ( 3) - الغ مستبعدة ب م

 7 - 3 3 1 ى  غيرات أخرف وت الصر سعر الت تعدي 
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 

 691 - 493 89 109   ديسمبر  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
 
 2020 

 3ة لحالمر 2لة المرح 1لة المرح 
ممنوحة   / ة مشترا

 المجموع  اً ائتماني مضمحلة 
      
 617 - 492 67 58 رناي ي  1 في كما
      

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

 - - 4 ( 3) ( 1) 3ة ل حمرلإلى ا تحويالت
      

 - - 3 ( 2) ( 1) بين المراحل  ت يالصافي التحو

 353 - 307 32 14 إضافات  
      

 ( 49)  ( 49) - - يها  ة إللحاجفت امخصصات انت  / إستردادات 
      

 304 - 258 32 14 صافي    – نة للس ص مخص

 ( 26) - ( 25) ( 1) - شطوبة  م لعاب م

 ( 25) - ( 20) ( 1) ( 4) ى  أخرات غيرت ف والصر سعر الت تعدي 
 ─────── ─────── ────── ─────── ────── 

 870 - 708 95 67   برديسم  31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

ة  ن المرحلضمة نفمصوال بشكل فرديالمضمحلة والسلف قروض لبا علقةمتالو جموعة قبل الم بها من  المحتفظ ت ضماناللة العادلة بلغت القيم
   كي(.الر أمرين دو مليو 110: 2020)  2021ر ديسمب 31ي كما في كرين دوالر أم يو مل 89ه دروقمبلغ  3

 
 ر دوال ن و يلم 86 غ وقدرهمبل 3ة المرحل ن مضة جردالمها استحقاقموعد الفائت روض قعلى ال ائد المعلقةفول، بلغت ا2021بر ديسم 31في 

 كي(. ريأمر مليون دوال 136: 2020أمريكي )
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 لموحدةمالية االقوائم ال  حات حولضاإي 
 2021ر ديسمب  31

  يةريك مدوالرات األجميع األرقام بماليين ال
 ة  اني متر االئئ اخسروفات الصم 10
 2021 

 3ة رحل الم 2ة رحل الم 1ة رحل الم 
 /مشتراة 
ممنوحة  

 مضمحلة ائتمانيا  
 المجموع 

 رقم اح)إيض جرة بها لغرض غير المتافظ محت ن دّي تثمارات سإ
8) 4 - 1 - 5 

 85 - 46 (2) 41 (9 رقم )إيضاحوسلف قروض 

 15 - 16 (1) - (21 رقم حا)إيض  ود محتملةوبن  مانيةت ات ائ ارتباط

 1 - - - 1 أخرى موجودات مالية 
 ────── ────── ───── ─────── ────── 
 46 (3) 63 - 106 
 ══════ ══════ ═════ ═══════ ══════ 

 

 2020 

 3ة رحلالم 2ة لحرالم 1ة لرحالم 
ممنوحة   /مشتراة 

 المجموع  محلة ائتمانياً ض م
 رقم لغرض غير المتاجرة )إيضاحا بهفظ محت ن دّي ت اراتثمسإ

8) (2) - 11 - 9 

 304 - 258 32 14 (9 رقم )إيضاحوسلف قروض 

 13 - 13 - - (21 رقم حا)إيض  لةمت محود مانية وبن ت ات ائ ارتباط

 3 - 3 - - رى خأة مالي موجودات 
 ────── ────── ───── ─────── ────── 
 12 32 285 - 329 
 ══════ ══════ ═════ ═══════ ══════ 

 ى ردات أخوجوم 11
2020 2021  

   
 ة القبض فوائد مستحق 309 284

 (34إيضاح رقم الشهرة ) 96 -
 ات جودالمو استخدام يفق الح 79 57
 ينة ذمم تجارية مد 333 230
 (20 رقم )إيضاح ماليةلاللمشتقات  بةموجللعادلة االقيمة ا 666 982
 نية دّي وس ة من ت مكتسب  جوداتوم 42 45
 ة مؤجلة ضريبي  تودا موج  212 222
 كه البنك لالحياة يملى تأمين ع 40 40
 ش ابات التداول بالهامسح 82 36
 ن وظفي ملا قروض 45 29
 وعة مقدماً مدفلغ ومباسلف  99 84
 ركات زميلة ات في شإستثمار 36 26
 فيذقيد التن  مشاريع تكنولوجيا المعلومات 58 53
 أخرى  116 217

──────── ────────  
2,305 2,213  

═══════ ═══════  
 

العابلغ القيمـة  للمشت سالب ال  دلةت  المة  القات  أمريكي    693خرى  ألا  تلوبا المط  فية  مدرج الية  دوالر   أمريكي( الر  دو  يونلم  1,037:  2020)مليون 
 .20 رقم يضاح اإلتقات المالية في المشصيل فاح عن ت تم اإلفصا. (13 رقم احيض اإل)
 

 .2021 ديسمبر 31المنتهية في لسنة الل اعلى الشهرة خ خسارة إضمحالللم يتم إثبات 
 

 :ةالسن ل ال خات التغيرومجموعة لة باص اات الخالموجود ما دخت ساي  للحق ف المدرجة القيم هناأدلي فيما ي 
  الموجودات  استخدامفي  الحق

2020 2021  
   

 2021يناير  1في كما  57 64
 ي صاف – ةي تهلمن جديدة / العقود اإليجار ا فة:إضا 2 3
  طفاء: اإلمنها وممحس ( 10) (7)
 (34ح رقم إيضادمج األعمال ) إضافة: مقتناة من خالل 31 -
 (ةجنبي األ  العمالت ت في صرفيراالتغفي ذلك  أخرى )بما (1) (3)

──────── ────────  
 ر  ديسمب  31 ا فيكم 79 57

═══════ ═══════  
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 حدةلمالية المولقوائم ا ات حول اضاحي إ
 2021ر سمب دي  31

  كيةريين الدوالرات األمم بمالي اقرجميع األ

 العمليات الخارجية علىرائب ض 12
 

 ر. التقديوالرأي درجة من  لى للسنة ع ةعمجموة لليبيرالرسوم الضتحديد  يتضمن
2020 2021  

 المالي  دة للمركزائمة الموحالق  

 اليبي حمطلوب ضري 22 22

 مطلوب ضريبي مؤجل  57 58
────── ──────  

80 79  
══════ ══════  

 لخسائر اباح أو ألرلموحدة القائمة ال  

 يةالعمليات الخارجى لالية ع ضريبة ح 52 12

 يةرجالخا لياتة على العملضريبة مؤج ( 1) ( 106)
────── ──────  

(94) 51  
══════ ══════  

 يةضريبالرسوم التحليل   

 دخل(يوجد ضريبة في البحرين )ال  - -

 خرى األطتها في الدول أنشتمارس  رباح الشركات التابعة التيأ  ىعل رائبض 66 9

 عار العملة  يرات أستغ تحوطل بيةيرلمعالجة الضن اعناتج بي يضر ديرص ( 15) ( 103)
────── ──────  

 سائرأو الخ لألرباح المسجل في القائمة الموحدة خلالدضريبة مصروف  51 (94)
══════ ══════  

 

وبلغت في  (  %32:  2020)   %42  اقيأفريمال  وشفي منطقة الشرق األوسط    بعةات التالية على أرباح الشركفعال  بةريالضت  اللغت معدب
الشرق   في منطقة  (%38إلى    % 19:  2020)   %38إلى    % 19من  لية  ت الضريبة الفععدالم  ( مقابل%4:  2020)  %14دة  لمتحكة الممال

 (.  %19: 2020) %91لمتحدة ال أفريقيا وبلغت في المملكة األوسط وشما
 

المعد التا  كة للشرالعادي  الفعلي  بي  الضريل  بلغ  للبنك  بعالبرازيلية  اب( مقا%23:  2020)  %38ة    % 45  البالغ  لي عالفالضريبي  ل  دلمعل 
بعد  (45%:  2020) ا،  في  االعتبااألخذ  للسنة  ر  الضريبي  )  15البالع  لرصيد  أمريكي    103  يالضريب  الرصيد :  2020مليون دوالر 
 . ة معينةلة على معامسعار العملتحوط تغيرات ألة يبيضرال جة العمالن ع الر أمريكي( ناتجدو ونملي
 

ليبية مختلفيسلطات ضرلقوانين و  خاضعةموعة  جالم  لكون عمليات  نظراً  فإنه  المح  بينية  ض تسوي عرالعمل  س منة،   سبية ااألرباح 
 للضريبة.  رباح الخاضعة األو
 

 لوبات أخرى مط 13
2020 2021  

   
 فع  تحقة الدمسد فوائ 270 243

 يجار  ات عقد اإلالتزام 81 60

 (20 رقم احإيضمالية )ال تلبة للمشتقاا لعادلة السقيمة اال 693 1,037

 وظفين مبالغ مستحقة الدفع متعلقة بالم 108 100

 نقدي المان ضال  بما في ذلكئع لوداا هامش 46 42

 دخل المؤجل   18 20

57 62 
  حتملةت المااإللتزاموة انيتمئال رتباطات االاالئتمانية المتوقعة ل ئرالخساخصصات م

 ( 21 رقم )إيضاح

 خرى أ نةئوذمم دامستحقة رسوم  236 415
─────── ───────  

1,974 1,514  
═══════ ═══════  

 

ا العادلةبلغت  لالمو   لقيمة  الملمشتقاجبة  المدرجةت  األخرى  في   الية  دو   666  الموجودات  )المليون  أمريكي  الر دو   ون ملي  983:  2020ر 
 . 20 مقر يضاحاإللية في الما فصاح عن تفاصيل المشتقات . تم اإل(11 مرق حايضاإل) ي(كيأمر

 

 :لتغيراتاوالمجموعة الخاصة بر عقد اإليجا تااملتزالمدرجة اليم القأدناه  ييل فيما
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 وحدةالمة  اليلما قوائم ل الإيضاحات حو
 2021سمبر دي  31

  األمريكيةرات  ع األرقام بماليين الدوالجمي

 (تتمة) ىأخر لوباتمط 13
  جار ات عقد اإليالتزام

2020 2021  
   

   يناير 1كما في  60 69

 في صا - / منتهية يدةإيجار جد ودإضافة: عق 2 11

 سب من خالل دمج األعمال  كتة: م إضاف 31 -

 مصروفات الفوائد ة:ضافإ 2 2

ً قم لمدفوعةالمبالغ ا وم منها:محس (13) ( 16)  دما

 ية(نبالت األجملع ف اات صر لك تغيرأخرى )بما في ذ (1) (6)
─────── ───────  

 ر  ديسمب 31كما في  81 60
═══════ ═══════  

  اتاقتراض 14
 

 .يةتجار عدالت وبمالية اق رأسممن عدة أسو ألجل  يـالت و تملى ل ع بالحصو  ادية،ابعة، ضمن أعمالهم اإلعتيلتض شركاته اوبع يقوم البنك
 

 2021ديسمبر   31ات القائمة في اإللتزام موعمج

 المجموع 
ات  ركالش
 عة التاب 

 البنك 
 ألم ا

 دل مع %
  ة  العمل ة الفائد 

 ات للسنواتستحقاق ي االالمإج     
      
 2023 يكي دوالر أمر %1,20+ ر ليبو  - 175 175

470 - 470 
 ليومون ممعدل التمويل المض

 % 2+  دواح
 * 2027 يكي دوالر أمر

470 - 470 
 ليوممون معدل التمويل المض

 % 2+  واحد
 * 2028 يكي دوالر أمر

 2025 -2021 نسيتودينار  11,50%– 10,00 - 11 11
 * *دائم  برازيلي لاير 3,55% - 85 85

─────── ─────── ───────    
1,211 271 940    

═══════ ═══════ ═══════    

 2020ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزامموع مج

 المجموع
الشركات  

 ابعةالت
 البنك

 ألما
 معدل % 
  ة  العمل الفائدة 

 سنوات ات للاقستحقي االإجمال     
      
 2021 دوالر أمريكي  %1,80ليبور +  92 - 92
 2021 يورو %1,10+ ر ليبو  - 92 92

 * 2022 مريكي أدوالر  %2,25ور + بلي 1,330 - 1,330
 2023 يكي دوالر أمر %1,20ليبور +  - 175 175
 2025 -2021 ونسيدينار ت 11,50 – 10,00 - 14 14
 ** دائم  برازيلي لاير 3,55% - 92 92

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

═══════ ═══════ ═══════    
 

البنك  أمرن دوالو يمل  126شراء    ةادبإع   2020  سنةخالل    قام  من  ر  وقت  ألجل  الثانوي    روضهقيكي  تاريخ  في  إلى  بلغ  .  هق استحقاأقرب 
 .  شيء ال وقدره غمبلء شرالإعادة ا عن عمليةالناتج  صافي الربح 

 

  يتم لم  أعاله.  هو موضح    ماكتيب جديد مع تمديد فترة االستحقاق  ترروط هذا االقتراض ودخل في  أحكام وشبتعديل    البنكوقام  ،  خالل السنة*  
 القديم.إستبعاد االقتراض أو خسارة في حالة   ربح أي إثبات 

 

 دائم  **
ي  ف   صح عنهالنحو المف  على المال    نسبة كفاية رأس  احتساب لغرض    ، 1ئة  إضافي فمال  رأسشركة تابعة مؤهلة كمن قبل  اة  األدهذه  تم إصدار  

ن دوالر مليو  92:  2020)  2021ديسمبر    31كي كما في  ر أمرين دوالمليو   85  ستحقمال   1  رأس المال اإلضافي فئة  بلغ  .32  مقر  احيضاإل
 .(كي أمري
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 موحدةائم المالية الالقو ول  ت حإيضاحا
 2021ر ديسمب  31

  يةدوالرات األمريك الن جميع األرقام بماليي

  ةكيقوق الملح 15
 

 
2021 2020 

   رأس المال (أ

   

 سهمللد واحالر أمريكي إسمية قدرها دومة بقي  مليون سهم 3,500  –ح به المصر
 3,500 3,500 للسهم( واحد أمريكي الر قدرها دوإسمية  قيمةسهم ب نيولم 3,500: 2020)

 ════════ ════════ 

والمكت بالكامل  تب  الصادر  والمدفوع  قديمبق  مهس  نيومل  3,110  –به  إسمية  ها دوالر رة 
 ا دوالر أمريكي قدرهإسمية  يمة  بق  سهم  مليون  3,110:  2020سهم )للواحد    كييرأم
 3,110 3,110 م( للسهد واح

 ════════ ════════ 

 زانة  هم خأس ب(
  6  :2020)  كيمريأ  ن دوالرمليو  6قدره    دي( بمقابل نقمسه  15,884,355:  2020)  أسهم الخزانة   13,675,672المجموعة    تمتلك
 . (يدوالر أمريك يونمل
 
 قانونيي طياتإح (ج

لمتطل األبات  وفقاً  للالنظام  الشركاتساسي  وقانون  ت  بنك  البحريني،  تالتجارية  القانوني. إل  سنةللح  ربالمن    % 10  حويلم  اإلحتياطي  ى 
  ياطي غير تحا اإلإن هذ   .فوعالمد   ال لما  من رأس  % 50ني  نواإلحتياطي القايبلغ مجموع    ما وية عندهذه التحويالت السن  اءإجرسيتم إيقاف  

الل  بقا في  إال  التي  حاالللتوزيع،  عليها  نيت  التجص  الشركات  القانون  وبعد  البحريني  علحصوارية  مل  البحرصرم  فقةواى  ين ف 
   المركزي.

 
 ام إحتياطي ع ( د

ايؤكد   اإلحتياطي  بتعزيمال  التزامعلى  لعام  تكوين  الساهمين  الرأسقاعز  لدة  القوية  تو.  لبنكمالية  أي    جدال  توزيع  دقيوهناك  ا  هذ   على 
 . إلحتياطيا
 

 لةدعاال  ةقيمكمة في المترا راتيتغ (هـ
 2021 2020 
   

 42 20 يناير  1ي ف
 (22) 43 دلة خالل السنة القيمة العاات في يرلتغافي ا ص
 ───────── ───────── 

 20 63 بر ديسم 31في 
 ═════════ ═════════ 

 به مشادخل و دخل الفوائد 16
 2021 2020 
   

 812 785 سلف قروض و

 262 341 راتثماواست اليةم راقأو

 92 123 مالية أخرى ؤسسات ت لدى بنوك ومعاايدإ

 9 7 ى رأخ
 ───────── ───────── 

 1,256 1,175 
 ═════════ ═════════ 

 بهة وفات مشاالفوائد ومصرت  مصروفا 17
 2021 2020 
   

 167 145 ودائع البنوك 

 421 454 عمالءال عودائ

 63 44 ت ااقتراض

 8 21 ى خرأو عداشهادات إي
 ───────── ───────── 

 664 659 
 ═════════ ═════════ 
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 حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا
 2021مبر ديس 31

  ريكيةلدوالرات األمألرقام بماليين اايع جم

 دخل تشغيلي آخر  18
 2021 2020 

   
 146 166 * يف اص – عموالت لارسوم ودخل ال

 25 25 كتب لممن عمليات ا دخل 

 ( 36) ( 7)   صافي   –رة جامت لدفتر امن خل د

 60 42 صافي   -بية  مالت األجن ي العف داول الت من  ربح

 20 23 في صا  - المتاجرةير غمحتفظ بها لغرض إستثمارات  استبعادربح من 

 18 28 صافي   –رى أخ

 ───────── ───────── 
 277 233 

 (103) ( 15)   **األجنبيةالت العمر أسعارات في لتغي ن اتحوط ملاعن   جةات ن خسارة 

 ───────── ───────── 
 262 130 
 ═════════ ═════════ 
 

مدرجة  والعموالت  دخضمن    *  الرسوم  وقد ل  دوالمليو  14ره  مبلغ  أمري ن  المتعلق  الرسوم    دخل من  ي(  أمريكمليون دوالر    13  :2020)كي  ر 
 . مدارةالموال األب 
 

 . للسنةبي الضري صروف الم ىعل  ثير مقاصةا تألديه عاملةمب األجنبية ت  العمال عار أس في غيرات ت ال نحوط مالت ناتجة عن لا خسارةالتتعلق * *

 

 علومات المجموعة م 19
 

 تابعة  ال شركات ال معلومات عن  19-1
 :ريسمب د  31مالية في ها الي تنتهي سنوات سية والت ئي الر التابعة  اتكالشرلي فيما ي 

 

سة  سؤ ة المساهمم سبةن
   ( .)ش.م.ب  يةلمصرفاالعربية 

 بلــد
 التأسيس

 شطة األن  
  يسية الرئ

2020 
 % 
 

2021 
 % 
 

      

      

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

    هإي   س إ مصرفية المؤسسة العربية ال     في صرم  فرنسا  100,0 100,0

 .م( م.ب)ش. سالميالمصرفية اإل سسة العربية المؤ بنك مصرفي     حرينالب  100,0 100,0

 دن راأل - سي(  يه بيية المصرفية )إؤسسة العرب الم مصرفي     األردن 87,0 87,0

 س.إيه بي سي برازيل إ ه إي بانكو  مصرفي     يلالبراز 61,8 61,0

 ائرالجز  – يةفر مصلاالعربية المؤسسة  صرفي م    رالجزائ  88,9 88,9

 ه.إي[ .إي مصر ]إس -ية المصرفية  ة العرب لمؤسس ا رفي مص    صرم 99,8 99,8
 س تون  –ربية المصرفية لمؤسسة العا مصرفي     تونس 100,0 100,0

 ئتمانة االق خدمات بطا البحرين 60,3 60,3
 ة ي تكنولوجيا المالال خدمات و

 قفلة( )م  ب.بية ش.م.لعرا المالية ركة الخدمات ش

 ( 34إيضاح رقم ) [ ش.م.م.] مصر  –نك بلو ب  مصرفي    مصر 99,5 -
 

 قيود جوهرية  19-2
توجد   قيود جلال  المجموعة  ق دى  الدرتها  وهرية على  مطلوباتهو  ها استخدام  و أها  ات جودمو إلى  ول  وصعلى  الناتج ف  بخال ا  تسوية  أطر  عن    ةتلك 

رأس  يات معينة من  حتفاظ بمستوالية ارفعة المصات التاب ركلشامن  فية  ارشاإلطر  أل تقتضي ا.  ةالتابعة المصرفي ت  ركا شالي تعمل فيها  الت   فية شراإلا
األخرى. بال  اإللتزاموة  وعجممللء األخرى  جزاأل ل  تعرضهموتحد من  ة  لسائلا  صولواألالتنظيمي  المال   بعض  ف و  نسب  ع  يخض  ،الدول األخرىي 

 المسبقة.  إلشرافيةا وافقة لمعلى ا الحصول في ات  حتياطي توزيع اإل
 

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

 

   إس.إيه  بي سي برازيل  يه إ كونبا
  2021 2020 
    

 % 39,0 % 38,2  (  % المسيطرة )ر ق غيوق ا من قبل الححتفظ به لملكية المصة ا حنسبة 
 8 14  رة  المسيط حقوق غيرلل ة  عهم مدفو س أح أربا
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 حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا
 2021مبر ديس 31

  األمريكية  لدوالراتاألرقام بماليين ايع جم

 المجموعة  معلومات 19

 
 جزئي   المملوكة بشكل جوهريةلا عةبات التاكرلشا 19-3
 

 ات البينية. ستبعادقبل االغ البلمعلى ات ماالمعلوهذه  تستندالتابعة.   كةالشر  لكلتالمالية  دناه مخلص المعلوماتلي أفيما ي
 
 2021 2020 

   خسائر: رباح أو الاأل ملخص قائمة

 473 504 ابه   شمودخل  ئدلفوادخل ا

 ( 330) ( 330)   هةابشروفات مصمو الفوائدصروفات م

 (30) 92 ر غيلي آخدخل تش

 (59) ( 37) الئتمانية  لخسائر امصروفات ا

 (96) ( 110) تشغيلية  روفات مص
 ─────── ─────── 
 (42) 119 الضرائب  قبل (رةالخسا)لربح ا

 113 ( 14) * ريبةض
 ─────── ─────── 

 71 105 للسنة  الربح
 ═══════ ═══════ 

 28 40 مسيطرةالحقوق غير ال ى لإ ائدالع الربح
 ═══════ ═══════ 

 ( 143) 50  لالشام الدخلمجموع 
 ═══════ ═══════ 

 ( 56) 19 سيطرة إلى الحقوق غير الم ئدالعاامل الشدخل لامجموع 

 ═══════ ═══════ 

 
فيما يتعلق بتحوط    (كييمرأ  رن دوالوملي   103:  2020ي )مليون دوالر أمريك  15غ وقدره  مبلب د ضريبي  ذه على رصيتضمن ه* ت
   .12قم  ر ي اإليضاحالعملة كما هو موضح ف أسعارات تغير
 

 2021 2020 
   ز المالي: ركملخص قائمة الم

 7,735 7,717 وجودات  المجموع م

 6,902 6,872 وبات  مطلمجموع ال
 ─────── ─────── 
 833 845  حقوق الملكيةع وجمم
 ═══════ ═══════ 
   

 325 322   ةرلمسيطاالعائدة إلى الحقوق غير  كيةق الملحقو
 ═══════ ═══════ 
   

   لومات التدفقات النقدية:عم ملخص

 362 31  نشطة التشغيليةألا

 ( 153) 66 ة األنشطة اإلستثماري

 ( 167) ( 56) لية األنشطة التموي
 ─────── ─────── 

 42 41 ا في حكمه  مد ويادة في النق لزي اصاف 
 ═══════ ═══════ 

 

 ت اطوة وتحماليمشتقات  20
 

 المشتقة.متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية امالت ة في معياديل المجموعة ضمن أعمالها االعتدخت
 

ا أدناه  الجدول  اقيليوضح  لالموجبة والسالة  لعادل م  المالية  بة  اتقة.  المشألدوات  امقي  هيتبارية  عالا  لقيمةإن  الة  بالمشتق  خ لموجود  اص 
عتبارية الالقيم ا تشيرالمالية.  مشتقاتقيمة الفي  اتالتغيرعليه اس قالذي ياألساس ، وهو سيساألا رالمؤشأو  السعر المرجعيو أالمالي 
  .انمئتأو االالسوق  خاطرمعلى    تدلنة وال ة السيهان قائمة فيلالمعامالت ا حجم رصيد على
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 حدةلمالية الموالقوائم ا   حولإيضاحات 
 2021 برميسد 31

  كيةيألمروالرات الدن امالييبام قيع األرجم

 
 (تتمة)  تاطوة وتحماليمشتقات  20

2020  2021  

 يمة لقا
 ريةاعتباإل

القيمة 
عادلة  لا

 لبة السا

ة القيم
لة  العاد

  الموجبة
   ةمالقي
 باريةعتإلا

القيمة  
  العادلة
 السالبة

يمة  الق
ادلة  الع
  لموجبةا

 المتاجرةلغرض  بهامشتقات مالية محتفظ        
 دة أسعار الفائمقايضات  142 147 8,204  298 238 8,602

 ت عمالالت اقايضم 2 1 241  10 21 342

 لة ج آ يرف أجنبود صقع 80 21 5,811  56 43 5,630

 * عقود الخيارات 414 373 26,108  608 556 7,086

 مستقبليةالعقود ال 17 64 3,386  10 16 5,722
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

27,382 874 982  43,750 606 655  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

 توطا ح ظ بها كتفية محتت مالمشتقا       
  ار الفائدةأسع اتيضقام 7 87 3,377  1 157 4,188

 يضات العمالت مقا - - 160  - - 63

 آجلة  رف أجنبيصعقود  4 - 352  - 6 360
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

4,611 163 1  3,889 87 11  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

31,993 1,037 983  47,639 693 666  
═══════ ══════ ══════  ═══════ ══════ ═══════  

1,895    1,376   
ن )مخاطر االئتما المخاطرالموزون بالمعادل  
 وق( خاطر السوم

═══════    ═══════    
 

   .في السوق حظتهامدخالت يمكن مال على  م بناءً لتقييتقنيات ا م دااستخة بقيمة العادلة باليلات الماالمشتق تدرج
 

 احتياطي. غطاءمن أجل الحصول على  للمجموعةويشمل ذلك الخيارات المتاحة  * 
 

ال المشتقات  على  تتضمن  كتحوطات  بها  المحتفظ  العادلة  مالية  القيمة  في  التغيرات  لتحوط  أساساً  تستخدم  التي  العادلة  القيمة  تحوطات 
طفأة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة في أدوات الديّن المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر و/ أو المدرجة بالتكلفة الم 

 .وقرض ثانوي لشركة تابعة
 

المنتهية في   التحوطات ال شيء )2021يسمبر  د  31للسنة  الناجمة عن  الفعالية  الناتج عن عدم  التأثير  : ال شيء( 2020، بلغ صافي 
مليون دوالر أمريكي(    101: صافي خسارة بمبلغ وقدره  2020مليون دوالر أمريكي )  76مشتملة على صافي خسارة بمبلغ وقدره  

:  2020مليون دوالر أمريكي )  76د التحوط العائدة إلى مخاطر التحوط البالغة  جمالي الربح الناتج عن بنوعلى أدوات التحوط  لمقابلة إ
 مليون دوالر أمريكي(.  101ربح بمبلغ وقدره 

 

  لي ودائع بإجماموعة  مجدى الل  كان  . الخارجية   ملياتفي الع  ستثماراإلي  فصا  طاتوتحها كاحتسابم  يتالتي  ودائع  الوعة  مجملا  مخدتست
تحوطات ي  صافصنيفها كر أمريكي( والتي تم تمليون دوال  675:  2020)  2021ر  ديسمب  31في    ا كم  أمريكي  والرد  يونلم  685
 . ستثماراإل
 

 اجرة ألغراض المت درةحتفظ بها أو صا مشتقات مالية م
معظ أتتعلق  المتاجرةشطنم  المشتقاف   ة  للي  المالية  والممراكال  ديدوتح  تبيعابالممجموعة  ت  عرض يعات  المبأنشطة    لتشم  وازنة.ز 
يتللعمالء  المنتجات مخاطإداعلى  ز  مركلتا  د يدحتعلق  .  مراكز  السرة  توقموق  ر  التغ  االستفادةع  ع  فمن  اإليجابية  األسعار يرات  ي 

المؤشرالمعدالو أو  أنشطت  تحتوي  اات.  تلة  على  األسواألسعار  في    روقالفيد  حدموازنة  أو  ابين  مواال  اتالمنتجق  كنهاستفادة  ما . 
ً  حوطلتا ات بطلمت يال تستوف ةليالتصنيف أي مشتقات ما ذاهندرج تحت ي  . 9المالية رقم ر تقاريلعداد ا إلالدولي لمعيار ل وفقا
 

  ة بالمشتقات الماليةلقلمتعا ئتماناال رمخاط
تصر  التعاقديـة، وهي تق  هاتتزامالبفاء  عن الواآلخر    الطرفتعثر  ل  ما تحا  نم  شتقةالم  المالية  ألدواتبا المتعلقة    ئتمانر االطمخا  تنشأ

لية أخرى،  اسسات معة مع مؤجمومبية عقود مشتقات ال أغليتم إبرام  عة.  مجموال  صالحلي  دوات التي هالموجبة لأل  لعادلةعلى القيمة ا
يوجد   االلل كز جوهري  رتوال  اليتعلق  ا  فيم  يةمان ئتمخاطر  أي طر  جبةمولا  ة ل دالعا  قيمةبعقود  تاريآخر    فمع  حدة المو   ةمائقالخ  في 

 مركز المالي.  لل
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 لية الموحدةماالئم لقواا  ولح تاإيضاح
 2021ديسمبر  31

  كيةيألمروالرات الدن امالييبام قيع األرجم
 

 )تتمة(  وطاتتحقات مالية ومشت 20
 

 حوط غراض التدرة ألمحتفظ بها أو صا شتقات مالية م
ت لتقلبالعة  ض المجموتعر  إدارة  علىمخاطر  ارة الن عملية إدم  جزءضمن  يترة المخاطر.  إداماً متكامالً لقياس وانظ  اتبعت المجموعة

)يبنجألاعمالت  الأسعار صرف  في   العملة  ا  ة(مخاطر  الموجوأ  خالل   نملفائدة  وأسعار  إدارة  والمطلوبات.  دانشطة   سياسة مثل  تتت 
قد أقر مجلس إلدارة. ومجلس اقبل  ددة من  حممقبولة    إلى مستويات  ئدةر العملة وأسعار الفاطمخالمن تعرضها    تقليلفي الوعة  المجم
مستواإلد لمخاطرارة  بولعما  يات  وذلك  العملة.مر  تاض رتعلحدود    ضع لة  مراقبة ت  اكز  وتستخدم م  بصورة  ز المراك  تم  ستمرة 
ة وذلك دئعار الفاات لمخاطر أستويأقر مجلس اإلدارة مس  اكم  ود الموضوعة.مراكز ضمن الحدالاظ بان االحتفلضمتجيات التحوط  راستا

 تااستراتيجيتستخدم و صورة مستمرةة ب دئافال أسعار اتجومراجعة فتم ت .صوص عليهاالمنرات فتللعار الفائدة لفجوات أسحدود  بوضع
 جلس اإلدارة.  محددها ود التي الفائدة في الحد ارجوات أسعوط لتقليل فالتح
 

 تمة()ت لتحوطغراض اصادرة ألأو ا بهظ فمحتية مالمشتقات 
إدارةمن    ءزوكج والمطلوبات،  دالموجو  عملية  المجمات  التستخدم  الماليوعة  التحمشتقات  ألغراض  من ووط  ة  الحد  أجل  من    ذلك 

لمخاطرت الفاال  عرضها  وأسعار  خمذلك    تحققوي.  ةئدعملة  تحوط  ن  مالل  ومعاالية  أدوات  متومال محددة  ط تحوال  وكذلك  ةقعت 
العرضات  ت  مقابل  اتيجيترسالا لمخاطر بالنسول.  ي ككلاالم  مركزقائمة  الفائدة  بة  جودات المو  مدةاقبة  مرريق  يتم ذلك عن ط،  أسعار 

ة  ستقبليلملعقود ا وا  فائدةسعار المقايضات أود  في عق  الدخول دة وئمخاطر أسعار الفاستوى  ة لتقدير متجارب مماثل  استخدامب  باتوالمطلو
ت ذاقات  ، فإن المشتددالمح  بة التحوطاسمؤهل لمح  غير  ستراتيجيالحوط االتبما أن  و  فائدة.أسعار الطر  خام  اتضتعرمن  زء  لتحوط ج
 . اجرةتمت اعتبارها كأدوايتم الصلة 

 

 داً.ددة تحديمحمالت  ع  مخاطر  قابلم  الت للتحوطعمالضات  قايوم الت  خيارات العمواألجنبي اآلجلة  الصرف  وعة عقود  تستخدم المجم
  ن ع   ناتجةر الفائدة الامخاطر أسع  مقابلوط  لمستقبلية للتحا  عقودوال  ر الفائدةأسعا  تقايضاد مجموعة عقودم المك، تستخذل  لىإ   ةفاضاإلب
 بماالتحوط،    دف وه  عالقةق  يتوثيتم  ت،  اله الحاذوفي جميع ه  ئدة ثابتة.أسعار فاي تحمل  التوديداً  تحمحددة  المالية  الاق  ورألاض وقروال
 وطات. كتحلمعامالت هذه ا تساباحم يترسمياً ووط، ة التحداوأ وطحتال دبنيل فاصتذلك  في
 

 النحو التالي: لى ط، عتين منفصلتين للتحوياستراتيج جموعة محاسبة التحوط فيتطبق الم
 

 عادلة( القيمة ال ات)تحوط ةلثابت ا ةلفائداأسعار ذات  نات الدي  دة على أدوائأسعار الف مخاطر 
معرضة  لتالي فهي  وباثابتة  وتغيرة  سعار فائدة مذات أ لة األجلويالط  الودائع  /المالية    ألوراقا  ض /رولقا  نمة  حفظبم  مجموعةال  تحتفظ
ريق الدخول  ط  نتلك عات المخاطر  ضإدارة تعر ب  عةولمجما  موتقوقية.  في أسعار الفائدة الس  راتلتغينتيجة ليمة العادلة  في الق  اتللتغير

 . مةعائذات أسعار  اتوضبمق /ة تبثاات فوعذات مددة  د مقايضات أسعار فائعقوي ف
 

تحوطها  ولكن ال يتم    ،انئتمألخرى، مثل مخاطر االمخاطر االفإن المجموعة تدير  الي  التئدة وبالفا  ارأسعصر مخاطر  عنتحوط  قط  فتم  ي
األجل   لة طويالة  لي امالاق  وراأل  /وض  لقر ل  لة د لعاا  لقيمةا  فيير  تغالباعتباره    دةئالفا  رسعاأ  طرمخا  عنصر  ديدحت  ميتوعة.  جمن قبل المم

من ر  عنص أكبر    رات هيتكون هذه التغيما    دةً عاو  .القياسيةائدة  الف  عارأس  راتلتغيا  نع  طفقتة والناتجة  ثاب  /ةدة متغيرائعار فذات أس
في  دخل  ت، وبالتالي  مخاطر التحوط  اباعتباره  اسيةيالق راساسية األسعلمجموعة بصورة أتحدد ا   مة العادلة.يفي القالشامل  تغير  لعناصر ا

 ات حوطتعلى أنها  ة  ستراتيجيحديد هذه االتيتم    .تحوطبنود الة للمخاطر االقتصاديالثابتة ا   األجزاءة حيث تمثل  لفائدأسعار ا  اتايضمق
ويتلعادا  يمةقال امطابقة  اليتها من خالل  فع مدى    يمقيت  ملة  ب  حاسمةلالشروط  الرامقوقياسها  للنة  العادلة  القيمة  في  لتي  ا  قروض تغيرات 

 .دةأسعار الفائ لمقايضات  يمة العادلةقي الغيرات فع التمالمرجعية فائدة ال  ارسعأتغيرات في لى الإ تعزى
 

نسبهت المجموعة  خالالتحوط    حدد  اقيال  بقهمطال  من  اإلشتقلمل  يةرالعتبامة  القيمة  مع  لات  اسمية  يتللمحفظة  يلي   ا مفي.  هاتحوط  متي 
 :هي ليةالمصادر المحتملة لعدم الفعا

 

ً فوعة مقللمبالغ المدالفعلي  م  لحجاوع  لحجم المتوقبين االفروق   (1) األخذ  المتوقع مع  اد  لسدتاريخ احوط  تبلمجموعة  اتقوم  حيث    ،دما
 ؛ابقةالسخبرتها قع او أساس ى عل عةوقمتلدماً اة مقوعمدفال لمبالغافي االعتبار 

 و ؛طكأداة تحوي لمبدئالتصنيف ا يختار في غير الصفرية التي العادلة مة قيلامشتقات ذات لاطات وتح (2)
  ودبنلار  ال تؤثها  ونة ولكندة غير المضمالفائ  سعارايضات أقلقيمة العادلة لمعلى اتؤثر    يالت  اآلخرطرف  لل  يةئتمان االاطر  مخلا (3)

 ة.حوطمال
 

 اإلستثمار( طي تحو ف نبية )صاتثمار في العمليات األجإلسا فيصا
الل   هذا   اتجة عنني الجنبالصرف األسعر    اتتعرضط  تحوتم  ي  ة.الماليئمها  ي قواتوحيدها ف  تمبية  ستثمار في عملية أجنإمجموعة  دى 
ت.  الودائع  استخدامستثمار من خالل  إلا ت شركاللملكية  الوط حقوق  تح  فيصاى  لإثمار  ست إلا  طاتتحوصافي  ك الودائع  ه  صنيف هذتم 

 .بيةجنألت العملية اوجودامع صافي م ئعلوداوط عن طريق مطابقة اسبة التحنديد حتالمجموعة ب تقام. ةالتابع
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 الموحدة  لماليةا  إيضاحات حول القوائم 
 2021مبر ديس 31

  ريكيةاألم  والراتبماليين الد جميع األرقام
 

 تمة(ت) وطاتوتح يةمال مشتقات 20

 
بيان  ح  ضيو التالي  المستتلوا  تاجرةالمت  دواأاستحقاق  الجدول  في  حوط  غير تال  اتاستراتيجيو  داولالتات  استراتيجيخدمة  حوط 

 :جموعةللمة ييكالدينام
 

 المجموع

  منأكثر 
10 
 اتسنو

5-10   
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

6 -12   
 شهر

3-6   
 شهور

1-3 
 شهور

 الل خ
  احدوشهر 

 ة يعتبارالقيمة اال        
47,639 172 5,066 10,491 4,764 2,205 2,604 22,337 2021 

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

 
 وطتحال ة دم فعاليع
بين   قة اقتصاديه لضمان وجود عال عة  المتوقلفعالية  دورية لم  ييتقعمليات  ، ومن خالل  طقة التحوة عالبداي   عند حوط  الت  فعالية  تحديد  يتم
تحوط حيث  لا تعالقافي لمجموعة اخل دت، ألجنبياصرف القلبات في أسعار تلل اتعرضالت النسبة لتحوطاتب وط.أداه التحو وطتحد النب

التحوطألاسمة  الحوط  شرال  قتتطاب  ً تما  داه  ش  ما ولذلك  التحوطد  بنروط  مع  للفعابإجراء  المجموعة  تقوم  .  نوعي  وإذا  تقييم   أثرت لية. 
ً باتتط  سمة لحاالم تعد الشروط    ثبحيالتحوط  د  نبط  رو ش  ى لعلظروف  اات في  التغير  تستخدم حوط،  الت  ألداهاسمة  الحمع الشروط    ق تماما
 قييم الفعالية.لتر بالدوالض عويالتطريقه  استخدامبي مالكط حوتفحص فعالية العة ومالمج
 

كانت  ذا  و إ، أرات األصليةديلتقعن ا  ةقدي لنات  قالتدفات  توقير  تغيعدم الفعالية إذا  نتج  ت  ، قدجنبيةاأللعمالت  ت ااتعرضطات  وفي تحو
 المشتق. اآلخر  فو الطرلبنك أاص باالخ يةاالئتمانمخاطر الفي يرات تغاك نه
 
الاعفدم  ع  شأنت إلىلية  فقط  الذي  ال  تحوط  التحوط  تتجاوحد  أدوات  فيه  للممسإلابالقيمة  ز  التعرض  ا ية  يتم  خاطر من  لعمليات األجنبية. 

أو اح  برأأي  ت  أثباين يتم  ي ح، فمل اآلخرالدخل الشا  التحوط في  نمالفعال    جزءط المتعلقة بالحوالتأداة  في    ئراخسالأو    حااألربإثبات  
راكمة متحويل القيمة اليتم تنه  إفة األجنبية،  يالعمل  استبعادعند    .ح أو الخسائرألربالموحدة لة االقائمال في  ر الفعغي  ءجزالب  قخسائر تتعل
 .لخسائر الموحدة لألرباح أو ا ةمالقائلى ة إفي حقوق الملكية سجلر المخسائال أوح رباألاهذه  ألي من

 
 . بالنسبة للمجموعةة أهمي ذات ائدةالفايضات أسعار مقلق بتعيما في 2020أو  2021 سنتي ل لية خالفعاالعدم ن تك لم
 

 تملةت محاالتزامية و ائتمان تطاارتبا 21
 

إلة  تمحلما  تا اإللتزاموية  ئتماناال  االرتباطات تسهياطرتبتشمل  بتقديم  وخطابات  معز  مستنديه  واعتمادات  ةيائتمان   التات  ل قبوزة 
 ء. للعمال عةومتنال تااالحتياجلتلبية  تممان نظوخطابات ض

 
 :كما يليزون بالمخاطر الموالقائم والمعادل ي لص األالمبلغ  كانمركز المالي، لل موحدةقائمة الال تاريخب
 

2020 2021  
   

 فيةصيرة األجل وذاتية التصت قالمة والمعااجرة من المتملمحتات التزام 2,575 2,148
   انضم  خطاباتمباشرة و انمائتئل ابد 2,777 3,041
 أخرى  وارتباطاتحوبة ض غير مسقرو اطاترتبا 2,383 1,865

─────── ───────  
7,054 7,735  

═══════ ═══════  
   

  نمائتالل اامل تحوانية بعد تطبيق عمئتالات اضالتعر 3,143 3,021

═══════ ═══════  
   

 مخاطر دل الموزون بالمعاال 2,562 2,619
═══════ ═══════  
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 الموحدةة  القوائم المالي  حول حاتيضاإ
 2021ر مب ديس 31

  كيةالدوالرات األمرييين جميع األرقام بمال
 

 ة(تم)ت لةمات محتالتزامية و ائتمانات ارتباط  21
 

 ة للمجموعة:  محتمللات ااإللتزامو اتتباطاالراستحقاق اقدية حسب تعال يباتترتلا اءخ إنتهاريأدناه تالوارد يوضح الجدول 
 

2020 2021  
   

 ب  عند الطل 1,319 1,342
 أشهر  6  – 1 1,913 1,817
 شهر  12  – 6 1,804 1,143
 سنوات  5  – 1 2,615 2,710

 ت نواس 5أكثر من  84 42
─────── ───────  

7,054 7,735  

═══════ ═══════  
 حلةرة حسب المعالمتوق  االئتمانية ئتمان( والخسائرالل ال تحوعام يق)بعد تطبات التعرض

 

 2021 

 3حلة مرلا 2حلة المر 1لة المرح 
  ممنوحة /مشتراة 

 المجموع مضمحلة ائتمانيا  
      
 3,143 - 75 127 2,941 محتملة اتالتزامانية ومات ائترتباطا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 62 - 41 9 12 ة قعمتوال انيةتمالئمخصصات الخسائر ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
 2020 

 3حلة  مرال 2حلة  المر 1لة  المرح 
 ممنوحة /مشتراة 

 المجموع  مضمحلة ائتمانياً 
      
 3,021 - 61 202 2,758 لةمحتم اتالتزامانية ومات ائترتباطا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 57 - 32 13 12 قعة والمت انيةاالئتمر ئساخصصات الخم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 ة:المتوقعية مان تالخسائر االئ تاخصصغيرات في مالتتحليل فيما يلي 

 2021 

 3 لةالمرح 2لمرحلة ا 1رحلة الم 

  /مشتراة 
  ممنوحة
 مجموعال ائتمانيا   لةمضمح

      
 57 - 32 13 12 رنايي 1ا في مك

 - - - ( 2) 2 1لمرحلة ى االت إلتحوي
      

 -  - ( 2) 2  بين المراحلصافي التحويالت 
      

 15 - 16 ( 1) - ات  إضاف
جة  تفت الحامخصصات ان / اتإسترداد      
 ليها إ

- - - - - 
      

 15 - 16 ( 1) - صافي    – ةللسنص صالمخ

 ( 10) - ( 7) ( 1) ( 2)   رىوتغيرات أخ الصرفسعر  ديالتتع
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 
 62 - 41 9 12 ديسمبر  31ي ما فك
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
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 ةموحد ال  ليةالموائم ا حات حول القيضاإ
 2021ديسمبر  31

  ريكيةات األموالرلدماليين ارقام بألا جميع

 

 تتمة() ةحتملات مالتزامية و نائتما  اتباط ارت 21
 2020 

 3  لةالمرح 2لمرحلة  ا 1رحلة  الم 
 ممنوحة /مشتراة

 مجموع ال اً مضمحلة ائتماني
      
 38 - 11 13 14 ريناي 1ا في كم
      

 13 - 13 - - ات  إضاف
جة  تفت الحامخصصات ان / إستردادات      
 ليها إ

- - - - - 
      

 13 - 13 - - صافي    – ةنللسص المخص

 6 - 8 - (2)   يرات أخرىتغو الصرفسعر  تديالعت
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 
 57 - 32 13 12 ديسمبر  31ي ا فمك
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
 
 .رتباطاتاالء ل إنتها قب االرتباطاتمحتملة أو  الت ااإللتزامع يجميتم سحب  موعة بأنتوقع المجال ت
 

نشأت  ي والت هاضدوعة جمولما لمن قب وعةمرفلا طالباتلمئية على اعوى القضا. تتضمن الدالدولختلف م فيدعاوى موعة المج لدى
البعد مو  من األعمال االعتيادية.ض المهنيين    ارينشستالم  إفادةعلى    مجموعة وبناءً الت  شركا  د علقة ضلممطالبات اراجعة  القانونيين 
ي لاالمكز  لمرى ا لسلبي ع  هريجو  رثي لها تألن يكون    وفمطالبات سائج هذه ال نتبأن    نكرة البداإ  سأعضاء مجل تنع  ، أقالصلة  ويذ

 وعة. مللمج
 

 ت األجنبية  التعرضات الهامة للعمال صافي  22
 
 : عةتابالات شركلا ستثمارات فياإلأساسية من  رةة بصوتجناة والياألجنبمة للعمالت ضات الهاافي التعرما يلي صفي
 

2020  2021  

 المعادل  
 روالبالد

  عملة ال األمريكي  

 عادلالم
ر  بالدوال

   (جزعئض ) فا ةعملال كي  يمرألا
      

 برازيلي لاير 2,920 524  2,611 503

 إسترليني جنيه  21 29  6 8

 صريجنيه م 8,458 538  1,724 110

 دينار أردني 104 147  104 146

 نار جزائريدي 22,340 161  20,692 156

 ونسي ت دينار 124 43  89 33

 رو يو 37 42  52 64

   رينيحدينار ب ( 17) ( 44)  3 8

 انيلاير عم 21 55  40 104
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 ةد وحالم  يةلقوائم المات حول الإيضاحا
 2021ديسمبر  31

 
  ةيريك ألمبماليين الدوالرات ااألرقام جميع 

 ية المال  ة العادلة لألدواتيملقا 23
 

 ة. وع جمية للمالدات والمطلوبات المجوللموقيمة العادلة لالقياس سلسل الهرمي تالي التلجدول اليبين ا
 
 2021بر ديسم 31 23-1
 

 : 2021يسمبر د 31في  لعادلة للموجودات كمااة مقيلس اياقلل الهرمي تسلسللة ات الكميحاإلفصا
 

 لمتوقعة(:تمانية ائئر االاا: الخسمنه )محسومبالقيمة العادلة  سةقالمالية امال داتالموجو
 

  1 المستوى 2المستوى    المجموع
    

 لمتاجرة فظ بها لغرض امحتة ليأوراق ما 902 - 902
 رةر المتاجغيلغرض ستثمارات محتفظ بها إ 5,905 762 6,667
 وسلف  وضرق - 618 618
 لغرض المتاجرة ا بهظ ة محتفيات مالمشتق 396 259 655
 وطات حتفظ بها كتح م ةت ماليمشتقا - 11 11

 

  :2021بر ديسم 31ما في ك تباللمطلو دلة لقيمة العالقياس ا يملهر لسل التسلالكمية اإلفصاحات 
 

 :عادلةية المقاسة بالقيمة الالمال باتولمطلا
  1 مستوىلا 2المستوى  المجموع  

    
 المتاجرة ا لغرض بهظ تفمحلية اتقات ممش 403 203 606
 كتحوطات  امالية محتفظ به  مشتقات - 87 87

 

 لة  ادقيمة العجة بالمدرغير الية لمالالعادلة لألدوات االقيم 
 : رجةا المدقيمه ف بشكل جوهري عنالقيمة العادلة ال تختلجة بوات المالية غير المدردعادلة لأللالقيمة ا ي، فإنما يلبإستثناء 

 

  ة القيمة المدرج لةادمة العيلقا
 ية لات الماوجودالم  

1,684 1,683 
غبهمحتفظ    اتستثمارإ لغرض  المتا  بالتكل  اجرةير  ال مدرجة    1المستوى  )  يمالإج  –ة  طفأمفة 

 (2والمستوى 
   

 المالية  طلوباتالم  
 ( 1المستوى ) دائم  –ات اقتراض 85 87

 
   2020سمبر دي 31 23-2
 

 : 2020ديسمبر  31كما في  اتدووج لمل لةلعاداقيمة لالقياس تسلسل الهرمي للالكمية اإلفصاحات 
 

 :(الئتمانية المتوقعةائر الخس: امحسوم منها) ةبالقيمة العادلقاسة المالية الم وداتجالمو
 

  1 وىالمست 2المستوى  ع  المجمو
    

 ها لغرض المتاجرة فظ بمحتة ليأوراق ما 171 - 171
 رةاجر المتغيلغرض ستثمارات محتفظ بها إ 5,229 255 5,484
 وض وسلف قر - 578 578
 غرض المتاجرة لا بهة محتفظ يالمات  تقمش 349 633 982
 ظ بها كتحوطات محتف ت ماليةمشتقا - 1 1
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 لموحدةاول القوائم المالية  حت ااحيضإ
 2021ر ديسمب  31

  دوالرات األمريكيةلين اميع األرقام بمالي ج

 

 مة(ت)تلية القيمة العادلة لألدوات الما  23

 
 )تتمة(  2020بر ميسد 31 23-2
 

 :2020ديسمبر  31في ما ك للمطلوبات لةادقيمة العالياس لقي تسلسل الهرمللمية كات الحاإلفصا
 

 :عادلةة الية المقاسة بالقيمالالم باتولالمط
  1مستوى لا 2المستوى  وع  المجم

    
 ا لغرض المتاجرة بهظ لية محتفاتقات ممش 309 565 874
 محتفظ بها كتحوطات ية مال  تقاشتم - 163 163

 

 لة  اد مة العقيالمدرجة بغير ال  اليةلملألدوات ا لعادلةقيم اال
 : رجةقيمها المد هري عنف بشكل جوالعادلة ال تختل القيمةجة بالمدر  وات المالية غيرلألدلعادلة ا القيمة ما يلي، فإنتثناء بإس
 

  القيمة المدرجة     لةمة العاديالق
 لية  الما اتالموجود  

1,213 1,212 
لغرمحتفظ    اتستثمارإ غبها  المتض  بالتكل  اجرةير  ال مدرجة    1المستوى  )  يمالإج  –ة  طفأمفة 

 (2والمستوى 
   

   ةالمالي المطلوبات  
 ( 1المستوى ) دائم  –ات اقتراض 92 93

 
 1 في المستوىالمالية  األدوات

 يعتبر السوق.  إعداد التقرير الماليخ  ير ابترجة  دلما  السوق  أسعار  إلىنشطة  السواق  األة في  دوات المالية المتداوللة لأل العاد  ستند القيمةت
ً نشط  ت خدما  ية أوصناع  ةمجموع  أو  رأو السمسا  رالتاج  أو  ةصالبور  بصورة منتظمة منوة  هولبس  متاحةالمدرجة  ر  عاسإذا كانت األ  ا

لسوق . إن أسعار ا تفضيلية  طرون شودام  ظتانب  ثمعامالت السوق الفعلية والتي تحدار  أسعتلك  ، وتمثل  التنظيمية  وكاالتالو  التسعير أ
المللموجودمستخدمة  ال  درجةالم المالية  اتحات  قبل  من  بها  العروضجمولمفظ  أسعار  هي  األدم  يت  الحالية.   عة  هذه  فتضمين  ي  وات 

 .1المستوى 
 

 2 ستوىات المالية في الم األدو
العادلة يتم تحد القيمة  تداول  يد  يتم  التي ال  المالية  ا)على سب  ةشطالن  قلسوا   فيا  هلألدوات  المثال،  الميل  ل وازنلسوق  ( الماليةلمشتقات  ة 

تمد ا كانت متوفرة وتعحيثم  تهايمكن مالحظ  التي   معلومات السوق  استخدامزيادة    علىات التقييم هذه  قنيت  تعملت التقييم.  ايتقن  استخدامب
إنه  تها، فمالحظن  يمك  لألداة العادل    قيمةللة  بوطلالم  يةهرولجا  تخالالخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدعلى التقديرات    اإلمكانقدر  ب

 . 2المستوى ن مضمين األداة ضيتم ت
 

 2مستوى لوا 1ت بين المستوى تحويال
 : ال شيء(.2020مبر ديس 31)  2021ر ديسمب 31ة في تهيخالل السنة المن 2 وىالمستو 1المستوى  بين تتحويالهناك ن يك لم
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 ةحد الموة  ليام المئ او قإيضاحات حول ال
 2021سمبر دي  31

 
  مريكيةوالرات األين الدم بمالي قاجميع األر

 رة المخاطر داإ 24
 
 المقدمة   24-1

دود المخاطر ، مع مراعاة حةالمستمر  راقبة اس والمالقيو  التحديد  يةخالل عمل  ارتها منإدويتم    المجموعةة  نشطأ  ياطر كامنة فخإن الم
 السوق ر  ومخاطلتشغيلية  المخاطر اويولة  اطر السمخو  ئتمانر االمخاطفي    تمثلةم  طرمخا  دةلع  جموعةملا   خرى. تتعرضاألضوابط  الو
 .  تها الماليةيانة في عملطر الكاممن المخااألخرى  الشكاأل ة وكذلكتيجي استرالقانونية واال طرمخاالو
 

أطياف   ارفي إطلمخاطر  تحديد ا   ليةعم  ك ذلشمل  وي.  راطلمخا  رةإلداوالقوية  شاملة  التحتية  ال  تهانيبلتعزيز  تثمار  االسالمجموعة  واصلت  
هذه    مراقبة ل  ارية قوية تجملية  عوكذلك  ر  اطلمخة اتصنيف إدار  ونظمونماذج  ،  يةغيلتشوالمخاطر ال  وقر السومخاط  يةنئتمااالر  المخاط

 .عليهايطرة سالوالمخاطر 
 
 اطر إدارة المخ يكله 24-2

التنفيذية  تتولى   المجطامخة  يجيراتاستذ  فيتنولة  ؤ مساإلدارة  المخقبو  مدى  /  وعةم ر  اوالسيا  راطل  اسات  ة  لجن  وضعتهالتي  لتوجيهية 
ال ييوتقيد  تحد  في ذلك   بما  مجلس اإلدارةل  بعةالتامخاطر  ال ام كافة  ا لجوهرمخاطر  رة  وعة بصفة مستمالمجم  لها أنشطةض  لتي تتعرية 

وتنفيذ ضواوتص داخلية مناسبة  بميم  ذلك  وي.  للتخفيف من حدتهاط  اإلالتالي  سلجمال  ن لجا  ل خالمن  تم  ك من  ذل يا وكلعلاارة  دة ولجان 
   ة.لرئيسي للمجموعا قرالمفي لميزانية متثال واإدارة اال ائفوظوعة ومجماطر مخوال ئتمانالة اخالل مجموع

 
  ى لعراف  اإلشوطر  مخالدارة اإ  ممارساتالرئيسية عن أفضل  ة  ليوؤالمساإلدارة  لجان مجلس  تحمل  ، تنطاقاً ل  شمألوكمة اوفي إطار الح

 ، المخاطر  ولقب  يانمخاطر وبلالقدرة على تحمل اوخاطر  قبول المطار  إ   ضع وعلى    رة اإلدامجلس  ل  تابعةمخاطر الاللجنة    فتشر.  عليها
لجان  التنسيولية  ؤمس رةاإلدالمجلس  التابعة  مخاطر  اللجنة  حمل  تتما  ك مع  لمتابعة  لس  المجق   لطاتلسامتطلبات  ب   اإللتزاماألخرى 
 توى لى مسع لجان  إلدارة ثالثة  جلس ار التابعة لماطمخلجنة التدعم    .نشطتهاأجموعة  مها اليلتي تزاول فاان  البلد  مختلف  يف  ةيميظتنال
   للمجموعة. تينالتابع اإللتزاممرقبة والمطلوبات ولجنة عة ولجنة الموجودات  للمجموطر التابعة المخالجنة  –هم  رةدااإل
 

مأمولة  ؤمسال  يهس  مجل لل  عةبالتاق  تدقياللجنة  إن   اإلدارةام  ال  جلس  بأنتعن  بنظاالمجموع  أكد  تحتفظ  ة  لمالي ا  ابطوللضال  فعم  ة 
وإدوال ال  جموعةالم  التزام  بةراقوم   مخاطرال  ةارمحاسبية  مختلفة  يتنظيمال  لسلطاتمتطلبات  التزاالتي  البلدان    في  فيها  عة مجموول 

 .  أنشطتها
 

المخ لجنه  اطر  المخا  ةدارإل  لالشامطار  إلا  ومراقبة  وتطوير  دديبتح  عةموج للم  عةالتاباطر  تقوم  األلفي  مع  االعتبار ذ  خمجموعة  في 
الرئيسية    قشة ومراقبة األنظمةومنا  بدءلة  ؤوسمللمجموعة    ةالمخاطر التابع  ة جنلعلى عاتق    عتق.  اأعماله  طوخطة المجموعة  تيجياسترا
نه لجمساعدة    يتمجموعة.  ا المهعمل في ترافية التي  غلجلمناطق اة وايرجاالت  لعماألاعلى  ق  نطبي  سبماح،  المحلي والدولي  نالصعيديعلى  

قبل  مجلل  التابعةخاطر  لما من  م  جان لموعة  االئتما)لجن  ةيان االئتم  مخاطرالة  ارإلد صة  تخصفرعيه  للمجمون  ه  والمخاطر (عةالتابعة   ،
تحليالت الو  الحوكمةر  )لجنة مخاطر  اذج المخاطونم  راطالمخة  اردعمل إ  رطاوإ(  ةتابعة للمجموعاطر التشغيلية اللية )لجنه المخالتشغي
  (.مجموعةللعة تاباللتشغيلية ا)لجنه المرونة  ليةغيالمرونة التش و موعة(ابعة للمجالت
 

لج الموجإن  والمنة  اللمجموعة  لالتابعة  طلوبات  ودات  ع لة  مسؤوهي  أساسية  تحديد  بصورة  والمن  الموجودات  إدارة  بات،  وطل سياسة 
ر لعن  تتضمي  لتاو وى  المال  وا أس  ومخامولتالسيولة  ايل  إطار  تمشياً  لسوق  طر  للمخاطربوقمع  الموجودات   بتراق  .لها  لجنة 
عة في سياق تواجهها المجموق وبيان المخاطر التي  ومخاطر السوويل  والتميولة  سال والرأس المع  وض  عةجموللمالتابعة  ات  مطلوبلوا

إلدارة يكية  كتترعية  فجان  لل  مجموعة من قبلل  التابعةات  بدات والمطلوجنة الموجول  ةداعم مسيت  .قوت السباقلالتطورات االقتصادية وت
 لمال والسيولة. أس ار
 

هي ، وومستدامةقوية    التزامثقافة  عزيز  بحفظ وتافية المتعلقة  اإلشرمسؤوليات  لا   وعةللمجم  لتابعةا  اإللتزام  راقبةم  جنةلق  اتتقع على ع
 . لةمة وفعادائ التزام ظيفة ليات دعم وعمو ليتشغيال راطاإلع وضن ع ةمسؤولال
 

اإل هيكل  الإن  مدعومأعر  مذكودارة  بنيل  اإللتزام  ومسؤول  مانئتواال  مخاطرالمحللي    قرف  ب    اله،  تحتيةتوفير  ل  ة  بمهام متماسكة  لقيام 
 .  سةسلبطريقة  اإللتزاموالميزانية  ارةإد ووظائفخاطر ومهام الم ئتمانطر االمخا
 
وليات ؤسمالتي لديها    ةيداراإل  هاولجانطر  خاالمة بها الخاص لجانولديها    ها ررة مخاطإداولة عن  ؤالمسمجموعة هي  لل  ةبعة تاشرك  لكإن  
 جموعة.  معة للان التابلجاليات ولؤمسة لمماثل
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  كيةمريألجميع األرقام بماليين الدوالرات ا

 )تتمة( ر طاخلمرة اإدا 24
 
 رير التقاة ر وأنظمط لمخاقياس ا 24-3
 
 ر اطليل المختق 24-3-1

الشاإرنامج  بكجزء من   ل مدارتها   لمخاطرالتعرض لت  حاالاألخرى إلدارة  ة واألدوات  الماليالمشتقات    جموعة لمادم  ستخت،  رلمخاطلة 
التغعلناتجة  ا أسعار  ن  في  ا  ةالفائديرات  و جنب ألوالعمالت  اال اخمو  سهماألطر  امخية  اتعرضو  انئتم طر  الناتطمخالات  عن    جةر 
 بأ بها. متن ال معامالتلا
 

ال قسم  للمجموعة  خزانة  يدخل  التابعة  المالية  منتظ واألسواق  في  بصورة  محفظتها  إل  طتحوال  مالتمعامة  السوق ضمن  مخاطر  دارة 
ال تدخل ضمن  االستثمارية  المفوضةتي  اعتماد  و،  سلطتها  من    كليتم  من  المستوحسب  التحوط    اتاستراتيجياستراتيجية  المناسب  ى 

عوضاً عن   (خسارةالربح أو تقلب الو، فقد تقرر المجموعة قبول المخاطر )غير فعالالتحوط  أنه أذا أصبحكما ة. لمجموعداخل ان  لجالا
 .ديدةقات تحوط جعالالدخول  

 
 (.  تفصيل إضافيةحصول على لل أدناه راجع) ةيئتمانا االرهاطمخ ن للحد ملضمانات ا  ةعالة فربصوة ستخدم المجموعت
 
   االئتمانية مخاطرالمفرط للز يتركال 24-3-2
الترابط رة أو  خالل الملكية أو السيطمن  ة  واحد أو مجموعة ملتزململتزم    مقدار التعرضعلى    يتم الحكم  اعندمز  يتركمخاطر ال  تظهر
ً مفرط أن.  ا أيضا  تركيز  ويمكن  النع  المخاطر  يحدث  ابر  أو  االقتصادي  المصرفلمناطق  شاط  المنتجات  أو  تؤدي الجغرافية  وقد  ية. 

ات األخرى، إلى  االقتصادية أو السياسية أو التغير  ات في الظروفوع حدث سلبي، مثل التغيروق  ز في حالةالمستويات العالية من التركي
 مما كان متوقعاً. لمجموعة خسائر أعلىتكبد ا
 

تج أجل  تتلليز  كترفي    اطاإلفرنب  من  توج  راييومع  سياسات  ضمنمخاطر،  والمنتجات  والقطبلد  للة  ددمحيهات  المجموعة  حدود واع 
، منه  يفو التخفتركيز أءات للحد من الاتخذ إجرت ،  لة تحديد تركيز للمخاطرحا  يوفعة.  نومت  ةيتثمار إسمحافظ  ب  فاظحتاالبهدف  م  الملتز
 .  لحالقتضى ام حسب

 
 نئتماالمخاطر ا 25-4
ا هو متوقع كم  المجموعة  م وبينبينه  التعاقديةاتهم  التزامبوفاء  ال  فيلمجموعة  با  ن اصيالخن  لتزموميفشل الدما  عن  ئتمانطر االامخ  دثحت
 المخاطر مقدار    علىد  طريق وضع حدو  نع  ئتماناالخاطر  ى معلة  عالمجموطر  يست. وة ماليةارخسل  عةمجموبد الك ت  ب فييتسبا  مم

االتي هي ع  للى  الفة  سبنالبها  ولقبستعداد  الحد    ي ضمنرد للملتزم  أعال  بمزيدالوارد وصفه  إطار  التفصيل   التركيز ان  تحت عنوه  من 
االئئتماناال  لمخاطررط  فالم الحد  يستند  المخاطر    متزمللل  مخصصلاماني  ت.  تصنيف  يإلى  الو  ،لها  عخضالتي  لدعم  مقدمالضمانات  ة 

 . فوضةالم  ار السلطةطان االئتمان ضمن إجية في لالئتمانا  دوحدال لىافقة عمو. يتم التلتسهيالا استحقاق وتاريخ  تالتسهيال
 

ي  تمانية ف بشأن المخاطر االئ  ر ايسي لصنع القرالرئ  هي المنتدى، وموعةجللمالتابعة  لجنة االئتمان    لبق  نمة  نيتمائطر االخاالميتم إدارة  
 :وليات التاليةسؤاألدوار والمجموعة التابعة للمان تمئلجنة االلدى  .المجموعة

 
 . اإليهمفوضة الالصالحيات ما يتماشى مع با رار بشأنهئتمان واتخاذ ققترحات االمراجعة م -
 . تضى الحالمقحسب  تجاوزات لية وأيخ الدا عتماد تصنيفات المخاطراوة عراجم -
 االئتمان  لاضمحالمراجعة واعتماد مخصصات  -
 ة االئتمان  حفظمة مراجع -
 ساسية ألا لاكيهوال نالئتمامراجعة موارد ا -

 
اإ مللحما  األول  ىلمستون  االاخية ضد  الغ  ئتمانطر  في حدوير  يتمثل  االمالئمة  الدة  حدملا  ئتماند  الفو  بلد من خالل  في    رديالملتزم 
األخاطملل  ألدنىاحد  والقطاع  ال الملجها  دتحدالتي  مالء  الع  مانائتى حدود  إل باإلضافة    ،رىخر  اخنة  اإلدارل  عةبلتااطر   نة ة ولجمجلس 
ني ا االئتمتعرض  حاالت الى  لعيتم السيطرة  . ومن ثم  المصرفية  ةلتابعبنك وشركاته ا لاها بين  صتخصي  م، وتعةلمجموة لالتابع  نئتمااال
الماالعت  ياتالحلص  متدرجالي  لهرما تسلسل  الخالل    نالء معملان  وعة مء األفراد أو مجممالعلل ر مخاط  فنيصى تعل  ءً ابنوضة  فماد 

نة الحدود  مومضلة غير ايئتمانها التسهيالت اال في  خطىالت التي تتالحا  ة. وفيللمجموع  يالداخل  يئتمانصنيف االتالم  بموجب نظا  العميل
ال،  ةالتحوطي نقدية أو  ئة ضمانات  على هي  يةمانئتاطر االمخمن اليل  تقللية  إضافضمانات  لى  الحصول ع  تشترطمجموعة  فإن سياسات 
للمخاطر العائد المعدل    وعةمالمجم  تستخدما  كاألخرى.  طراف  األمن  ت  اعميل أو ضمانلدات ا جوعلى مو  ةنيوانق  رسوم  لية أوأرواق ما

 المعاملة.   افقة علىفي مرحلة الموالمخاطر/العوائد يم قيتلكإجراءات  المالرأس لى ع



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

59 
 

 دةحموال  لماليةم ا وائ ات حول القإيضاح
 2021ديسمبر  31

  ريكيةماأل  راتلدوالااليين جميع األرقام بم

 تمة(ت) إدارة المخاطر 24
 

 )تتمة( مان ئتمخاطر اال 24-4
 

 ا  ته ديف من حلتخفة واي الئتمانالمخاطر ا اضمحالل تقييم  24-4-1
 

 سدادلتعثر في الا عندعرض قيمة الت
قيمة التعرض    ب سااحتتم  ي  .ل ضمحالاال  ب لحساة  خاضعالمالية ال  ات لألدو مة المدرجة  يلقي اداد إجمالالسلتعثر في  اعند  قيمة التعرض    ليمث

اف  لتعثراعند   للتسهيي  الممول  الت لسداد  ايق مضاعفات اطر  عن   ةغير  االئتتحو   عاملبة  لقائملتعرضات  يتراو ال  ان مل  بين  ذي  إلى   % 20ح 
100 %. 

 

في السداد   ثرث التعو دحل   ملةتالمح  اث حدأل ابتقييم    المجموعةتقوم  ،  1المرحلة    ضو لقرلسداد  ي ار فلتعثعند ا يمة التعرضق  احتساب ومن أجل  
والمشتراة   3  ةوالمرحل  2لمرحلة  ة لسبن ل. باشهراً   12على مدى  ة  ة المتوقعئر االئتمانيخساال  ب لحسا  شهراً   12  خاللالتالية  ية  قدت الناوالتدفق
ً ائها مضمحلة ائتمانإنشوتم   . المالية ت واداث على مدى عمر األدلألحبالنسبة سداد في ال لتعثرعند التعرض اة يمقالعتبار اي فتأخذ ، يا

 

 تعثر في السداد  لوث ا حد يةاحتمالوخلية الدا مخاطر ال  فنيصتقدير تعملية 

 . تزمنسبة للملبالاد سدفي ال رعثث التية حدو لمجموعة الحتمالم اييقوالذي يتطابق مع ت لكل ملتزمخلية داالمخاطر التصنيف  خصص المجموعةت
اطر الداخلية  المخ  يفنيتم مراجعة تص  .انظر أدناه( )  يةلو لدنيف اصت التتصنيف وكاالس  مع مقيا  ة الداخلياة مقياس تصنيف المخاطر  م محاذيت
ً تزم سنويمللل  .  ى األقللع  ا
 

لملتزم،  ل   المالي   الوضعي االعتبار  ذ فتأخالتي    خرىألات األطراف  مختلف فئا  حسب   ةصمممالداخلية  التصنيف  ال   المجموعة نماذجم  تستخد
 قتقاشالنتقائية  االنوعية  الالت  مدخالل  خال  صلة المضافة من ية ذات الفاضإلت ا اعلوممإلى الباإلضافة  ه  ب  اصوالقطاع الخ  والموقع الجغرافي 

 .  اخليةر الدالمخاطتصنيف 
 

ً تصاع سداد الالتعثر في  مخاطرزيد تبحيث  ن ام معايرة درجات االئتميت  تمان. االئ نوعيةع ضعف م ديا
 

 ة يئتمانالمخاطر اال تصنيفمقياس 

تتبعها  تصنيف  القة  ريطتتضمن   فئ8  إلى   1ن  م)  2و   1المراحل  تغطي  ستويات  مل ا  ن مى  مستو   20  موعةلمجا التي  في  ات  ( وثالث  للتعثر 
التي االسد ا   د  ا   (.11إلى    9)من    3ة  رحللمتغطي  المقياس  المئلر يحدد  ا يسي تصنيف  إ خليلداخاطر  مئوية ممة  احتماليةلى نقطة  إلى   ا يشير 

  لية لمخاطر الداختصنيف ا  ي يزيدوبالتال  عية االئتمان و نف  عتض  " حيث 1" درجةن بتصنيف أقوى درجات االئتمام  يت  . السدادالتعثر في  حدوث  
ال القيمة.  الحاصلمفي  داخلعل  ون لتزمون  مخاطر  يبلغ  ى تصنيف  أ  4-ية  ذات درجة    قل أو  على الحاصالملتزمون    نمابي  ،ستثماريةا هم  لون 

 .ات درجة غير استثماريةذ همضعف أو أ 5+ يبلغة تصنيف مخاطر داخلي
 

قة بد  داد لساالتعثر في  ث  حدو ة  ياحتمالعكس  تأن  ضمان  أجل    ن م  م المعاييرويتق   ةوإعاد  دوريلتحقق اللتقييم لا  يةلوعم  صنيفتال  اذجنمتخضع  
 .دادر في السثعللسوق في التية  الخبرة الحال

 

 سدادلا  ي فثر  التع   دوث ية حالالحتم  ادية محددةصاقت  يت لدورةديرات التوقتق مع  للمجموعة    ةالداخلي  ةنيلتصنيف االئتمارجات ايما يلي أدناه دف
 ذات الصلة: 

 نيف  صات التجدر 
 داخليال

   وصف درجة 
 ي لالتصنيف الداخ

 وث  دة حينطاق احتمال
   في السداد التعثر

    
 %0,49إلى > % 0,00=<  على األ 01ى لإ 04- 
 %1,52إلى > % 0,49<= مرضية  05إلى + 05- 
 %5,02إلى > % 1,52<= ضية مر 06إلى + 06- 
 %17,32إلى > % 5,02=< ةهامشي 07لى +إ 07- 
  % 17,32<= بة  مراقلاضعة لخ 08 
 

  متوقعةاالئتمانية ال  الخسائر  حتساب الأعاله  رد  لواو االنح  ى عل  االحصول عليه  مالتي تداد  في الس  عثرتال  ث احتمالية حدو  ليتعدم بعد ذلك  تي
ال المعيار  ادو بموجب  رقملالمالتقارير  لي إلعداد  تكر.  مستقبليةلا  ةرلنظامات  علو مفي  ا  دراجهإل  9  ية  للنسبابذلك    راويتم  سيناريو  ة  من كل 

 . الالح تضى قمحسب  ةقتصاديااللسيناريوهات ا
 

 ي السداد ف حدوث التعثر  ة سارة في حالخ
 ب حسااذج لنم  موعةالمجستخدم  ت.  لسدادفي ا ث التعثرفي حالة حدو ة  خسارللموحد  عمل  ر  طاإلى  إنية  المخاطر االئتمان  التخفيف متقييم    دتنيس
في ا  ميق حد  لخسارة  التع و حالة  في ثث  األخذ  سداد  ال  ر  االعتبار  فمع  الش   ةاالقتصادييوهات  ارسينلوا  ت الضماناوقيمة    نوعي  حة يرواقدمية 
 ذلك. وما إلى المقترض لد وب قطاعو 
 

المتعلقة  المجموعة  تقسم   ً أ  متجانسةفظ  محا إلى  جزئة  لتاإقراض  بمنتجاته  حجما استناصغر  بتقدي  يسيةئرال  ائصالخص  إلى   داً ،  الصلة    رذات 
أوسع   ةمجموع   ى علتتضمن  و   ةابقلخبرة الساع  قاومن و ها  عجمتم    لخسائر التي نات اابي  ى إلالمطبقة    ات نتستند البياو   .المستقبليةقدية  نقات الفدالت

 ترض.لمقا ئصخصاباإلضافة إلى ( مانات نواع الضأوسع من أق مالت )مثل نوع المنتج ونطاائص المعامن خص
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 ةد الموح  حول القوائم المالية تااحضي إ
 2021سمبر ي د 31

  يةريك مأللدوالرات اا نرقام بمالييألاجميع 

 تتمة( )خاطر ارة المإد 24
 

 تتمة( ) انئتممخاطر اال 24-4
 

 )تتمة( ا تهحديف من انية والتخفطر االئتمالمخا اضمحاللييم تق 24-4-1
 

   تهي السداد ومعالج ر ف التعثف ريتع
  90مدة  ل  د سداعن العاقدية  التت  هيالتسلاد اخر سدتأ  ا . إذذلك العقد  بشروطتم الوفاء  ذا لم يإ  دادلسفي امتعثرة  أن العقد  ب  عةومجمالبر  عت ت
ً يو  ة.محددتوقعة مئتمانية ا ئرخسا تسجيلويتم  3المرحلة  إلى التسهيالتحويل ، فإنه يتم تهاق تحقااس خعن تاري ما
 

ة وداعمة تثبت أن إال إذا كانت هناك معلومات معقولط  فقاالستحقاق  خ  يمن تاريوماً    90  مدةالتأخر في السداد ل  مكن االعتراض علىي
 ى ما يلي: عل  هذالمثال، قد يتضمن . على سبيل ااالضمحاللتعريف  بمتطلباتيستوفي ال ذلك 

 

ً ن من أن يكون  ة إدارية أو خطأ تقني بدالً ابكان عدم السداد بمثابة رقلقد   - إن  ين )أو(  الية التي يواجهها المدالصعوبة المعن    اجما
حق ستلغ المالمبدين فوعات ومن المرجح أن يسدد المع فيما يتعلق بالمدة على أنه ال يوجد نزاأدلة قويالمجموعة لديها إلدارة في ا

 .على المجموعة، دون أي خسارة عليه
المنشاة من    فعدمرهون بالوسداد القرض    ةحكوميأة  لدى منشمقاولين الذين يعملون مباشرة  رض المباشر للحكومة أو اللقبالنسبة ل -

 األساسية للدفع.ط جميع الشرولمتثال اال على الرغم من كومية الح
 

ً أيض ة  مجموعالتأخذ ،  في السدادثراً  متعلعميل  ان ذا كاما إرفة  لمععي  ن التقييم النوم  وكجزء من الحاالت وعة  مجموعه متن االعتبار    ي ف  ا
الحدث هذا  ينبغي أن يؤدي  ذا كان  إ  ام فية  ايبعنة  موعالمج  تدرس،  داثحألمثل هذه ا  وقوععند  . ومالية الدفععدم احت  ىإل  التي قد تشير

الامعإلى م المتئتماال  ئرخساال  حتسابال  3مرحلة  ال  نهأ  ىه عل تقييم يتم  لتالي  وبا  ،لسدادفي اعثر  نه متأميل علي  عله  إذا  وقعة أو ما  انية 
 حداث ما يلي: ألاذه هوتتضمن مناسبه.  2 لمرحلةكانت ا

 

الفائدة و/    ولغ األصلي  مبال - ً يوم  90ر من  متأخرة عن السداد ألكثالتي  أو الرسوم    /أو  و أ/    وفاتورة  آخر  إصدار  تاريخ  بعد    ا
ر  التأخ  علىاالعتراض    كن للمجموعةومع ذلك، يماء البيانات.  خطأو أ  /وثر في السداد  عتقنية الت، وتجاهل  للدفع  المقررتاريخ  ال

 أعاله؛  حو المفصلحدة، على النحالة على فرضية كل  أساستحقاق على ن تاريخ االسيوماَ م 90السداد لمدة  في 
 ؛علقةمال ائدوأي الف م وضعه في حالة عدم االستحقاقأي حساب يت -
 "؛خسارة القرض"  " أوالمشكوك فيه"  وأ وبطل"دون المستوى الميتم تصنيف القرض على أنه  -

 لعقد؛ نتهاك شروط االعدم تنازل المجموعة  -
 ؛راءات مماثلةأو إجمديونية أو  ة يإدارإجراءات صفية أو  إجراءات إفالس أو تاً أو رفعت ضده بطل العميلم قد -
 ؛جموعةالمند إلى تقييم حاالت أخرى تست -
 و ؛في سداد ديونهالمقترض  عدم قدرة -
 . ات مضمحلةأو التعرضودات الموج ىجنة االئتمان أن يكون أحدل تقترح -
 

سداد  في ال التعثر  تعريف    مع  متوافقة  ي وهوعة  ملمجبها ا  حتفظالمالية التي ت  األدواتيع  معلى جه  أعالرة  لمذكور اييامعال  قتم تطبي  دلق
لى نموذج احتمالية حدوث ابقة عمتط  بصورة  ي السدادف  رتعثالتعريف  تم تطبيق  لية.  خالدااالئتمانية  اطر  مخغراض إدارة الأل  ةتخدمالمس
ال  التعثر وقيمسفي  التعا  عند  ضرتعال  ةداد  في  وثر  في  لخسا لسداد  في  ارة  التعثر  فاد خالد السحالة  نية  تماالئائر  الخسا  ابساحترة  تل 

 توقعة للمجموعة. مال
 

 شهراً   12لمدة  موجودة    ي السدادالتعثر فتسبب  عايير التي  لمعندما ال تكون أي من ا"  متحسن" التسهيل  اعتبار  ب  المجموعةة  سسيال  تتمث
 . م متعثراً عقد القائلا نيكو ل والألقالى ع ةيتتالم
 

إلى    (أشهر  6لمدة  )  2رحلة  لمى اإل  (شهراً   12  مدةل)  3ن المرحلة  ن محسيل الحساب المتوحم تعندما يت  " المراقبةرات " فت  م البنكديستخ
، نية المتكبدةالخسارة االئتماتعكس    والتيبخصم كبير  مشتراة  أو  ممنوحة  ية  المالالموجودات  فيها  كون  ت   في الحاالت التيو.  1ة  المرحل

 خرى. األ مراحل الل إلى  تحول ةوغير مؤهلمضمحلة ائتمانياً  مشتراةممنوحة أو فئة  الموجودات المالية ضمنيتم تصنيف 
 

  تعثر في السدادالث احتمالية حدو,ئتمانية درجات المخاطر االدير عملية تق
 :لمجموعةافظ بها تلتي تحا لمحافظأنواح اع من ون ل لك ة إضافيات تباراع ا يليفيم
 

 ة  ة الجملفظمح
القطاعات و  لية غير المصرفيةوالمؤسسات الماشركات  البنوك والو  ميةالحكوهات  لجع ا يمن جمزمين  ت المل  ى عل  محفظة الجملةن  متتض

  .ةسطرة والمتوالصغي مؤسساتلل الفرعية
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 حدةلمولمالية القوائم ا ضاحات حول اي إ
 2021ديسمبر  31

  ةرات األمريكيرقام بماليين الدوالاأل عيجم

 )تتمة( ارة المخاطرإد 24
 
 (تمة)ت ئتمانمخاطر اال 24-4
 
 تتمة( )حدتها من  فيخفتالوانية ئتماالاطر المخ لمحالاضتقييم  24-4-1
 

 مة( )تتسداد ثر في الة حدوث التعيحتمالاومانية خاطر االئتت المدرجاير تقد عملية
 

 )تتمة( ةمحفظة الجمل
  أن التسهيالت  ديلتأكاألعمال    جنةلقبل    منها  يالنظر ف  ميتسة  باستحداث درال للبنك  واألاع  فط الدم خيقو   ،الملتزمب من  اء على طلبن

طلب االئتمان ستمارة  اديم  ا في لجنة األعمال، يتم تقيهير ربحية البنك. إذا تمت الموافقة علايمع  توفيوتسك  ة البناتيجياسترشى مع  تتما
 .يهاتاب فكتالتي يتم اال مخاطرعلقة باللمتير البنك ااي سات ومعامع سي ويتماشىاقع األمر في و  طلبن الي يؤكد أي الذ فاع الثانلى خط الد إ

طلب مارة  استج  ذثم يتم تقديم نموومن  رح.  قتالم  ةمن صحة تصنيف المخاطر الداخليوعة  مجمة لللتابعااالئتمان    ت مخاطرحداوتحقق  
ً رافغجناسبة مئتمان الان إلى لجنة االاالئتم  ة عليه. افقلوب للمولغ المطلمبة وايالداخلمنتج وتصنيف المخاطر لاة ياحنمن و يا
 
 : يةالمعلومات التال ،، كحد أدنىمارة طلب االئتماناست نضمتت
 
وهيكالتسهيل  وصف طلب   - وااو  منه،الغرض  و  المخاطر،من  ف  تخفيال  /لهوالمبلغ،  وال  ،امحكأللشروط  السداد،  عليق تومصدر 

 .هيلسالته سداد واجوف التي تروالظ المخاطرعلى 
 . الربحيةتحليل  -
النموذج لحدخالديد متح - التحدالمتوقعة،    يةانالئتما  رئاخسالاب  ست  الداخليةالمخاط  تصنيف  يد،علي وجه    خسارة في حالة وال  ر 

 :هلليحتو  ما يليفي النظر لمن خالسارة الخهيل تسال  دداسحدوث التعثر في 

 .توقعةموالاريخية الت لماليةالمعلومات ا •

طراف  األمن    الملتزم  ذات صلة متاحة عنالية  م  وبالسمعة أ  ة أو متعلقةيميأو تنظ  ةأو سوقي  ة أو قطاعيةيلومات اقتصادعأي م •
 .األخرى

 .تقييم الضمانات •
 

عاتق   على  اف  العالقات  مدراءيقع  الدفاع  خط  الياإل  ةولمسؤألول  ي  الل  ميةودارة  دورية ال  اجعةالمروالئتمان  لية  الحال  رضعتحاالت 
 .ة بهطلمخاطر المرتبيل واللعم
 

 : ما يليلمسؤولة عا ي هينثاالدفاع ال زية في خطمركن الئتمااال وحدة
 
 ؛قلة للعمالءاالئتمانية المستالمراجعة  -
االواإلشراف عالمراقبة   - الوالمعء  عماللل  اجعاتمرجراء  إان من خالل  مئتلى محفظة  ومؤشرات    المحفظة  إدارةب  قةتعلملومات 

 و ؛ئيسيةطر الراالمخ

 ها.ياتها ومسؤولريتعلق بأدوا فيماموعة مجلل تابعةلانة االئتمان دعم لج -
 
 لتجزئة ا ظةحفم
.  لصلةن ذات اماالئتن قبل لجان امعليها  وافقة  لماتمت  ل سلسلة من برامج المنتجات التي  ة من خالبالتجزئراضها  إق  دير المجموعةت
لا  تقييمالفي    " رانالدو"معدل  منهجية  جموعة  ملا  خدمتتس االئتمان خساللمستمر  أن  ةالمتوقع  يةئر  خدم تست  التجزئة.  حاء محفظةفي جميع 
الدمعنهجية  م للبياناتصائإلحاالتحليل    وران دل  بمستويات  تاريخية  ال  ي  الدفالمتعلقة  في  االئئالخسامقدار  قدير  لتع  التقصير  تمانية ر 

ي التي  تكبدهمكالمتوقعة  بصن  تطبيق  .لةعقومورة  ا  قبل    ةالمحدد  افيةضاإلالمخصصات    يتم  للتأاإلدارمن  أة  من   ر خسائل اتقدير    ن كد 
ً قعة مناسبالمتو يةتماناالئ  . المالي التقريرإعداد  تاريخ  في  ائدةادية السف االقتصظروالبالنظر إلى   ا
 
 زينة لخفظة امح

ا لم  م  يةارجالخ  التصنيف  االتلوكة  نيتمادرجات االئال   استخدام   ميت،  ةرالمتاجر غيلغرض  بها  المحتفظ  محفظة  الن في دات الديّ لسن  بالنسبة
 ة باستمرار. يتم تعيينشورالمناالئتمانية  رجات  الدوتحديث هذه  ة  يتم مراقب  .المخاطر الداخلية   تصنيفأن  بشمختلف    يلبنك رأ لدى ا  نيك
من  رجة  دبكل  طة  بمرتاللسداد  لتعثر في اا  ثدوح  يةمالتاح  استخدام  ويتمللمجموعة    ةخليالدا  اتاس التصنيفرجية إلى مقيالخالتصنيفات  ا

 .المتوقعة يةمانئتخسائر االلا حتساباالئتمانية ال تالدرجا
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 وحدةمالية الموائم الول القضاحات حي إ
 2021ر ديسمب  31

  يةات األمريك روالالد ماليينب األرقامجميع 

 تمة( )ت خاطرالم  إدارة 24
 

 ( مة ت)ت  ئتمانر االطمخا 24-4
 

 )تتمة(  من حدتهاف ر االئتمانية والتخفيخاطالم ضمحالل ا يمتقي 24-4-1
 

 ئتمانية  الي المخاطر ا ف هريةالزيادة الجو
إلى المبدئي  ت  ابثاإل  ذمن  نيةمار االئتهرية في المخاطجو التي شهدت زيادة    (ةت الماليأو األدواحددة )لمالتسهيالت اأو    ن زمو ملتاليتم تحويل  
لتحديلمالا  امحفظتهمجموعة  ال   اقب رت  .2المرحلة   إت . يالمخاطر االئتمانيةهرية في  جو   ثت زيادةد قد حذا  إد ما  ية   بطريقتين   المراقبةاء  جرم 
 : التالتين 

 

خم - المراجعة    الل ن  السنويالعملية  وإعادة  مواضيعية  والمخصصة  و ا  تصنيفة  الداخلية  الدلمخاطر   ى تضمق  ب حسنيف  صترجات 
 ؛ حال ال

  ؛ اآلن   حتى خ البدء  ريذ تاف المخاطر الداخلية منتصنيفي   ركةالح  درجة   ناه( أو دنظر أ)السداد  في اتأخرة  الم  غمباللل   يكيةكانالمراقبة المي -
 و 

 . كذللى إوما  ، قت نوح للو التسهيالت المم ة/وإعادة الهيكلراقبة عن كثب ين المعينين للمزمالملت، مثل ألخرىة اوعيالعوامل الن -
 

ر المعاييفي  تو ستع حاالت التعرض التي  جميعلى    ضمن التي تتو   ةضلمنخفانية اتمالئمخاطر االوسيلة  ة  ع مجمو ال  خدمت ، استباإلضافة إلى ذلك
 :اليةالت
 

 ؛عملة المحليةممولة بالالة ليمحبالعملة الكومية الح  التعرضحاالت جميع  -
 و ؛ زيأو مصرف البحرين المركن يربحال  ةمملك ةوملحك ملة المحليةع لل رضعلتاحاالت جميع  -
 . على و أأ -Aخارجي  نيفذات تص ضلتعراحاالت ميع ج -
 

  ه اتالتزام  دادسعن  متأخر    لمقترضإذا كان ا  يةمانتئمخاطر االالفي  دة جوهرية  زياشهدت  قد  ة  ة الماليوتعتبر األدا  الدعم،ء  إجرابيق  تط  يتم
ً يو   30من    ركثألالتعاقدية   ً ها الحقوالتي تم تمديد  ءات عفااإلحرين المركزي بعض  بلا  صرفم، قدم  2020سنة    خالل  .ما  ،2022ى يونيو  حت  ا
ً يو   74ى  إل  د األيامدة ع دزيامن خالل    19  –جائحة كوفيد  نتيجة ل ا  عهعايير التخفيف التي وضعة لم تطبق ممو مجن الإال أ،  الدعمر  عايي لمما

 . زيمصرف البحرين المرك
 

 المتوقعة  مانية ئتقياس الخسائر اال
  اإلثبات   منذمان  ئتالنوعية اات في  التغير  على   اءً بن  ضمحالل لالمراحل"  ثالث  "  ج من نموذ  9م  رق  ارير الماليةاد التقي إلعدار الدولمعييحدد ال
 : اهأدن لخصهو م ي كماالمبدئ

 

ً غير المضمحلة ائتمان  ة الماليةألدايف اتصن يتم   - بات  ذ اإلثجوهري منكل  االئتمانية بشطرها  مخاد  تز  أو التي لمالمبدئي  ت  ااإلثبعند    يا
 المجموعة.   من قبل رارمتاسبة ياالئتمانخاطرها قبة مراتم م" وي1لة مرحبدئي ضمن "الالم

ها ولكن ال يتم اعتبار"  2"المرحلة  ى  إلرحيل األداة المالية  ئي، يتم تلمبدات اثبنذ اإلية ممانتالئاطر االمخ  هرية في زيادة جو تحديد    تم  اإذ -
ة في ريهو ج  ادةيوث زدح  موعدموعة  المج  هاتحددقة التي  طريل على وصف لله للحصو ع أعالجى الرجو ير  مضمحلة ائتمانياً.  بأنها
 ة.يخاطر االئتمانالم

 " 3لية إلى "المرحلة داة الماألل اترحي يتمفإنه اً، نيائتمحلة اة مضمة المالياألدات إذا كان -
مر  مدى الععلى  قعةمتو تمانية الئن الخسائر اال للجزء م غ مساو بمبل  1 حلةوات المالية في المرلألدعة ر االئتمانية المتوقائقياس الخسم يت -

التعأح  ن ع  نتج تالتي   السداد  داث  في  القش  12ل  تملة خال لمحاثر  لألمال  مانيةئتئر االلخساا   سقيايتم    ادمة.هراً  في  توقعة  المالية  دوات 
 . عمر المتوقعة على مدى النية تماى أساس الخسائر االئعل 3 و أ 2ن تيحلالمر

ال - فمفهوم  إن  الخساالسائد  قياس  ً   توقعةالمية  االئتمان  ئري  التقع إل  ي للدو اار  يللمع  وفقا المالية  داد  ف  ينبغي ه  أنهو    9قم  رارير  ي  األخذ 
 .ليةمستقبال لنظرةاات وملمع عتباراال

 

حلة  مضمالمالية ال وجودات لمخالف اب) 9قم ة رداد التقارير الماليإلع دولي بموجب المعيار ال  لالضمحاالبات لتطرسم البياني التالي ميلخص ال
ً ائتم  : (لممنوحةاة أو االمشتر انيا

 مبدئي ثبات الاإل ذ االئتمان من ي نوعيةر فيغتلا

  
 3 لةرح الم 2المرحلة  1رحلة الم 

    
دة الجوهرية في المخاطر  زياال )اإلثبات المبدئي(  

  ئتمانيةالا
لة  ضمحأو الم لسداد )التعثر في ا

ً ائتما  (نيا

     
  ي( ئدبمال تذ اإلثبان)م  
    
  12ة وقعة لمدية المت مان ت الخسائر االئ  

 راً شه
دى  لى مقعة عمتوة التماني ئ الر الخسائ ا

 العمر
دى  قعة على متولمالخسائر االئتمانية ا

 العمر
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 ات حول القوائم المالية الموحدةاحإيض
 2021يسمبر د 31

  يكيةررات األموالماليين الدم باألرقاجميع 

 )تتمة( رة المخاطر إدا 24
 
 ( ةمتت) نار االئتممخاط 24-4
 
 تمة(ت) ان حدتهيف موالتخفئتمانية خاطر االمال اضمحالل تقييم 24-4-1
 

 ر  فتراضات وتقنيات التقديالاو التخشرح المد –وقعة مانية المتقياس الخسائر االئت
االئتم  ياسق  تمي المالخسائر  ععلى    أو  اً رشه  12  أساس  ىلعما  إ  توقعةانية  اعتماداً  العمر  الزيادإذ  مالى  مدى  كانت  في  ا  الجوهرية  ة 
انية المتوقعة هي  متئ الر ائالخسا.  ئتمانياً مضمحلة ار  تعتبالموجودات  ا كانت  إذ  و ماأبدئي  إلثبات الم ا  قد حدثت منذ مانية  اطر االئتمخال

مصومخال  جالنات احتمالم  حدوثن  الالتعثر    ية  التعروق  دادسفي  فلتا د  نع  ضيمة  السداد  عثر  السداال  لةحا  في والخسارة  ي  في  ،  د تعثر 
 : حو التاليلنوالمحدد على ا

 

ر كولمذاالتعثر في السداد"  ريف  عت" ب  )حس   المالية   اتهالتزامالوفاء ب  انية تعثر المقترض فيإمكداد  في السوث التعثر  حدية  ل احتمالمثت
 .لتزاماللقي متبال مرعلى مدى الع  وأة مالقادشهراً  12لمدة ، إما ه(أعال
 

  12ى مد  ى، علي السدادر فلتعثاوقت  مستحقه في ونن تكأجموعة قع المتوالتي ت لغالمباالسداد على  لتعثر في ند اعض عرالتتستند قيمة 
القا التعردمة )قيشهراً  السداد على مدى  تلاد  عن   ضمة   في   ثرعلت عند اض  عرتال  ةقيم)  المتبقي  العمر  ىمد  ىو علأ  (اً هرش  12عثر في 

  ضافة اإلبلي  ب الحاصيد المسحولراعة بتضمين  المجموتقوم  ،  دةجدلالرتباطات المت  ، بالنسبةمثالال  يلسب  فعليعلى مدى العمر(.  سداد ال
 . لكإذا حدث ذ، سدادال فير لتعثفي وقت اتعاقدي الحالي لا حدال ىإلسحبه  أن يتم من المتوقعي مبلغ آخر أإلى 
 

في لف الخسارة  . وتختدة في السداالمتعثر  اتالتعرض  ىعل  ارةخسال  ىتوقعات المجموعة لمدالسداد    في  ثرعحالة الت  في  ارةسالخ  لتمث
الالحالة   في  الطرف  سب  حلى  عسداد  تعثر  ا  مطالبةالوأقدمية  ونوع  اآلخر  نوع  الدع  إلضافيةا  تنا ضمالوتوافر  االئتأو   خرآلا  مانيم 

في   من وحدات التعرض ةخسارة لكل وحدال منية مئوكنسبه في السداد  ة التعثرال حي فالخسارة  عنبير عالت م. ويتاعيوالقط والجغرافي
أو    اً شهر  12أساس  ى  لع  ادلسداتعثر في  حالة الفي  لخسارة  ا  احتسابيتم  (.  السدادفي  عثر  لتند ا عة التعرض  يمق)  السداد  عثر فيالتوقت  
لتعثر  حدث إذا حدث اتن  أ  وقعتي يتالنسبة الخسارة  هي    اً هرش  12  هلمدلسداد  ا  في  رثلتعا  في حالة  أن الخسارةحيث    ،مرلعا  ى مد  على

السداد ال  12  ل خال  في  التعثر  في حالة ا  رةوالخساقادمة  شهراً    ا ذ إث  تحد   أن يتوقع  التي  ة  سبة الخسارهي نعلى مدى العمر  اد  لسدفي 
 . ضللقربقي مر المتوقع المتلعاى مدعلى حدث التعثر في السداد 

 

لكل شهر  د  سدافي ال  حالة التعثرفي  رة  والخسا ر في السداد  حدوث التعثية  مالحتات  توقعامن خالل  قعة  متومانية الئتاال  ئرساد الخديتحم  تي
السداد والخسارة في    رثتعال  ةي)احتماللثالثة  المكونات امضاعفات  رض فردي. يتم  تع  ولكلتقبلي  مس السداد وقيم  ثرعلتا  حالةفي  ة في 

ً عم  (سدادفي الر  عثلتاعند    التعرض   أواً  مسبق  ه تسديديتم  م  تعرض لالأي  البقاء )انية  ي السداد إلمكر فعثالتتوقعات احتمالية    ديلويتم تع  ا
الويحسب هذا بش  (.ر سابقشه  د فيالسدا  تعثر فيال رة مها  خصمم  يتثم    ومنة لكل شهر مستقبلي،  عقومتال  ةالئتمانيخسائر اكل فعال 

ب إعدا تاأخرى  التريخ  معدلإ  .اهي عموتجالي  لم ا  اريرقد  ال  ن  في  الخصم  االئتما ال  حتسابامستخدم  سعخسائر  هو  المتوقعة  الفائدة نية  ر 
   .له يعدل تقريبمب أو فعلي األصلي ال
 

ي  ثر ف التعحدوث  الية  الحتمة  يبلقالمستالنظرة  معلومات  ق  يبطت  الل خمن  لعمر  ى مدى ا السداد عل   التعثر في حدوث  ضع احتمالية  وم  يت
ويفترض أن يكون لملحوظة  اية  يخيانات التارى البلع  ستحقاق  بيان االند  يست والقرض.  استحقاق    فترةمدى  لى  ع   شهراً   12ة  مدالسداد ل

 . انيةاالئتمة ونطاق الدرجة حفظلموجودات ضمن المجميع افي و نفسه ه
 

 على أساس   رضقتالمعلى  حقة  ستمال  ديةعاقلتوعات ا لمدفتند إلى ايسلك  ن ذ إ، فةواحدة  دفعكض  وقرسداد الو  ةفأالمط  اتمنتجلللنسبة  با
 مر. لعمدى او على اً أشهر 12
 

للمنتجات  ب التعرض في الي،  المتجددةالنسبة  الحالالراألخذ في االعتبار  سداد بتعثر في التوقع  المسحوب   لمل تحو"عاضافة  إي وصيد 
 ج. ب نوع المنتحس اضاتترفاال  ذهه. تختلف دداالسعثر في الت في وقتلمتبقي ا للحد قعتولما ض يخفتالبيسمح  يذلن" ااتماالئ
 

المضمو نتجلمللنسبة  با تطبالضمانات  قيم  على  ساس  باأل  ذلكستند  ي،  نةات  القرفرق ضما  يقبعد  لوفق  المعتمدض  ن  الضمانات. اً  نوع 
علعالو المجقا،  ذلك  ى وة  التاح   في  خسارةللالدينا    ودالحديق  بطتبوعة  م مت  السداد  لة  في  يتعلق  يمفعثر  لكامل اب  نالمضموزء  جلابا 
 ان. ضماللى نوع بناًء عة فظمحلل
 

ل مل مثعوا  ةعدتبار  لى نماذج تأخذ في االع عناءً بسداد  في ال  تعثرالخسارة في حالة ال  احتسابتم  ي،  المضمونةات غير  للمنتج  سبةلناب
 . دالسدا  في بعد التعثر دةرلمستغ االمبالتبار العتي تأخذ في االذلك  إلى وماد لسداتعثر في اال حدوث ية لاتمحوا عقطاوال البلد
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 الموحدةة  اليلمحول القوائم ا  إيضاحات
 2021ديسمبر  31

  ةمريكيألدوالرات اجميع األرقام بماليين ال

 مة( )تترة المخاطر إدا 24
 
 مة( )تت ئتمانمخاطر اال 24-4
 
 مة( )تت من حدتهالتخفيف ة واانيمتالمخاطر االئ ضمحاللام تقيي 24-4-1
 

 )تتمة(قدير لتت اياالفتراضات وتقنشرح المدخالت وا –ة عق المتو انيةتمئاال ائرخسالقياس 
يت االقتصاديةال  تضمين  مكما  ا  معلومات  احتمالية  ي  فة  مستقبللللنظرة  فالتع ث  حدوتحديد  الخسارة  أو  السداد  في  ي ف  لتعثراي حالة  ثر 

أدناه و  4  رقم  يضاحاإلإلى    وعى الرج. يرج التعرضد  لب  ضات حسبراتفهذه اال  تختلفد  لعمر. قدى الى م أو ع  شهراً   12دة  لم  داسدال
 ئتمانية المتوقعة.اال خسائرال ساباحتجها في دراإولية لمستقبات النظرة اومتوضيح بشأن معل علىل  للحصو

 
ية لاحتماحقاق  ستان  بيايد  دتحة  كيفيمثل    -وقعة  المت  يةتمان االئائر  خسلا  احتسابلية  مع  اعليه  ستندت  يضات التتم مراقبة ومراجعة االفتراي

االئتمانية المتوقعة   الخسائر  احتساب  نضم يتسنوي.  ى أساس ربع  علذلك    وما إلىات  مانلضة اسداد وكيفية تغيير قيمالر في  عثالتحدوث  
ي تغيرات لم تطرأ أ   .33-4و  19-4  مرق   احينيضاإل  في  كذل. تم توضيح  مةة الهاتراضات المحاسبيالفيرات واجتهادات والتقدعلى اال
 . نة المتوقعة خالل الس االئتمانيةالخسائر  في منهجية ريةجوه
 

  19 –يد فترة جائحة كوف ل خالمتوقعة تمانية الالئئر اساالخ احتسابتقييم و
الحالي،    إلى  ربالنظ المجموعة  فقد  السيناريو  المتوقعة  ئاالالخسائر  ت  تقديراعلى  فية  مخصصات إضاطبقت  إلى فحص    اداً استنتمانية 

الجوهريتهاجاالى  إل ة  اإلضاف )ب  اخليالد ط  لضغا ادات  في  اإلضافيلاتقدير  ناء  ثة(.  تة مخصصات  فياألخم  ،  غير التعافي  ر  عتبااال  ذ 
 . 19  –وفيد ك يدة لجائحة، وأوجه عدم التيقن حول المتغيرات الجدختلف البلدانتوزيع اللقاح في م، بعد حةالجائ المتكافئ بعد

 
ال بناء  تم  ااذنموقد  ال  لتيج  بومعايرمجموعة  تستخدمها  واالرتاالتجاه  استخدامتها  التاات  إلى  ة،  يخريباطات  ناريوهات السيباإلضافة 
النظللاالقتصادية   ليةمستقبلرة  ف  من  نكي  م .  نما  اليح اللوقت  ا  يالممكن  لمدى  وضع  التوقعذج موثوقة  اشدة  الكلحاات  لالقتصاد    لي لية 

يجة  ونت.  ها المجموعةيفل  ة التي تعمق الرئيسيظيمية في جميع المناطلتوجيهات التنواالمختلفة    دعمال  مةنظأعن  الناتج  لتعقيد اإلضافي  وا
تماداً اع  ،ريهاستبشافية  إضامخصصات  ذات    حفظة أومتة  يات إضافصصخمكون ذات  ن تأ  ماإئج  تاإلى ن  حاليةاللذلك، قد تؤدي النماذج  

ي ف  يراتألن التغونظراً  .  الالحقة  النموذجعلى    تتعديال  إجراءمن الضروري    صبح أد  فق،  المحدد. ونتيجة لذلكالقطاع    /  ظةالمحفعلى  
تستغرق أعلماالبيانات  من    دتح  لتيا  لمسائلوا،  اصهفحولتطويرها  طويالً  وقتاً    النماذج  تطبيق  تتوقع    ه،الذكورة  هذه المجموعة 

 . ورنظستقبل المفي المالالحقة  ذجونمالوتعديالت ة إلضافيات االمخصص
 

تق الديتم  اماولمعم  للححلت إلضافية وت  فيما  يسسايل  بالمدخالتية  االالخسذج  نموفي    تعلق  المتئتماائر  سيناريوعة  وقنية  إطار  هات في 
 .أدناهإطار االفتراضات االقتصادية المتغيرة في  ةددعمتية اقتصاد

 
 ادية صقتاالالمتغيرات ت افتراضا

  اكتمالهان  لضما  .19-4  قمر  حيضااإل  في   الهمذكور أع  هوكما    وقعةة المتنيا ئر االئتمخساال  ريدي تقف  المتبعللنهج    ةعامة  ظرنعرض    تم
اطر مخقسم  يتحقق    .(وليوصندوق النقد الد  موديزوكالة  )مثل  أخرى  مة من مصادر  خدالمست  اتالبيانعة على  المجموحصل  ت  ،هاودقت
عزى ي تالت  حاترجيالتتحديد    ك لذ  ما فيعة بللمجموة  عية المتوقمانئت الا   سائرلخماذج ا ت لنخاللمده ادقمن  لمجموعة  اب  صتمان الخااالئ

 ة.  متعدديوهات الإلى السينار
 

 :قعةالخسائر االئتمانية المتومخصص ر على ؤثلتي تا ت أهم االفتراضاوفيما يلي 
 
 ؛ نلضماا يمتقي  عمليةو لشركاتا  على أداء  ريجوهالر نظر إلى التأثياإلجمالي، باللمحلي  الناتج ا (1)
إلى  نظلباالنفط،  ار  سعأ (2) النطقالمات  ياقتصاد  ى عليرها  لتأثر  البنكفي  وجديتي  ة  التاظم  مع  ودوجمحل  و  ها  بعة  الشركات 

 ؛ والتشغيليةا لياتهمعوللمجموعة 
 . عةالمجمو تعرضحاالت لبية غا توجدد حيث ايره على االقتصمؤشر األسهم، بالنظر إلى تأث (3)
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 ةحد الموالية  لمت حول القوائم ا حاضاإي 
 2021ر ب ميسد 31

  ةيرات األمريك الدوال يني ام بمالرقجميع األ

 تمة( )تاطر المخرة  إدا 24
 

 مة( )تت مانئتر االاطمخ 24-4
 
 )تتمة(  لمخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتهاا اضمحالل تقييم 24-4-1
 

 )تتمة(ادية صقتاالالمتغيرات ت افتراضا
 لسيناريوهات افي  خدمة  تلمسجيحات ارلتوا  المتوقعةنية  ااالئتم  ائرالخس  حتسابال  الرئيسية  يلكالصاد  قتاالات  متغيري  التالل  لجدويبين ا

نة األساس لالفتراضات المستخدمة في  باعتبارها س  2020)  سساتبارها سنة األاعك  2021سنة  رنة بالنخفاض مقاالتي تظهر الزيادة / ا
 . (2020سنة 

 
          2021دمة في سنة ستخ لماالفتراضات ا 

رات  تغيم
االقتصاد الكلي  
الرئيسية  

  ة ستخدم م ال

سيناريو الخسائر  
االئتمانية المتوقعة  

 والترجيحات 
 2026  2025  2024  2023  2022  المخصصة 

             
  وممعدل ن

ي حللمتج االنا
 ي لامج اإل

 [ % 25,9،  % 10,6]   [ % 20,5،  % 9]   [ % 15,3،  % 6,5]   [ % 10,3،  % 4,1]   [ % 5.2  ، % 1,7]   ( % 40)   سي ا أس  
 [ % 28,5،  % 12,7]   [ % 23,5،  % 11,3]   [ % 21,3،  % 9,2]   [ % 19,1،  % 6,4]   [ % 12.4،  % 3,7]   ( % 30صعود )  
 [ % 22,7،  % 4,8-]   [ % 16,9،  % 8,4-]   [ % 10,9،  % 11,7-]   [ % 5,1  ، % 13,9-]   [ % 0,2،  % 11,0-]   ( % 30) هبوط   

             
 % 14,1-  % 16,9-  % 20,0-  % 21,6-  % 19,4-  ( % 40)   اسي أس   سعر النفط 

 % 6,7-  % 10,1-  % 13,4-  % 14,4-  % 15,5-  ( % 30صعود )   
 % 24,1-  % 28,3-  % 34,0-  % 38,1-  % 52,4-  ( % 30ط ) هبو   
             

 [ % 22,4  ،   % 2,8]   [ % 17  ،   % 1,9-]   [ % 11,4  ، % 7,2-]   [ % 6,6  ، % 11-]   [ % 3,9  ، % 9,3-]   ( % 40أساسي )   * مؤشر األسهم  
 [ % 34,5  ،   % 11,8]   [ % 28,7  ،   % 9,6]   [ % 25,3  ، % 6,5]   [ % 20,0  ، % 3,1]   [ % 17,1  ، % 2,1]   ( % 30) صعود    
 [ % 8,1  ،   % 10,2-]   [ % 1  ،   % 15,7-]   [ % 4,0-  ، % 22,0-]   [ % 10,6-  ، % 26,1-]   [ % 17,4  ، % 37,89-]   ( % 30هبوط )   
             

           2020دمة في سنة االفتراضات المستخ 
رات  تغيم

  االقتصاد الكلي 
الرئيسية  
  ة المستخدم

سيناريو الخسائر 
ئتمانية المتوقعة  اال

 والترجيحات
 2025  2024  2023  2022  2021  المخصصة 

             

ول  ممعدل ن
لمحلي  تج االنا
 مالي  اإلج

 [ % 32,2،  % 7,4]   [ % 24,7،  % 5,2]   [ % 17,6،  % 2,5]   [ % 14,1  ، % 0,5  -]   [ % 7,3،  % 3,8-]   ( % 40أساسي )  
 [ 35,3،  % 13,4]   [ % 27,7،  % 11,7]   [ % 21,6  ، % 9,4]   [ % 20,3،  % 7,3]   [ % 11,7  ، % 3,8]   ( % 30صعود )  
 [ % 29,3،  % 10,8-]   [ % 21,4،  % 13,9-]   [ % 13,5،    % 17,3  -]   [ % 5,9،  % 19,6  -]   [ % 0,4-،  % 16,2-]   ( % 30) هبوط   

             
 % 39,7  % 34,5  % 31,2  % 26,5  % 8,5  ( % 40)   أساسي   سعر النفط 

 % 52,8  % 47,3  % 43,8  % 38,9  % 19,2  ( % 30ود ) صع   
 % 18,4  % 8,1  % 3,4  -  % 32,4  -  % 45,2-  ( % 30ط ) هبو   
             

 [ % 75,7  ،   % 2,0]   [ %   64,5  ، % 0,5]   [ % 55,0  ، % 2,7-]   [ % 50,0  ، % 8,3-]   [ % 40,3،  % 18  -]   ( % 40أساسي )   * مؤشر األسهم  
 [ % 87,9  ،   % 5,6]   [ % 76,1  ، 4,7]   [ % 66,9  ، % 3,8]   [ % 57,8  ، % 6-]   [ % 51,6  ، % 10,3  -]   ( % 30) صعود    
 [ % 60,5  ،   % 0,9-]   [ % 52,6  ، % 4,6-]   [ % 42,0  ، % 12,8-]   [ 22,4  ، % 23,4  -]   [ % 0,1  ، % 39,1  -]   ( % 30هبوط )   

 
ً   مؤشر األسهمومعدل نمول الناتج المحلي اإلجمالي يمثل *  يعمل فيها البنك. ة  يغطي مؤشرات بلدان متعدد نطاقا

 
وث دحية  حتمالغيرات االقتصاد الكلي وابين مت نحدار  االل  على أساس تحليه،  لمذكورة أعالا ة  صادية الكلياالقت   ه المتغيراتار هذتم اختيي

ي حالة  ف رة  ساسداد والخالفي    رثالتعوث  دح الية  على احتم  ثيرأت  نم  بها  بطتري  اومة  اديت االقتصهذه المتغيراتختلف  .  السداد التعثر في  
موديز   من قبل وكالةيناريوهات(  جميع السبة لنسبالادية )االقتصغيرات  تمت هذه الاعيم توق. يتم تقداعقطوال  البلد حسب    ي السداد فعثر  الت

 . لةبالمقت نواالسى دعلى متصاد القرض تقديري لل عأفض أساس ربع سنوي وتقديم على
 
  التالي بو  ،لمتأصلادم التيقن  من ع  ةرجه عاليتخضع لدها  الت حدوث ااحتمالتوقعات و  فإن،  اقتصاديه  تنبؤات  ال بالنسبة أليحا هو الموك

ج  ئتاللنا  تهاأفضل تقدير  ثلالتوقعات تم  هذه  تعتبر المجموعة أنعة.  المتوقائج  نتالعن تلك  بشكل جوهري    لية قد تختلفالفع  لنتائجفان ا
المختلفةفيالجغرا  ناطقلمداخل ا ن  تبايالو  تماثلاله عدم  جوأل  لتحليإجراء  قامت ب  قدو  ،ةملتالمح السيأ  إلثباتللمجموعة    ة  اريوهات نن 
 اريوهات المحتملة. السينمجموعة  سبنام كلش بتمثل ارة ختملا
 

 ل الحساسية تحلي
االفتراضات على  أعالية  الجوهرغييرات  والت  بناًء  كف ه  المذكورة  بنسبة  ادتصقا  رتغيم  لي  اإل  %5-و  %5+ي    لمتغيراتباحتفاظ  مع 

األخرلرئا ثايسية  ستغيةبتى  الخسائر  ،  المتوقعة  ر  انخفانطا في    2حلة  رموال  1ة  للمرحلاالئتمانية    : 2020)   %11,3-  بةبنس  ضق 
 . (%7,8 زيادة بنسبة :2020)  %13,9سبة إلى زيادة بن( %9,7 انخفاض بنسبة



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

66 
 

 لمالية الموحدةل القوائم ا احات حوإيض
 2021مبر ديس 31

  ةمريكيألالرات ادوال ماليينم بألرقاا عيمج

 ة()تتم مخاطر إدارة ال 24
 

 )تتمة(   نر االئتمااطمخ 24-2
 

 رى مانية أخائت عزيزاتي ضمانات وتار أخذ في اإلعتبن األدو  اطر االئتمانخمل  القصوى ات تعرض ال 24-4-2
لبنود  نئتماطر االلمخا القصوى اتتعرضلا  دناهدول أالج يوضح. ياعن لصاع لقطاسب اقليم الجغرافي وحموعة حسب اإلكز المجتم إدارة مخاطر ترت 
قبل  إجمالي،  أساس  لى  وى عالقص   ت التعرضاهار  م إظت المحتملة.    ات اإللتزامية وئتمان الا  رتباطات اال بنود    في ذلك  بمامالي،  للمركز ال  دةلموح ة ائمقاال

 . يسيةالرئ ت اان ملضاو قاصة الم اتفاقيات استخدام اطر من خالليل المختأثير تقل

 
   لتعرضات ا جمالي إ

   ىالقصو
 2021 2020 
   

 1,723 2,580 لة سائ   أموال
 154 884 رة محتفظ بها لغرض المتاجن ات دّي دسن 

 1,803 3,031 الية أخرى وك ومؤسسات مدى بن ت لإيداعا
 1,823 698 ة شراء ات إعادراة بموجب اتفاقي ة مشت ق مالي أورا

 6,687 8,333 تاجرةملاغير رض  لغ هاب حتفظ من دّي ت إستثمارا
 15,656 16,768 سلف و  قروض 

 2,222 2,002 أخرى  ة ي ائتمان عرضات ت 
 ─────── ─────── 
 34,296 30,068 
 7,054 7,735 ( 21 رقم  محتملة )إيضاح  اتامالتزية وتمان ائ ات رتباطا   
 ─────── ─────── 
 37,122 42,031 جموع لما
 ═══════ ═══════ 
 

األ تسج  امدن ع المالي دول  العابالقيمة  ات  فة  أعاله  ب ماللمبالغ  ا  نإدلة  لي الحال  ةي ئتمان اال  رط مخاال  اتضرتع  تمثلينة  ولكن    ات التعرضد  دوحال س  ية 
 يرات في القيم.  لتغلالمستقبل نتيجة في نتج  ت إن ن اطر التي يمكلمخل القصوى 

 

   ة يئتمانالخاطر امقصوى لل ال  ات رض لتعار كز مخاطتر 24-4-3
 : ية التاليةافرالجغاألقاليم  رى( حسبئتمانية أخا زات و تعزي أبها ضمانات محتفظ  ة أي عتبار الاخذ في قبل األموعة )مجوجودات التحليل مكن يم
 

 ت  وجوداالم 
 2021 

 3المرحلة  2ة لمرحلا 1المرحلة  
 راة / ممنوحة مشت

 المجموع     ئتمانيا  مضمحلة ا 
      

 3,416 - 1 180 3,235 ربية أوروبا الغ

 16,394 1 70 373 15,950 ربيلعالعالم ا

 1,179 - - - 1,179 آسيا

 3,848 - - 69 3,779 الية شممريكا الأ

 7,890 - 38 117 7,735 ة ا الالتيني كمري أ

 1,569 - - 1 1,568 رى أخ
 ────── ────── ────── ────── ────── 
 34,296 1 109 740 33,446 جموع الم

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

 وجودات  الم 
 2020 

 3المرحلة  2ة المرحل 1المرحلة  
 ممنوحة  / مشتراة 

 المجموع    ضمحلة ائتمانياً م
      

 2,885 - 1 237 2,647 ية رب الغأوروبا 

 13,928 - 104 436 13,388 لعربيالعالم ا

 1,272 - - - 1,272 اآسي 

 2,636 - - 16 2,620 مريكا الشمالية أ

 7,809 - 51 94 7,664 ة ي ا الالتين كي مرأ

 1,538 - 4 2 1,532 أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── 
 30,068 - 160 785 29,123 جموع الم

 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 وحدةلمالمالية احول القوائم حات إيضا
 2021ديسمبر  31

  يةات األمريك والريين الدبمالجميع األرقام 

 )تتمة( طرلمخاا  رةداإ 24
 
 )تتمة( االئتمان  اطرمخ 24-4
 
 ( مة ت)ت يةنئتماالا مخاطرللالقصوى  اتلتعرضار طخام زترك 24-4-3
 ة: تاليالرافية حسب األقاليم الجغ مجموعةال يةكمل  وحقوق طلوباتمليل كن تحيم
 
  وحقوق الملكيةات بوالمطل 
 2021 2020 
   

 2,047 2,060 ةغربيوروبا الأ
 20,790 24,422 عربيعالم الال

 340 357 آسيا
 877 1,147 يكا الشماليةأمر
 5,673 5,635 نيةيتيكا الالأمر
 680 1,276 رى أخ
 ────── ────── 

 30,407 34,897 المجموع 

 ══════ ══════ 
 التالية:   غرافيةيم الجقالاأل جموعة حسبلمة للات المحتماإللتزاموتباطات االرليل تح مكني
 

 تملة ات المحلتزاماإلو ةرتباطات االئتمانياال 

 2021 

 3المرحلة  2 حلةالمر 1المرحلة  
  ممنوحة مشتراة/

   عالمجمو مضمحلة ائتمانيا  
      

 973 - 3 54 916 ةبيالغربا أورو

 3,357 - 21 52 3,284 عربيالم الالع

 134 - 4 1 129 ايآس

 847 - - 2 845 يةالشمالأمريكا 

 2,254 - 6 5 2,243 الالتينية أمريكا

 170 - - 3 167 أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── 

 7,735 - 34 117 7,584 المجموع 
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 تملةات المحاإللتزامو ةانيرتباطات االئتماال 

 2020 

 3المرحلة   2  حلةالمر 1حلة  المر 
مانياً  محلة ائتمض
 ع  المجمو ة/ ممنوحةراتشم

      
 838 - 3 138 697 ةبيالغربا أورو

 2,527 - 12 131 2,384 الم العربيالع

 278 - 9 3 266 آسيا

 788 - 7 82 699 يةشمالالكا أمري

 2,249 - - 7 2,242 أمريكا الالتينية

 374 - - 8 366 أخرى 
 ────── ────── ────── ────── ────── 

 7,054 - 31 369 6,654 موع المج
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 دةحات حول القوائم المالية الموحإيضا
 2021 ديسمبر 31

  ية ات األمريكلدوالرايين م بمالجميع األرقا    

 تتمة()إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( ئتمان مخاطر اال 24-4
 

 مة( تت) ية ناالئتم ار مخاطى للالقصو اترض تعلا  مخاطر زرك ت 24-4-3
القطا التحليل  للمالال  ودات للموج  ي ناع صع  األخذ  )وعة،  مجمية  المخاطر  بعد  الضمان(  االعتبارفي  تحويل  االعتبار  في  األخذ  نقدية الت  اقبل 

 التالي: رى، هي كية األخئتمانت االأو التعزيزامحتفظ بها ال

 ى  القصوي التعرضات إجمال 
 2021 

 3ة مرحللا 2المرحلة  1لة حالمر 
 وحة ممن / شتراةم

 ع ومالمج ا  مانيائت ة مضمحل
      

 11,570 - 1 19 11,550 ماليةخدمات 
 5,905 - - - 5,905 ومي حك
 4,611 - 31 44 4,536 أخرى  مات خد

 2,874 - 23 110 2,741   ي تصنيع
 1,298 - 2 13 1,283 اباتغال د وتشجيريصو  زراعة
 1,476 - 12 219 1,245 ئيإنشا

 1,169 - - - 1,169 مرافق عامة 
 1,144 - - 22 1,122 قة طا
 900 - 1 8 891 يع توز

 870 1 6 59 804 ي استهالك شخصي /تمويل 
 611 - 11 13 587 صالت موا
 576 - - 59 517   التجاري  يعقارتمويل الال

 491 - 18 - 473 واتصاالت  معالوجيا ووسائل اإلتكنول
 421 - 1 121 299 ريتجا
 282 - - 37 245 زئةجلتاجار ت
 94 - 3 16 75 قيبوتن دين تع

 4 - - - 4 سكني العقار ال رهن 
 ─────── ─────── ─────── ────────── ─────── 

 34,296 1 109 740 33,446 موعالمج
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════════ ═══════ 
 

 قصوى  اللتعرضات ي اإجمال 
 2020 

 3ة لمرحلا 2ة حلالمر 1ة لالمرح 
 حة ممنو  /شتراةم
 وعالمجم اً يائتمانة ضمحلم

      

 11,127 - 3 50 11,074 ماليةخدمات 
 4,819 - - - 4,819 حكومي 

 2,515 - 65 4 2,446 أخرى  مات خد
 2,362 - 42 121 2,199   ي تصنيع

 1,149 - 1 22 1,126 اباتغال د وتشجيريزراعة وص
 1,493 - 4 195 1,294 يإنشائ

 1,044 - - - 1,044 مرافق عامة 
 1,125 - - 28 1,097 ة طاق
 962 - - 8 954 يع توز

 946 - 3 64 879 ي استهالك شخصي /تمويل 
 813 - 14 31 768 مواصالت 

 601 - 5 68 528 التجاري  يعقارتمويل الال
 417 - - - 417 واتصاالت  مالع وسائل اإلكنولوجيا وت

 324 - 5 116 203 يتجار
 253 - - 61 192 ئةزجلتاجار ت

 113 - 18 17 78 نقيبن وتتعدي
 5 - - - 5 سكني العقار ال رهن 

 ─────── ─────── ─────── ────────── ─────── 
 30,068 - 160 785 29,123 موعالمج
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════════ ═══════ 
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 لموحدةا  اليةلمائم ا قو لت حول اإيضاحا
 2021 ديسمبر 31

  مريكية رات األلدوالين اماليجميع األرقام ب    
 مة()تت اطرالمخ إدارة 24
 

 )تتمة(  ئتمان مخاطر اال 24-4
 
 ( ة )تتم انية الئتم مخاطر الل القصوى   ت التعرض ااطر ز مخ ركت 24-4-3
  خرى، هي ة األماني ئت اال  ظ بها أو التعزيزاتتفحم ال  قديةن ال  ضمانات لر اباعت اال  فيذ  األخ  د بعلمجموعة،  ل  لية المت اوجوداللم ي  علصناالقطاع اليل  حت 

 كالتالي:

 وى ات القصلتعرض صافي ا 
 2021 2020 
   

 8,827 10,339 مالية خدمات 
 4,709 5,814 حكومي 

 2,510 4,419 خرى دمات أخ
 2,321 2,822  عيصني ت 

 1,149 1,291 الغابات  زراعة وصيد وتشجير
 1,488 1,430 يائ إنش

 1,044 1,168 ة امع مرافق 
 1,100 1,144 قة طا

 962 892 عتوزي 
 946 869 يكالاستهصي / خ ل شتموي 
 813 610 صالت  موا
 601 576   ريالتجا ي عقارتمويل الال
 417 490 ت ال تصام واعالإلا جيا ووسائل نولوكت 
 318 418 اري تج

 253 281 ة جزئ لت تجار ا
 113 94 تعدين وتنقيب 

 ────────

─ 

─────── 
 27,571 32,657 مجموع ال
 ════════

═ 

═══════ 
 

  يزاتأو التعز المحتفظ بها نقديةال اناتاالعتبار الضممجموعة، قبل األخذ في ملة للمحت ال اتاإللتزامية وئتمان رتباطات االلال يناعلصا لقطاع ل احلي ت 
 كالتالي: هي  ى،رخية األن ائتماال

   وىص قات ال تعرض ل اي إجمال 
 2021 

 3 لمرحلةا 2 المرحلة 1 المرحلة 
 نوحة مم مشتراة/
 وع المجم تمانيا  ة ائمضمحل

      
 2,694 - - 49 2,645 مالية خدمات 
 57 - - - 57 ي حكوم
 701 - 2 1 698 ى ر أخات خدم

 981 - 3 37 941  يتصنيع
 154 - - - 154 ت ااب الغ شجيرت صيد وزراعة و

 1,002 - 16 6 980 شائيإن 
 809 - 4 3 802 مرافق عامة 

 235 - 1 - 234 طاقة 
 102 - - 1 101 عي زتو

 84 - - - 84 ياستهالكتمويل شخصي / 
 431 - 6 13 412 الت  مواص

 51 - -  51 ري التجا ي عقارتمويل الال

 144 - 2 - 142 الم واتصاالت  ئل اإلعووسايا تكنولوج
 123 - - 5 118 تجاري 
 141 - - 2 139 التجزئة تجار 

 26 - - - 26 تعدين وتنقيب 
 ───── ───── ───── ────── ────── 

 7,735 - 34 117 7,584 المجموع 
 ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ 
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 الموحدة  وائم الماليةلقل احوات احإيض
 2021بر ديسم 31

  ة ياألمريك اتين الدوالربمالي مقاألرا جميع    

 ة( تم)تخاطر إدارة الم 24
 

 ( تمة)تن االئتمااطر مخ 24-4
 

 )تتمة(  ة الئتمانياطر مخاللقصوى  ال اتلتعرض اتركز مخاطر   24-4-3
القطاع ل  تحليل  و نئتمااطات االالرتبالصناعي  للمجموعةحتالم  ات اإللتزامية  األملة  قبل  في  ،  الضمانات االعتبخذ  أو المحت  ةديلنقا  ار  بها  فظ 

 الي: لت، هي كاية األخرىنئتماالاعزيزات تال
 صوى  قات التعرضالي إجمال 
 2020 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

ة  محلمض
ائتمانياً مشتراة/ 

 المجموع ممنوحة
      
 2,121 - - 30 2,091 ماليةمات خد

 79 - - - 79 حكومي 
 467 - 14 6 447 ى رأخات خدم

 1,214 - - 175 1,039   تصنيعي 
 153 - - - 153 تبااالغ يرصيد وتشجزراعة و 
 656 - 10 67 579 إنشائي

 875 - - 22 853 مرافق عامة 
 416 - - 24 392 طاقة 
 160 - - 3 157 يع زتو 

 103 - - - 103 ي استهالكتمويل شخصي / 
 243 - 7 - 236 الت مواص

 86 - - - 86 ري التجا يقارعتمويل الال
 192 - - 10 182 الم واتصاالت إلع يا ووسائل انولوجكت

 70 - - 13 57 ريتجا
 202 - - 19 183 التجزئة ارتج

 17 - - - 17 تعدين وتنقيب
 ────── ───── ───── ────── ────── 

 7,054 - 31 369 6,654 المجموع
 ══════ ═════ ═════ ══════ ══════ 

 

  ها أوة المحتفظ بديالنقانات  خذ في االعتبار الضمألا  دبع،  موعةة للمجلمحتملاات  اإللتزامية وان ئتمطات االاع الصناعي لالرتباتحليل القط
 كالتالي: هي  ،األخرى ةئتمانياال يزاتالتعز
 وى لقصعرضات ا افي الت ص 
 2021 2020 
   

 2,033 2,550 ةيالمت خدما
 72 50 حكومي 
 460 694 أخرى ت خدما
 1,203 974 يعيتصن
 153 152 تالغابا روصيد وتشجيراعة ز
 649 974 نشائيإ
 875 804 افق عامة رم

 405 233 طاقة 
 150 100 توزيع 

 103 84 ي استهالك/  ي تمويل شخص
 243 424 ت مواصال

 86 51 جاري الت يعقارويل التمال
 192 143 ت واتصاال اإلعالم يا ووسائلنولوجتك
 64 114 ريتجا
 202 141 ار التجزئةتج
 17 26 قيبن وتنتعدي
 ────── ────── 

 6,907 7,514 وع المجم
 ══════ ══════ 
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 حدةموية الم المالائ قو احات حول الإيض
 2021 ديسمبر 31

  ريكية ماأل راتالدولا اليينام بمرقجميع األ    

 )تتمة( مخاطر لاارة  إد 24
 

 )تتمة(  ناممخاطر االئت 24-4

 
 لماليةات اودة الموجحسب فئن الئتماية اوعن 24-4-4
إدات ب الية من قبل  المالت  موجودالل  ئتماناالة نوعية  رتم  الداخلية. يوتمانالئيفات اصنالت  استخداممجموعة  ن  لجدول اح  ضية  ية وع أدناه 

 ة. عوية للمجمالئتمانتصنيفات ا ظام الن أساسلي، على الما دموجوال ئةب فحستمان االئ
 

 2021ديسمبر  31
ها  ق استحقا د موعم يحن ل

 لةمضمحر وغي

 
 ة رجد

 ة عالي

 درجة
 المعيار
 األساسي 

 دموع اتف 
   هااستحقاق 
ر  غيلكنها 

 مضمحلة  

 ات موعدف 
 ها  استحقاق 

مضمحلة  و
 لمجموعا ردي  ف  بشكل

      

 2,580 - - 463 2,117 لة ائوال سأم

 884 - - 346 538 لغرض المتاجرة  فظ بهاحتم نيّ ندات دس

 3,031 - - 2,218 813 أخرى ية مؤسسات مالى بنوك ود ل إيداعات

 698 - - 698 - إعادة شراء  اتفاقيات جبراة بمووراق مالية مشتأ

 8,333 3 - 3,617 4,713 رةجالمتا يررض غظ بها لغتفن محيّ دات إستثمار

 16,768 106 64 12,926 3,672 وض وسلف  قر

 2,002 1 - 240 1,761 خرى  ية أت ائتمانتعرضا
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13,614 20,508 64 110 34,296 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020ديسمبر  31
ها  قاقاستحموعد م يحن ل

 لةمضمحر يوغ

 
 ة  رجد

 عالية  

 درجة 
 المعيار

 يساسألا

 دوعفات م
 ها قستحقاا

ر يلكنها غ
 مضمحلة  

 وعدم اتف
 ها استحقاق

ة مضمحلو
 وع المجم ردي  ف لبشك

      

 1,723 - - 368 1,355 ة لوال سائأم

 154 - - 154 - جرة تافظ بها لغرض الممحت نيّ سندات د

 1,803 - - 865 938 ى أخرالية مؤسسات مات لدى بنوك وإيداع

 1,823 - - 1,723 100 ة شراء عادإ ياتاق ب اتفبموج وراق مالية مشتراةأ

 6,687 4 - 2,582 4,101 ةالمتاجر ض غيرا لغر تفظ بهن محيّ دتثمارات إس

 15,656 156 77 11,461 3,962 سلف  و ضقرو

 2,222 - - 211 2,011 خرى  انية أتمتعرضات ائ
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 12,467 17,364 77 160 30,068 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 وحدةة الماليلموائم ا قإيضاحات حول ال
 2021 ديسمبر 31

  ةألمريكيا  ن الدوالراتييم بمالقاريع األمج

 (مةتت)إدارة المخاطر  24
 

 ة( تتم) الئتمانا مخاطر 24-4
 

 )تتمة(   ةليلما جودات الموئة احسب ف ئتمان االنوعية  24-4-4

 : ةليالداخمانية ئت ات االيفنى التصلعًء ابنوقعة، نية المتئتمااال ئرالخسا امنه اً محسومالية  لمفئة الموجودات ااالئتمان حسب ية نوعه ناول أدالجد يوضح
 

ض  روق 
 وسلف

  اتإستثمار
تفظ  محن دي  

ض  بها لغر
 ة ر المتاجرغي

أوراق مالية 
جب  بمو تراةمش
إعادة  تفاقيات ا
 راءش

لدى  ت اعادإي
بنوك 
سات  ومؤس

 رى أخالية م

دي ن  داتسن
ها  محتفظ ب

 ة  لغرض المتاجر
 أموال  
 سائلة 

 2021ر سمبدي 31في 

 شهرا (  12مدى ى المتوقعة علة يئتمانالاخسائر لا) 1 لةالمرح      
 4-إلى  1صنيف لتات ادرج 2,117 538 813 - 4,713 3,672

 5- لى إ 5+ يفتصنالات رجد 237 332 293 79 1,066 6,788

 6-إلى  6درجات التصنيف + 225 14 1,899 619 2,506 5440

 7-إلى  7 صنيفات التدرج - - 19 - 45 30
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 افي( )صالمدرجة ة القيم 2,579 884 3,024 698 8,330 15,930
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ( العمرعلى مدى يا  ئتماناة حلغير المضمعة متوق انية الماالئت خسائر)ال 2ة المرحل      
 4-لى إ  1يف نلتصدرجات ا - - - - - -

 5-ى إل 5+تصنيف درجات ال - - - - - 43
 6-إلى  6التصنيف + درجات 1 - 7 - - 221
 7-لى إ  7يف صنلتات ادرج - - - - - 201
 8ات التصنيف رجد - - - - - 267

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

 ي( رجة )صافالقيمة المد 1 - 7 - - 732
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 مر(علمدى ائتمانيا  على ا لةعة المضمحق تومانية الماالئتلخسائر )ا 3حلة المر      
 11ى إل 9نيف تصلا درجات - - - - 3 105

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

 ( )صافيجة المدر مةالقي - - - - 3 105
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 مضمحلة ائتمانياً مشتراة / ممنوحة  - - - - - 1
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وع لمجما 2,580 884 3,031 698 8,333 16,768
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

ً األخرى داخلي يةمخاطر االئتمان اللم يتم تصنيف   أعاله. الوارد  ، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدولا
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 حدةية المومالم الل القوائ وح اتيضاحإ
 2021بر ديسم 31

  مريكيةاألدوالرات  الين بمالي ع األرقام يجم

 )تتمة( ر طإدارة المخا 24
 

 ( مة)تتئتمان اطر االخم 24-4
 

 تمة( ت) يةوجودات المالعية االئتمان حسب فئة المنو 24-4-4
 

روض ق
 سلفو

  اتإستثمار
ن محتفظ  يّ د

 ضبها لغر
 جرةتار المغي

الية  أوراق م
جب  بمو تراةمش

إعادة  ت اتفاقيا
 راءش

دى  لت اعاديإ
  ؤسساتبنوك وم

 ة أخرى ليما

ديّن  اتندس
محتفظ بها  

 لغرض المتاجرة 
 أموال  
 سائلة  

 2020ر سمبدي 31ي ف

 ًا(شهر 12ى مدى لعة عاالئتمانية المتوقخسائر ال) 1  لةالمرح      
 4-إلى  1نيف تصات الدرج 1,355 - 938 100 4,090 3,914

 5- لى إ 5+ يفتصنالرجات د 178 154 137 1,073 1,107 6,228

 6-إلى  6درجات التصنيف + 189 - 728 650 1,486 4,454

 7-إلى  7ف جات التصنيدر 1 - - - - 119
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 افي( )صة رجالمدة يمقال 1,723 154 1,803 1,823 6,683 14,715
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (العمرعلى مدى ئتمانياً اة حلغير المضمعة مانية المتوقئتالا لخسائر)ا 2  مرحلةال      
 4-لى إ  1يف ندرجات التص - - - - - -

 5- إلى  5تصنيف +لات ادرج - - - - - 87
 6-إلى  6+ فالتصنيدرجات  - - - - - 268
 7-إلى  7 يفنالتصدرجات  - - - - - 279
 8التصنيف  اترجد - - - - - 151

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

 ي( جة )صافدرالقيمة الم - - - - - 785
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ر(عملدى امانياً على ئتمالة مضمحالقعة تولمامانية خسائر االئتل)ا 3المرحلة        
 11إلى  9 نيفتصال اتدرج - - - - 4 156

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

 ( رجة )صافيالمد مةالقي - - - - 4 156
       

 ائتمانيامحلة مضمشتراة / ممنوحة  - - - - - -
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وع مجمال 1,723 154 1,803 1,823 6,687 15,656
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 ول الوارد أعاله.لم يتم تصنيف المخاطر االئتمانية األخرى داخلياً، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجد
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 ت حول القوائم المالية الموحدةيضاحاإ
 2021 مبرديس 31

  ةمريكيألا  اتريين الدوالبمال ع األرقامميج

 مة( تت)رة المخاطر إدا 24
 
 )تتمة( مان مخاطر االئت 24-4
 
 تتمة( ) ات الماليةموجودب فئة الان حستمئالاعية نو 24-4-4
المجسياس  لثتتم  م تصنيف ظاخالل ن  من  مانئتعبر محفظة اال  يةمخاطر االئتمانلبقة لومتطا  دقيقةات  على تصنيف  اظفلحافي    ةموعات 
ال  وط األعمخط  فةكا  رعب  يةانئتماطر االمخالات  طبيق ومقارنة تعرضللت  قابلةى المخاطر الرة علاإلداكيز  ترن  م  هلسهذا يو  اطر.المخ
جل  ن أمقدمة مالمعلومات السوق  مقترنة بالمالية،  يالت  التحل  تنوعة منموعة ممج  يفنصم التظانم  دعوي .تجاتمنوال  رافيةألقاليم الجغوا
ً فقو  دةتمت ومس الفئا  لفصاً لمختخصي  ةداخلية مصممطر اللمخايع تصنيفات ا. جم ةيئتماناالخاطر  مال  ياس رئيسية لقت الالمدخالر  توفي  ا
تصنيف ات المخاطر لديها درجات  من فئل فئة  نتظمة. كصورة مب  رطالمخفات انيتص  يثدوتح  ييمتق  م. ويتموعةمجلل  نيةاالئتماة  سياسلل

 . نستليجان التكابي و  وفيتشورز وديز وستاندرز وبم ف تعادلصنيكاالت تو من

 
 نةهاية الس كما في ن شروطهاض وتفا  دةعاإ  تالتي تم يةمالحسب فئة الموجودات ال ة المدرجةالقيم 24-4-5
 
 2021 2020 
   

 650 527 * ف سلض وروق
 ════════ ════════ 

 
 ونملي  156:  2020)  ر أمريكيون دوالملي  108غ قيمتها  والبال  19  –ة كوفيد  ائحة لجيجمنوحة نتجلة المذلك القروض المؤ  نتضمي *

 . (ريكير أمدوال
 
  للوقت  وحةالممنأو القروض دلة معالقروض ال بشأن نظرة عامة 24-4-6
ة  ثرالمتع  ضقرواللجة  امعوحده  ستمر  ت،  هيلتعدأو تم    لوقتل  ممنوح  ودموجبأن ال  احإلفصا  ميتن  أ  ردبمج  مخاطر،ال  دارةإ  ه نظروجه  من

ً نه تمهاء م نت رض حتى يتم االالتع مراقبة للمجموعة في  .  في نهاية األمر هاستبعاد وأ اما

 
وقعة  المتنية  ئتماالر االخسائ  منلها  باقي  ما ع  مريكي  الر أمدو  شيء  نة اللس ل ا خالالمعدلة  ية  للموجودات المالرجة  مدجمالي القيمة الإ  بلغ
نية المتوقعة ئتما ر اال ئالخسا  ها منيقابلر أمريكي مع ما  دوالال شيء  ة  قيمة المدرجالي  إجمال  :2020) يكي  ر أموالر  د  شيء  الغة  لالبا
 (.شيء اللغة البا
 

 الزمت، إما  ةجموعلمفيها ال  عمت، التي  يةقضائلا  اتيوالتلف الفي مخ  زيةلمركا  لبنوكا إن  ، ف19  -يد  كوفلجائحة  الحالي    اريوينونظرا لس
أو المجمأو  أشفوعات  مدالسداد  أجيل  ت  اً طوع  قدمتأن  وعة  صت  دعم  أو  من  أخرى  ذلعلوبناء    .ءمالعللكال  المجموعة   تمقد،  كى 

 –د  وفيجائحة كت  ايرأث تل  يجةنتفائدة  أو ال  عاتدفوالمسداد  جيل  بصورة تأ  لوقتعلى طلب لمنح ا صول  لح ذين يسعون إلى ان اليملتزملل
تم19  ، ً التوجي  شيا امع  المحلتنظيمهات  كلية  في  من الول  ية  القضلوا  ية  يتيةئااليات  كما  للخ.  تقدير  إجراء  قعة لمتوا  تمانيةاالئسائر  م 
ة  د ع  زيكمرال  ينالبحر  مصرف  أصدرما  ك  ظيمية.التنلتوجيهات  اً لرتبطة بذلك وفقير مارالعمالء وأي تق  احل التصنيف لمثل هؤالءومر

اوك في  للبن  19  -كوفيد  ئحة  جاتفشي    أنبش  تعميمات فلمملكة  العات  فومدأجيل سداد  بتتعلق  ي  يمابحرين  تحقة المسوالفائدة  دين  أصل 
للقطعليه ااعا  المجموعةلمتضررةات  ستقوم  والتي  بتقييم  ،  أ  لباتط  بموجبها  على  ع ساس  التأجيل  حالة  حكل  ً لى  وفقا مات  تعمي لل  دة 
أي خسارة ت  لم يتم إثبا  ليبالتاو  ،ئدى الفوال إعفاء علبات  طة أي  نح المجموعم تمبما أن لو  زي.ن المركريحلبا   ف صرن مع   لصادرة ا
خالل  ت الم   .2020و  2021مبر  يسد  31ي  ف  تينيلمنته االسنتين  عديل  تمت  ذلك،  على  على  وعالوة  موافقة  قبل  قت  الو  حنطلب  من 

 وقعة.ة المتتمانيخسائر االئالض ألغرا وف نيلتصارجات دض ألغرا يةمحلالظيمية التن يهاتتوجتطبيق التم والمناسبة كمة الحو
 
القدو   ديسمبر   31في  كما  دوالر أمريكي  ون  يمل  396ه  قدر  مستحقبمبلغ مقابل  ئها  لعمالالقرض  د  دا لوقت على سا  منحوعة  مجممت 

 . (دوالر أمريكين مليو 894:  2020) 2021
 
 ية أخرى ناائتمت ضمانات وتعزيزا 24-4-7
ليها  حصول عالتي تم ال  ةلرئيسيانات اضمال   ن أنواعتضمر. تخاآلطرف  للية  مانئتالا  رمخاطييم التقت على  ة الضمانامقدار ونوعيمد  ت عي

  .ولةالمنق لموجودات المنقولة وغيراو كبنومن ات نماوضعلى نقد 
 

اإل القياردتراقب  السوة  ا  سية، وتراقبساألا  تفاقيةلال  ة وفقاً ت، وتطلب ضمانات إضافيقية للضمانامة  ال لضمانال  لسوقية القيمة  تم ي  تت 
المقاصة الرئيسية    تااقياتف  تخداماسبة  تقوم المجموع  . كماضمحاللر االئاخصص خسفاية مك  مدىجعتها لمراالل  خ  من يها  علول  لحصا

 رى. خف األاألطرامع 
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 وحدةلقوائم المالية المحول ات إيضاحا
 2021ديسمبر  31

 
  ريكيةألموالرات ادال ينرقام بمالي جميع األ

 ة( م)تتطر المخارة  إدا 24
 

  ىرأخ يةئتمانات زيزاانات وتعضم 24-4-7
 

 العقارية  ظةمحفلالقيمة لنسب إلى  ياالئتمان رضالتع ضوقر
االئتمانقيمة    لغبت العقاالتعرض  أ  1,440  :2020)  مريكيأدوالر  مليون    1,428مجموعة  للري  ي  دوالر  يبلغ  و  .مريكي(مليون 

 (. %52: متوسط 2020)  %49 رضاتالتعلك لتلنسبة بايمة القروض إلى الق نسبط  متوس
 

  لالضمحخاضعة لالير اللية غاألدوات الما –ن مااطر االئتوى لمختعرضات القصال 24-4-8
التالجدويتضمن   الموجودات اع   الناتجةن  ر االئتماخاطلمالقصوى  للتعرضات  ي تحليالً  الل   أي)  لحالضمضعة لالخاال  غير  يةلمالن 

 : ر(سائأو الخ باحاألر ل خال ة من عادلقيمة اللدرجة بالما

 
   لقصوىات تعرضاال

  ئتمانلمخاطر اال
 2021 2020 

   ة لغرض المتاجربها  محتفظأوراق مالية 
 154 884 ديّن سندات  -

 982 655  غرض المتاجرةبها لقات مالية محتفظ مشت   
 1 11 طلتحورض الغ بها مشتقات محتفظ   
   
    ائرسخال رباح أواألالل دلة من خعاال لقيمةبا ةة مصنفمالي داتوجوم

 65 152 ءلعمالسلف او قروض -
 ════════ ════════ 

 التسويةخاطر م 24-5
هي  التس  رمخاط للخسارالت   مخاطروية  لفشل    ةعرض  اآلنتيجة  بالطرف  الوفاء  في  بتامالتزخر   اقوراألو  أ  ةيالنقداألموال  سليم  اته 

هوحخرى  األات  موجودالأو    ليةمالا ا  فقمت  سبما  في  ولعقدعليه  منوأل   بالنسبة.  ماع  العينة  امعامالتن  تقوم  بتقل،  هلمجموعة   ذه يل 
. وتشكل خاصة بالتسويةال  اتهماالتزامباء  بالوف  وم كال الطرفينقيندما  ملة فقط علمعااتسوية    ضمانل  ل وكيل تسويةن خالم  رطالمخا
 .تهاقبمراوالحد من  مانئتات االفقلموااجراءات إن  مءاً ية جزلتسوا تاموافق

 

 ق طر السوخام 24-6
  ار السوق أو عستغيرات أنتيجة ل  ةستراتيجياال  لها دعم أعماعلى  رتها  عة أو قدومل المجمارأس  أرباح أوأثر  تمخاطر    لسوق هيطر امخا

 لسلع. ا عاربية وأسن ت األجعمالرف الر صسعاوأمان االئت قفروأو  مو أسعار األسهفائدة أالمتعلقة بأسعار الاألسعار 
 

ودوحالمجموعة  خدم  تست اإدا  اتسياس د  ي  لمخاطررة  خاللهاالتي  من  مخقبمراو وقياس  ة  متابع  تم  اة  رة  إدا  قسمقبل  من    لسوقاطر 
سة سيايذ  نفع وتعن وضة  مسؤول  وهدارة المخاطر  قسم إن  ودات والمطلوبات. إمن قبل لجنة الموج  جييتاسترار مع إشراف  مخاطال
طر امخ  ود دوحارية الجديدة  منتجات التجالجميع  جعة  مرا  عن مسؤولة  ك  لخاطر وكذملة اياس/متابعقل  جيةضع منهووالسوق    اطرمخ

قبالمنتج اعتمادها مات  قل  لن  ابل  والمطلوباتجنة  قياس مخاطروحدة  الة  مسؤوليتتمثل  كما  و  .لموجودات  تقرير  السوق    في  وتقديم 
 وعة. جم مال اءميع أنحجفي ة مدمعتالود لحدال ابق مقالسو طرمخاشأن ب
 

السوخامالمجموعة  دير  ت طعق  طر  مخاطر  اتصنيفهريق  ن  أ(  نوعين:  مالتجار  وقالس  إلى  وب(  االستثماخاطر  ية؛    تنشأر.  سوق 
السوقمخاط الموجو  اسسالتجارية باأل  ر  المراكز  التداومن  رة  إدا   لك ذل  ويشم.  الءعمالنشطة  أع السوق لدعم  ل من صندة في دفاتر 

ألجنبية  لعمالت اا  صرف  يون الحكومية وأسعارلدكات والشرون ايوداألسهم  و  ةار الفائدأسع  مالء فيعللة  صليات األضرات التعليمع
قد  و  قايضات. مارات وعقود الود الخيوعق قود المستقبلية  العوالعقود اآلجلة  ل  ثمموجودات هذه،  فئات الت في  شتقاالمع األساسية ووالسل
بل  لحدود الموضوعة من قوا السوق  طر  لمخا  هادى قبوللم  بنك خاضعةا الي أنشاهلتاز  راكمن الم  ارية أيضتجاق الالسور  طخاشأ متن
 تابعة للمجلس.خاطر الة المولجننك التابعة للب لوباتدات المطة الموجوجنل
 

ودة لجا  اتة ذلسائلا تلموجوداا ةظمحففي  ها بظ محتفية الالراق الموتؤثر على األ وق التيعوامل الس منتثمار نشأ مخاطر سوق االسوت

واألوراعاليال بها  تسويق  لل  بلةالقا  ائلةسلالمالية  ا  قة  المحفن مضمالمحتفظ  بالظتها  الالد  اللالعادلة من خقيمة  درجة  ، خرشامل اآلخل 

 .رخاآلامل الشدخل لل االخ ن لة مالعاد ة مبالقي ةالمدرجالسوق  عواملل نتيجةقيمة العادلة التغيرات في ال تأثير نكوي حيث و
 

وق بما في  ر السدود مخاطملة من حكامجموعة  استخداملسوق با بل مخاطرن قار ممتث االسوق س ررية ومخاطلتجاامخاطر ال رةداإتتم 
 قف ود  وحدوارية  ثمظ االستفية لحجم المحاالعتبارالرئيسية والحدود المعايير السوق  ساسية  حلر وحدود ا عرضة للمخاطة المالقيمك  ذل
م يتم تقديو  ود من قبل مخاطر السوقحد ة هذه الاقبم مرتي  جوهرية. ال  كات السوقتحر  ثيرتأاقبة  مرت لطا الضغو  لك فحصذوك  سارةالخ

 ة. ال واإلداراألعمحدات  و بشأنها إلى ةيومي تقارير
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 الموحدةحول القوائم المالية   تإيضاحا
 2021ديسمبر  31

  ةكييمراأل رات الدو يين الالبميع األرقام مج

 ( )تتمة رطة المخادارإ 24
 

 رفية صلم دفاتر اال فيلفائدة ر اعمخاطر س  24-7

مخاطرتن من    تج  الفائدة  فالتؤثر    أن  احتمالسعر  أسعتغيرات  ع  اري  االرب  لىالفائدة  استلمحية  القيم  أو  العلقبلية  لألدوات  ة.  ماليـادلة 
  ملاأهم عوت.  لوباودات والمطوجالمفوائد    ردة تسعيإعاعار  أسي  ف  قابتط  دم وجوعدلنتيجة    ر الفائدةأسعالمخاطر  المجموعة    تتعرض

ئدة هي افبأسعار ال  رةت المتأثلوباطات ومودموج  خاطر ألنالمه  تقليل هذلكن يتم  و  جموعة هي أسعار الفائدة.نسبة للمبالسوق  لا  مخاطرل
ذات معظمها  عائمة    في  المخاطرفتتكون  حيث  معدالت  و.  لأق  رة  المضعوقد  النسبة  بالر  مخاطللد  دوحة  جموعت  من  رباح  ألكل 

في  لمخاطر    سبةنبالهم  لألس  ةيدااالقتص  مةيوالق  للمخاطرة  رضلمعا الفائدة  تستخدم  وبشكل  .لمصرفيا  دفترالأسعار  ة جموعلم ا  عام، 
الت في سج  ل أفضلكبش  ةالمددارة  إ  من أجل  عائمة  ابتة إلى معدالتثال معدالت  ال  اتة ذ تحويل األدوات الماليو  عملةمطابق للالل  يالتمو
 وجودات.الم

 

اتتمثل   الموحدحساسية  أة  لقائمة   ةة سنمدل  فوائدلا  دخل  صافي  ىلفائدة عال  عارفي أس  المفترضةالتغيرات  ر  يث أتفي    الخسائر   ولألرباح 
  بسااحتوط. يتم  حلتا  ت ير أدواتأث  في ذلكبما  ديسمبر،    31ها في  ب  فظالمالية المحت  لمطلوباتلمالية واا   اتلموجودأساس ا  ىلحدة، ع وا

، خراآلمل  ال الشخ دخالل المن  لة  العاد  بالقيمة  المدرجةمالية  لات  ت للموجودابلمعدل الثاإعادة تقييم اعن طريق  الملكية  حساسية حقوق  
 ةجرا ير المتغض  بها لغرمالية المحتفظ  وراق الألا  هرية، فإن جميعبصورة جو.  بذلكطة  تبمرايضات  ومق  وطحت  ثير أيتأ  كي ذلف  ماب
بالا اميقلمدرجة  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  اآلخر  ة  قبل  بمهلمجموعة  من  موجودات  وبدعي  عائمة.  ة اسي حسن  إ فالتالي،  الت 
 .  ضئيلةتعتبر   فائدةال سعرفي ات رلتغية يجنتية كملال قحقوي ف تغيراتلا
 

مة قائلمخاطر األخرى ثابتة، لبجميع الظ  حتفاالمع ا  دة،ائالت الفمعد  ة فيمكنملة المالمحت  تارالتغية  سيا حسى  مدالتالي   ولجدليوضح ا
 .للمجموعة ائرخسال وألرباح ألدة حالمو

 2021 

 

الزيادة في 
 اط  نقال

 سية  األسا

 ة حساسي
وحدة لماقائمة ال
 رباح ألل
 أو الخسائر 

 نقص  ال
 في النقاط  
 األساسية  

 حساسية 
لموحدة اقائمة ال
 رباح ألل
 رائسخأو ال 

     
 - 25 4 25 كي مريأ ردوال

 - 25 - 25 يورو 

 ( 1) 25 1 25 إسترليني ه يجن

 ( 2) 25 2 25 ي يلازبر لاير

 ( 1) 25 1 25 ى أخر
 

 2020 

 

الزيادة في  
 ط نقاال

 سية األسا

 ساسية ح
وحدة  المقائمة ال
 رباحألل
 ر أو الخسائ 

 النقص 
 النقاط   في

 األساسية 

 حساسية 
حدة  الموقائمة ال
 رباحألل
 ائر خسلأو ا 

     
 - 25 3 25 والر أمريكي د

 - 25 1 25 و يور

 (1) 25 1 25  نيترليإسه يجن

 (2) 25 2 25  برازيلي لاير

 - 25 - 25 أخرى 
 

 ها طة بوالمخاطر المرتب المرجعية ر الفائدارة إصالح سعإد
 .لمعلوماتير والعمليات ونظام االتسعو دةبأساس سعر الفائطر المتعلقة االمخى تتضمن عل خاطرلم لمجموعةاأيبور تعرض إصالحات 

 

السل أصدرتها  التي  للتوصيات  في  وفقاً  التنظيمية  المتحدةطات  والمملكة  األمريكية  المتحدة  فقدالواليات  استعدادها  المجكدت  أ  ،  موعة 
جديدإلبرام   إلى  عقود  تشير  تحلمرجعية  الاألسعار  ة  التي  والم  رليبومحل    البديلة  والودائع  القروض  ذلك  شتفي  في  بما  المالية  قات 

المص  .لتحوطامعامالت   النظم  بتحديث  البنك  قام  عبوقد  األساسية  لدعم  رفية  شبكته  األولوية  عملية  ر  إعطاء  مع  ليبور  لثالث  انتقال 
بتجميع  ة  وعالمجم  توقد قام  العقود الجديدة.  معظميات المعتمدة في  المنهج  تي من المتوقع أن تكونجيات رئيسية ألسعار الفائدة والمنه

 االئتمانيةمخاطر  الذين يواجهون  ئها  مالوشاركت من خالل ع،  بيةالمحاس  دفاترهافي  التي تمت بمؤشر ليبور الحالية  صفقات  البقائمة  
بديلة على مدى  ر المرجعية الألسعااقالها إلى  مة وانتهذه العقود القائالجة  معتخطيط  لعلى أساس كل صفقة على حدة    عقودفي مراجعة ال

الت المرجعية البديلة الموصى  ال من ليبور إلى المعدوأنشأت المجموعة فريقا للمشروع ولجنة توجيهية إلدارة االنتق  . ةالمقبلراً  شه  18
ليوم واحد بعملفيما  ائدة  الف  متوسط مؤشر سعربها مثل   البنوك  الجنيه اإلسترليني  بين  الجنيه اإلسترتوسط مؤموة    واحد   ليوم ليني  شر 

 . ل المضمون ليوم واحدويمؤشر سعر التمو
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 يضاحات حول القوائم المالية الموحدةإ
 2021سمبر دي  31

  ألمريكيةرات االدوال يينيع األرقام بمالجم

 (تتمة) لمخاطرإدارة ا 24
 
 مة( )تت يةف رلدفاتر المصفي اة در الفائسعر طمخا 24-7
 

 (تتمة) هاوالمخاطر المرتبطة ب الفائدة المرجعي الح سعرإدارة إص
منصة  2020س  مار  5  تاريخ   يف على  الصرف  أسعار  مؤشرات  مدير  أعلن   ،ICE (ICE Benchmark Administrator 

(IBA))ل مؤشر  مدير  وهو  لليلة    بإن  يبور،  ليبور  أ  واحدةمؤشر  وثالثة  واحد  وسوشهر  وتشهر  أشهر  الدوالر   12ة  بعملة  شهر 
لمؤشر ليبور    فترات االستحقاق متغيرات  األخرى و العمالت    جميعر  . وأن نش2023يونيو    30في  ليبور    ري سيتوقف فور نشاألمريك

   .2021 مبرديس  31ر ليبور في سيتوقف فور نش
 
نصة  ف على م ر الصردير مؤشرات أسعاممالي في المملكة المتحدة أنها ستجبر  ال  ، أعلنت هيئة السلوك 2021سبتمبر    29  تاريخ فيو

ICE  لترالجنيه اإلسعملة  تمرار في نشر  على االس لليني  الياباني ل عملة  يبور لمدة شهر وثالثة أشهر وستة أشهر ومؤشر  ؤشر مالين 
ك المالي إلى  وقد أشارت هيئة السلو  .بنك لجنة الات  ماه، باستخدام منهجية "اصطناعية" ال تستند إلى مس2021ر  ديسمب  31يبور بعد  ل

أيأنها قد   ليبور لمدة  شر  تنأن    ICEر الصرف على منصة  ت أسعادير مؤشرامضا من  تطلب  شهر وثالثة أشهر وستة أشهر مؤشر 
األمريكي الدوالر  باستخدام منهجية اصطناع2023يونيو    30د  بع  بعملة  هذه  .ية مماثلة،  تنشر  أن  المتوقع  ية االصطناعلعقود  ا  ومن 

ملة ليبور بعية بمؤشر  د االصطناعقووالعلياباني  بعملة اللين اور  ليب  رؤشبم   االصطناعيةوالعقود    اإلسترلينيالجنيه  بمؤشر ليبور بعملة  
 . ولن تستخدم في العقود الجديدة لفترة محدودة من الزمن، الدوالر األمريكي

 
خالل فترة عدم  ر محاسبة التحوط  مراتسمح باست التي    2و  1  تعديالت المرحليتينجب  بمواإلعفاءات المؤقتة المتاحة  تطبق المجموعة  

 .4رقم   تم توضيح ذلك في اإليضاح. بالمعيار المرجعي البديلالمعمول به حاليا ياسي لقالفائدة امعيار استبدال ، قبل التيقن
 

المالية للمجموعة  يخضع جز ى  إل الحالية  من أسعار أيبور  ا بعد  نتقالهبر ولم يتم ايسمد  31في  أيبور  إلصالح  ء جوهري من األدوات 
 . ةرجعية البديلاألسعار الم

 
 *اإلسترلينيه ليبور بعملة الجني

 **بور بعملة الدوالر األمريكيلي
 
 2021ديسمبر  31تستحق فقط بعد  الصفقات التي* 
 2023 يونيو 30تستحق فقط بعد  الصفقات التي* 
 
 ةمخاطـر العمل 24-8

 نبية. جألالعمالت ا  ر صرفات في أسعاتغيريجة لالية نتاة الميمة األدق ري مخاطر تغيالعملة ه  إن مخاطر
 

 نبأدية المتالنق  تهاقافدوتة  دينقلا  طلوباتهااتها ومدجوهرية على موجورضات  تعجموعة  الم  ى لدلتي كان  العمالت اى  الجدول أدناه إليبين  
الدوالر قابل  ر العملة مأسعاة في  الممكن  محتملةغيرات اللتاحليل تأثير  يحسب الت  .2020سمبر  دي  31و  2021ديسمبر    31ي  كما ف  بها
ات دوجولمل   لةادلعا  ةميقلاسية الحسيجة  ت)ن ح أو الخسائر  ألربال  لموحدةمة ائلقالثابتة  ت األخرى  رايكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرماأل

  لقيمة العادلة ا  ت فيتغيرانتيجة ل)لكية  حقوق المو  (ير المتاجرةها لغرض غوالمحتفظ ببها لغرض المتاجرة    المحتفظ  يةقدلنت اوالمطلوبا
ال  تمالعالايضات  مقل آجلة  أجنبي  كتحمسوعقود صرف  للتدفوطتخدمة  اقات  العمالوتأثي  (لنقديةات  تغيرات  هياألجنب  تر  على  ة ل كية 

فبنلاز  اكمر التا  يك  ال  محتمل في   افي انخفاضالسالبة في الجدول صالقيمة    كستع.  بعةشركاته  أو   الخسائراح أو  لألربدة  وحمالقائمة 
   ة.محتملالصافي الزيادة  الموجبة مةس القيتعك ملكية، وبينماالقوق ح
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 دةحولماة  ماليلالقوائم ا   حول يضاحاتإ
 2021بر ديسم 31

  يكيةرالرات األمويين الدمالم بجميع األرقا

 ()تتمة رلمخاطاة  إدار 24
 

 ( ةتتم) ةمخاطـر العمل 24-8
 2021  2020 

 ة لالعم

 ير في تغ
 ملة عر السع
 % 

ى  ل التأثير ع
قبل   الربح
   ةيبرالض

على  ر  ثيأ لتا
حقوق  
  الملكية  

 يفير غت 
 ملة عر العس
 % 

التأثير على 
لربح قبل  ا
 لضريبة  ا

 التأثير 
ق  قو ح على
 ية  الملك

        
 % 25-+/ - % 5-+/  % 26-+/ - % 5-+/ ليزي برالاير 

 - % 1-+/ % 5-/+  - % 1-/+ % 5-+/ جنيه إسترليني
 % 5-+/ - % 5-+/  % 27-+/ - % 5-+/ ري مص هن جي 

 % 9-+/ % 2-+/ % 5-+/  % 10-+/ % 3-+/ % 5-+/   نيردأدينار 
 % 8-+/ - % 5-+/  % 8-+/ - % 5-+/ ري  ائ ار جزدين 

 % 2-+/ - % 5-+/  % 1-/+ - % 5-+/ سيون دينار ت 
 - - % 5-/+  - % 2-+/ % 5-+/ دينار بحريني 
 - % 5-+/ % 5-+/  - % 3-+/ % 5-+/ لاير عماني

 
 ماألسه ر أسعارمخاط 24-9
ت شرامؤ وسهم ت األ راويات مؤشجة لتغييرات في مستيلملكية كنتا وقسهم حقألة العادل قيمالاض فخاطر انمخهي األسهم  سعارر أخاطم
 .  ت المجموعةسنداحفظة ا لغرض غير المتاجرة من مبهتفظ م المحمخاطر أسعار األسهلض تعرالتج دية. ينالفرسهم ألا مةقي
 

سهم ت أض المتاجرة وأدوافظ بها لغرحتلمملكية ا أسهم حقوق ال  اتدوأل   لعادلةا  يمةر في القلتغيجة  نتي)ككية  لملق ا حقو  على   يرثإن التأ
ا باالمحتفظ  ية  لملكحقوق  الي لقبها  الة من خالعادل مة  اآلخرالش  دخلل  نتيجةامل  في مؤشراتممكالمحتملة  الرات  تغيلل  (  أ  نة  و األسهم 

 :  تالي الي كثابتة، هخرى األيرات لمتغع اجميتفاظ بحالامع  اتموجودلا  ي قيمافص
 
 2021  2020 

 

غير % الت
ر أسعاي ف 

 األسهم  

على  لتأثير ا
 ةحدالمو ةقائمال
 أوألرباح ل

  وقحق/الخسائر
  كية  المل

ير % التغ
أسعار   في

  األسهم

  مةائقلاعلى ر لتأثيا
ألرباح ل ةحدالمو

حقوق /ائرسأو الخ
 الملكية 

      
 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ جرة  متاال ضلغرها محتفظ باللكية لموق احق أسهم
من العادلة ية المدرجة بالقيمة حقوق الملكم سهندات أس      

 - %5-+/  1-+/ %5-+/   رخالدخل الشامل اآلخالل 
 
   ةليالمخاطر التشغي 24-10

ذلك  ي  ا فمة بمنظاأل  وص أأو األشخا  يةلداخلليات اعمو فشل الأية  الخسارة الناتجة عن عدم كفااطر  خم بأنها  لمخاطر التشغيلية  اتعرف  
األع أو  ة  يلخداالتيال  االحعمليات   الخان  في  حداث  بما  عملرجية  ا  ياتذلك  ويتضمخارجيةلاالحتيال  ه.  عالت  ذان  اطر المخ  لىعريف 

ومخا ااطلقانونية  تقنية  االملر  عدم  ومخاطر  اإلسالميةثاتمعلومات  الشريعة  ألحكام  ولكل  يستبن،  االالمخا  عده  ومخاتيجيترسطر   ر اط ة 
   .ةسمعرار بالضاإل
 

قبل أقسام    من(  ع األولفالداط  ة )خريلتجا اة  نشطألم دعم ايتو  التشغيلية.المخاطر    وذج الدفاع إلدارةوط لنمخط  ثةالعة بثتلتزم المجمو
ا مخاالة  إدار اغلتشطر  تقد  مستقلةليلية  إلى  قت  مالتي  امخاطالرؤساء  أو  ي  لمحلا  المخاطر  عن  المسؤوليناريرها  الدفاع    ينلمحلير  )خط 
  .لث(لثااط الدفاع )خلداخلي ق امن قبل التدقي مستقلةلية لمراجعة غيشلتا  مخاطرالإدارة تخضع و. لثاني(ا
 
لمخاطر ا  إدارة  في المجموعة  التابعة    مخاطر اللجنه  ل   ةتابعالعية  رالفنة  جرها اللباعتباة  وعللمجمة  ية التابعيلتشغالمخاطر  له ا لجنعد  تسا
التشغيليةاطخلما   سياسة  مراقبةو  لضمان تطبيقمجموعة  لانحاء  أ  يعجم  فية  يليشغلتا ة عالتاب  مخاطرالبل لجنة  قمن    كما تم اعتمادها  ر 

 . عةمولمجاء اأنح جميع فيموعة للمج
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 وحدةلماإيضاحات حول القوائم المالية  
 2021مبر سدي  31

  يكيةمررقام بماليين الدوالرات األيع األمج

 )تتمة( طر اخإدارة الم 24
 
 ( ة)تتمشغيلية لتالمخاطر ا 24-10
 

 :موعةلمجة لعالتابة يليغشالت طرلمخالجنه ا
 

ال • إدارة  التشغيلية  مخاطتحدد سياسة  لجقبالسياسة من    هلهذة  ئيالنهاة  الموافق  لىع حصول  لبا  وتوصىر  التابعة  المخاطر    نةل 
 . نة المخاطر التابعة للمجلسلجو وعةجمملل

 

لمخاطر  قبول ا  جعةمراود  اعتماع ووضلس بمجلة لخاطر التابعلمة اولجنوعة  مجملة للتابعاخاطر  مالإلى لجنة  ة  المشورم  يتقد •
 مجموعة. الكل دوري في التشغيلية بش

 

 .  عةابالت اهتاركشوجموعة مالمال أعمختلف وحدات غيلية في لتشا طرالمخار خسائجعة راقبة وممرا •
 

ء حانأ  جميعي  مل فالع  يذ إطارنفى تف عل شراواال  وعةمجمالية في  لخاطر التشغيلمإدارة ا  لإطار عمناصر  مختلف عتحديد   •
 عة. ومجمال

 

 ة.شغيليتطر الخاالمل تقبمدى مع ى يتماش  بما الخسائرعلى   فاظللحذة على اإلجراءات المتخالشراف ا •
 

ة حليالم  يليةلتشغر المخاطان الج  تشرف  جموعة.لملتابعة لاإلى لجنة المخاطر التشغيلية    ليةغيشالت  طرامخة العمل إدارإطار    يذيخضع تنف
ية  للتشغيا   اطرمخال  ةدارإ ي  ولتت  .عةمجموالالخاصة بع  لفرووابعة  كافة الشركات التاي  ة فتشغيليلطر االمخا  ةارإدعمل  الطار  إتنفيذ    ىعل
 .مودعم النظا دةقبه الجواومرمجموعة على نطاق المنهجية ال ضعولية ؤوسم ئيسيمكتب الرفي ال عةتابعة للمجموال
 
 :تشغيليةال طرلمخاا  دارةالتالية إل اتدوق األتطبي عة بجموت المقام
 

   موعةالمجمخاطر  تقبلء من بيان زمخاطر التشغيلية كجال ى قبولدم •

 ر التشغيلية تصنيف موحد للمخاط •

 ث؛ ارة الحوادإد •

 ؛ رقابةطر والخامية للاتالذ ييماتلتقا •

 و ت؛ ءاواإلجرا ياالقضاإدارة  •

 ئيسية اء الردلمخاطر واألت امؤشرا •
 
الحة  ي قاعدة فصل ال  تادث ذاوحوال  ئرلخساا  أحداث  ل جميعتم تسجيي دنى  الحد األإجمالي  بلغ  . يمجموعةلوى اعلى مستدث  وابيانات 

مستوى نطاق  على   اإللتزامخاطر ومواللحوكمة  بشأن احاًل  عة  موجد طبقت المقل.  كيأمري ردوال  50  رئ اخسداث الأحشأن  لتقديم تقارير ب
 . اإللتزامو  لمخاطروا لي داخال تدقيق ال مسق  بلق  منجموعة وى المعلى مستحل هذا ال استخدامم عة. يتوالمجم

 
تصميم   تم  وامجموعوقد  اإل  قاريرتمن  عة  سة  احتيلتلب  ةداريالمعلومات  أاجية  مختلف  الصحات  توفر  ، ةمصلحاب  التقارير هذ  كما  ه 

 .تابعةلا هشركاتوك ية للبنغيلتشلا مخاطرالان عن بيمعلومات 
 

 تشغيلية لالمخاطر اتحمل 
ا لد المجموعة  عللقى  قبويابي  فة  يليشغالتالمخاطر  تقبل  ى  درة  المخاطر  ن  بالل  اممجالخاصة  المجلس  معتلوعة  قبل  من  حيممدة  ث ن 
المبكر  نذار  إلمن مؤشرات امجموعة  دم  ستخت  ك، إلى ذل  افة باإلضاطر التشغيلية.  خمال  ثحواد  عنالناتجة  ة  لقالخسائر المطمالي مبالغ  إج

 .ذات الصلة المخاطر التشغيليةفرعية  الابعة مختلف فئات المخاطر لمتمقياس 
 
األطر    وقد تحديد  ي  منيةالزتم  الإ فيها    بجالتي  خطط  لمعاعمعداد  النقلجه  ل  المصن  يفضعف  اط  أنهالرقابة،  على  أو    ه" ج"حر ا  فة 
 ". ة" أو "معتدلجوهرية" 
 
ً وت تتخذتالر  المخاط  ولقببيان    مع  ماشيا ا ال  تحمة  مراقبوع  وض  تميجلس،  الم  ةسابرئجموعة  لماه  ي  لجنة    قبل  من  يةيللتشغلمخاطر 
 اطر التابعة للمجلس. لمخا
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 وحدةلمال القوائم المالية  إيضاحات حو
 2021مبر سدي  31

  يكيةمررقام بماليين الدوالرات األيع األمج

 )تتمة( طر اخإدارة الم 24
 
 ةغيليشلتا رونةلما 24-10-1

االمرون قلتة  هي  ت  درةشغيلية  على  مالبنك  حدوث    ماله عأ  أو  متههنفيذ  من  الرغم  وحماية ع  تعطيلأو    غوطاتضعلى  ئه مالتشغيلي، 
وفيياهمسوم السال  األمر  ةينها   ه،  النظام  يتمامة  التش  منضلي.  المرونة  التقن  ةمجموعغيلية  إطار  التيمن  لألت  يات   شخاص سمح 

 منها.  والتعافيعمل البنك تعوق قد ي  تال لللعوامواالستجابة  يرةنماط المتغ األمع بالتكيف مات  وعلمة المنظت وأياوالعمل
 
قسام  ن قبل أم  (وللتجارية )خط الدفاع األاشطة  نأليتم دعم اة.  التشغيليالمرونة  ر  طاخمة  إلدار  عالدفموذج النبثالثة خطوط    نكالبلتزم  ي
ال  ستقلةملات  المعلوماجيا  ولون تكمخاطر  و  يرانبالسيمن  األ  رةإدا الدفاع  لم تالة  لمرونا  مخاطردارة  إ  ني(. تخضعثا)خط  راجعة  شغيلية 

 ث(.الثال)خط الدفاع داخلي ال دقيق قبل التمن  لةمستق
 

لك وذبنك،  ية للغيلشتلة انوالمر  ى إطارإلشراف عل اجموعة في  مالعة  بتاالطر  مخالاة  جموعة لجنللمالتابعة  يلية  التشغونة  مراللجنة  تساعد  
 على ما يلي:   هاشرافإل المن خ

 

 لسيبراني اأمن  لك، بما في ذاتأمن المعلوم •

   وماتعلالمولوجيا كنت •

 زماتارث وإدارة األالكو  من لتعافيوارية األعمال استمرا •

 خصية(شلاات ة البيانحماية )صيانين الخصوقوبثال البنك امت •

 رجية( الخادر المصا االعتماد على )ن يئعلباا ةدار جية وإربمصادر خاتعانة السا •
 

ة أعمال البنك نن مروبشأ  مجموعة ة للالتابع  مخاطرالنة  ى لجإليم توصيات  تقدووعة بمراجعة  ممجلللتابعة  التشغيلية  ا  رونة مالتقوم لجنة  
 يها.عل رفتشالتي  طقالمنامن نطقة كل مفي 
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 ةالموحد   ماليةال م القوائ   لوحات إيضاح
 2021ر ب ديسم 31

  ات األمريكيةرالدوال ام بماليينرقاأل جميع

 )تتمة( راطالمخإدارة  24
 
 ولة ر السيطخام 24-11

إلى    ارةدعى اإلست،  اطرخالم  ن هذهلحد مول.  وطة غضوالمية  اديعتاإلالظروف  في ظل  ا  هاستحقاقموعد  عندما يحين  ا  اتهالتزامبلوفاء  ا  على  عةالمجمومقدرة    في عدم ن  اطر التي تكممخاللسيولة هي  مخاطر ا
مكن يودة التي  ئلة عالية الج وجودات السالممن ا  ةيافك  موعةبمجيحتفظ البنك  ة به،  اص الخ  األساسيةع  عدة الودائة إلى قااإلضاف بلة،  ويلسف مخاطر اجل تخفيأن  وممن مصادر تمويل متنوعة.    اتهاوجودتمويل م

ذا ه  ويتضمن  .يومي أساس    لىالسيولة عوستقبلية  ية المدنقالت  تدفقاالنك  بلاب  طة. يراقعن الظروف المضغو  ناتجةالالخارج    لة إلىحتمقات المفلتدا  تاية احتياجب قصيرة لتل  ةرة زمنيتل فخال  في  إلى نقديلها  وتح
 مر. ألا ي إذا لزمفتمويل إضا ى عل حصول لها لدامتخاسيمكن تي لالية اجة عذات درتوافر ضمانات توقعة ومدى لمقدية اات النللتدفقاء تقييم إجر
 

ا قاعدة ودائعه للسيولة في    ةيئيسلمصادر الرال  تتمثو  السيولة،بفائض من  امة  ع  بصفةموعة  مجمتع ال. وتتوالمطلوبات  موجوداتال  ينإيجابية بتطابق  وجه عدم  مع وجود أعالية السيولة  بميزانية  جموعة  المتحتفظ  
سيناريوهات في ظل  القرض  ات  سحوبو  لودائعل  المشترك  يقدعاالتالتدفق    مند  الصمو  موعةللمجفيها  كن  يملتي  ام  د األياعدلسيولة  اء  بقا   ثل أفقمي   .ن البنوكيما بيف  اتقتراضاالواتها  مليمدة من عمستال  ةوالسيول
 . معقولة ولكنهاة دالشديات الضغوط

 
ونسبة ة  على نسبة تغطية السيول  ظالبات بالحفركزي. تتعلق هذه المتطمصرف البحرين المة به،  صنظيمية الخاالجهة الت  قبل ه من  يت السيولة على النحو المنصوص علطلب من المجموعة االمتثال لمتطلبايت

اب  ستية. يتم احيوماً التقويمية التال 30على مدى  ةارجات الخقوصافي التدفية الجودة عالكنسبة من مخزونها من األصول السائلة  يولةيتم احتساب نسبة تغطية الس. %100صافي التمويل المستقر كحد أنى بنسبة 
  31)  %228  ونسبة صافي التمويل المستقر للمجموعة  يولة، بلغت نسبة تغطية الس2021ديسمبر    31ب". كما في  لى "التمويل المستقر المطلوإ  صافي نسبة التمويل المستقر كنسبة من "التمويل المستقر المتاح" 

 ي. ( على التوال%122: 2020ديسمبر   31) %128( و%324:  2020مبر ديس
 

 اخلية. الد  تراضاتفال ا على اءً بن دلة المعفجوات قابل الملية فعولة الت السيوالخيص فجلت ستحقاق ية/بيان االالسيولة الداخلم تكوين يت، إلى ذلك ةفباإلضا
 

ات. بوالمطل  ة لهذهقعالمتو  اتستحقاقلال  التاليجع الجدول  . رار المخصومةيغية للسداد  عاقدلتا  تااإللتزاماس  على أس  2021  رسمبدي  31  يفكما  عة جموة للملماليت ااالمطلوب  استحقاق   ه بيانانلجدول أدا  يلخص
س  كعسداد وال يبال  عةوجمطالبة الممل ممكن خاريب ترأق داد فيسالبلبوا ايطء لن لعمالن ا مأن العديد موعة بع المجقوذلك، تت ومع ور.على الفشعار يعطى إلن اا لو أكمر شعاع إللتي تخض فوعات ادة المتم معاملت

 . جموعةلما لدى  ودائعلاتفاظ بخ االحريلمبينة في تاا متوقعةقات النقدية اللتدفالجدول ا
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 وحدةالم  ماليةات حول القوائم الإيضاح
 2021بر يسمد 31

  ألمريكيةا  راتاليين الدوام بمالاألرق ميعج

 (ة)تتماطر لمخإدارة ا 24
 

 )تتمة( خاطر السيولةم 24-11

 المجموع 

  10أكثر من 
وغير    اتنوس 

 مؤرخة  
5-10   

 سنوات 
1-5  

 سنوات 
6 -12  

 شهر 
3-6  
 هور ش 

1-3 
 ور ه ش 

ل شهر  خال
 واحد 

 2021ر ديسمب 31في 

 المطلوبات المالية         

 الء ودائع العم 6,974 4,383 1,783 3,402 4,582 140 73 21,337

 وك  لبنا  ودائع 2,589 793 416 456 400 2 - 4,656

 ع داات إيدشها 260 49 56 84 378 1 - 828

 شراء  اقيات إعادةجب اتفوبمة  مباع ماليةق وراأ 607 352 140 226 703 - - 2,028

 خرى ات أطلوبالدفع ومستحقة فوائد م 270 - - - - - 1,182 1,452

 ات  راض قتا - - 38 75 296 941 93 1,443
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

31,744 1,348 1,084 6,359 4,243 2,433 5,577 10,700 

ائمة  ق  فيرجة  المد ة مخصومال ر وغي  ت الماليةشتقاالمبة بطحص ر الميغ توباالمطل مجموع 
 لي  ما ال المركز 

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

   المالي ة المركزي قائمرجة ف ير مدغ بنود        
         

 تها ويتس تتم ة التي ألجنبيمالت اة بالعي قات المالتمش إجمالي ال 3,216 1,489 1,293 3,757 4,398 329 52 14,533

 ت ضمانا 2,546 - - - - - - 2,546
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  

 

 وع المجم

 10من  أكثر
وغير   اتنوس

 مؤرخة 
5-10  
 نوات س

1-5   
 نوات س

6 -12   
 شهر

3-6   
 هور ش

1-3 
 ور هش

ل شهر  خال
 واحد 

 2020ديسمبر  31 في

 لوبات المالية المط        
 الءودائع العم 5,274 4,866 1,548 2,559 3,189 90 132 17,658
 وك  ن الب  ئعاود 1,255 1,028 437 755 146 - - 3,621
 عيداات إادشه 189 188 73 15 32 - - 497

 راء ش  إعادةاقيات فجب ات ومباعة بم ماليةق أورا 704 400 - 50 - - - 1,154
 ات أخرى وب فوائد مستحقة الدفع ومطل  243 - - - - - 1,674 1,917
 ات  اقتراض - 95 57 118 1,713 1 92 2,076

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

26,923 1,898 91 5,080 3,497 2,115 6,577 7,665 

ائمة  ق  فيلمدرجة اة مخصوماللية وغير ماالات شتقالمبطحبة ص ت غير الملمطلوبامجموع ا
 المركز المالي  

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

   ليالما ة المركز مقائ   يف  د غير مدرجةبنو        
 تسويتها ت التي تم يةنب ألجمالت ا عة بالي قات المالي المشت إجمال 3,442 2,891 909 2,964 3,040 25 - 13,271         

 ضمانات  2,460 - - - - - - 2,460
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ──────── ────────  
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 ة الموحدةماليال ل القوائم حوإيضاحات 
 2021مبر ديس 31

 ألمريكيةرات ادوالن البماليي رقامألجميع ا
 

 ( )تتمة طرمخالا  دارةإ 24
 

 ة( )تتمة يوللساطر امخ 24-11
 

 .ان تحقيقهيمكأو عندما  ة ها المتوقعيت تسوو ها أرداداست ريخ اس توالى أسا عهلتي تم تحلي البات لوالموجودات والمط تحقاق  اسيلي تحليل فيما 
 

 جموع مال

 ع المجمو
 كثر من أل
 شهر 12 

 ر غي
 رخة مؤ

 من  أكثر
 سنة  20

10 -20   
 سنة 

5-10   
 ات سنو

1 - 5 
 سنوات 

جموع  مال
 12الل خ
 هر  ش

6 -12   
 شهر 

3-6   
 شهور 

1-3 
 هور ش

 خالل  
 واحد شهر  

 2021ر ديسمب 31في 

 دات الموجو             
 ة سائل أموال 2,586 - - - 2,586 40 - - - - 40 2,626
 ة اجرمت غرض الحتفظ بها لة ملي أوراق ما 31 554 3 76 664 90 107 19 4 18 238 902

 لية أخرى  ومؤسسات ما دى بنوكت لإيداعا 2,520 384 47 80 3,031 - - - - - - 3,031
 اء دة شرعاإ  ياتموجب اتفاقب  راةشت ماق مالية أور 344 111 100 143 698 - - - - - - 698

 اجرة بها لغرض غير المت  محتفظة ي لأوراق ما 558 837 434 642 2,471 4,440 1,270 144 8 17 5,879 8,350
 وسلف  قروض 2,308 3,359 2,198 2,539 10,404 5,272 1,001 90 1 - 6,364 16,768
 أخرى  - - - - - - - - - 2,522 2,522 2,522

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

 موع الموجودات مج 8,347 5,245 2,782 3,480 19,854 9,842 2,378 253 13 2,557 15,043 34,897
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

            
 همين لمساا قوق مطلوبات وح ال

 رة يطسوحقوق غير م 
 عمالء لاودائع  5,591 3,187 1,678 2,961 13,417 7,169 98 49 1 - 7,317 20,734
  ودائع البنوك 1,754 562 413 452 3,181 1,205 2 - - - 1,207 4,388
 داع ي دات إا شه 260 46 50 74 430 294 1 - - - 295 725

 ء دة شرااإع فاقياتت ا وجبق مالية مباعة بمارأو 606 351 139 224 1,320 691 - - - - 691 2,011

 ات اقتراض  - - 1 2 3 182 941 - - 85 1,208 1,211
 أخرى  - - - - - - - - - 1,593 1,593 1,593
 يطرة مسر قوق غي حو حقوق المساهمين  - - - - - - - - - 4,235 4,235 4,235

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

34,897 16,546 5,913 1 49 1,042 9,541 18,351 3,713 2,281 4,146 8,211 

حقوق و وحقوق المساهمين تاوب لمطل ا وعممج 
 رة  ر مسيطيغ

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

 ة السيولة  فجوصافي  136 1,099 501 ( 233) 1,503 301 1,336 204 12 ( 3,356) ( 1,530) -
═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  

 كمة في فجوة السيولة المترااص 136 1,235 1,736 1,503  1,804 3,140 3,344 3,356 -  
  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  

 

 حة. ات مال  ئتمانالا طوطاس خرى مختلفة، على أسخأ افأو أطر فطرامن نفس األأو تجدد  رى جديدةائع أخدال الودائع بوبداست  مرشراء. يست  إعادة اقياتاتفجب  وبمها يعن ب كيمالتي  ةاق مالية سائلأور األساسب ي حد هواهر خالل ش
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 وحدةلما  ةم الماليل القوائ حات حواإيض
 2021ديسمبر  31

  ات األمريكيةيين الدوالربمال امرقجميع األ

 تمة(ت) اطرمخال  ةإدار 24
 

 ة( تمت)السيولة مخاطر  24-11

 
 جموع مال

 ع المجمو
 ألكثر من 

 شهر  12 
 غير

 مؤرخة 
 من أكثر
 سنة 20

10 -20   
 سنة

5-10   
 ات سنو

1 - 5 
 ات سنو

  المجموع
 12خالل 
   رشه

6 -12   
 شهر 

3-6   
 شهور 

1-3 
 شهور 

 خالل 
 واحد شهر 

 2020 بريسمد 31في 

 دات الموجو            
 سائلة  والأم 1,752 - - - 1,752 - - - - - - 1,752
 ة رغرض المتاج ها للية محتفظ ب أوراق ما - 62 21 3 86 31 18 19 - 17 85 171

 أخرى  ومؤسسات ماليةوك دى بن ل تإيداعا 1,672 108 20 3 1,803 - - - - - - 1,803
 دة شراء عاإ  ياتموجب اتفاقب  ةشترامق مالية أورا 1,468 181 128 46 1,823 - - - - - - 1,823
 جرة امت غرض غير الها لمحتفظ ب ية أوراق مال 286 310 545 602 1,743 3,274 1,548 105 17 9 4,953 6,696
 وسلف قروض  3,283 2,271 1,873 2,349 9,776 5,136 672 71 1 - 5,880 15,656
 أخرى  - - - - - - - - - 2,506 2,506 2,506

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

 الموجودات مجموع  8,461 2,932 2,587 3,003 16,983 8,441 2,238 195 18 2,532 13,424 30,407
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

            
 ساهمينلما قوقمطلوبات وحال
 سيطرة ق غير محقوو    

 ء عماللاودائع  3,952 3,351 1,491 2,475 11,269 5,750 79 75 - - 5,904 17,173
 ودائع البنوك  1,148 599 391 744 2,882 714 - - - - 714 3,596
 داع شهادات إي  189 188 73 15 465 29 - - - - 29 494

 ء دة شرااعإ  فاقياتات موجب ة ب مباع ق ماليةراوأ 703 400 - 48 1,151 - - - - - - 1,151

 ات اقتراض  - 92 1 94 187 1,447 69 - - 92 1,608 1,795
 ى أخر - - - - - - - - - 2,054 2,054 2,054
 يطرة قوق غير مسحو  يناهملمسحقوق ا - - - - - - - - - 4,144 4,144 4,144

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

30,407 14,453 6,290 - 75 148 7,940 15,954 3,376 1,956 4,630 5,992 

ين وحقوق لمساهمات وحقوق ا وب لمطلا موعج م
 رة طر مسي غي 

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════  
 لة  و فجوة السي فيصا 2,469 (1,698) 631 (373) 1,029 501 2,090 120 18 (3,758) (1,029) -

═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  
 كمة رالة المتفي فجوة السيو صا 2,469 771 1,402 1,029  1,530 3,620 3,740 3,758 -  

  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  
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 لموحدةلمالية ائم ا القوا  لإيضاحات حو
 2021مبر ديس 31

 

  مريكية رات األالدوال ن ييام بمالرقألجميع ا
   يةيل لتشغا  القطاعات 25
 

ً وفتها.  ال وأنشطعمات األوحد  ساسى أ علتبنى  تي  وال  ليةيغتشل  ات أعماقطاعخمس    ىإلالمجموعة دارية تم توزيع أنشطة  إألغراض    قا
 :  ةيلمختلفة التالألقسام احت اطتها تشعة لوضع أنمومجلهيكلة ا لذلك تم 

 

  أنشطة الخزانة للشركات التابعة في وئة والشركات  جزالت  طةتغطي أنش  قياشمال إفريو  ألوسطشرق الاقة  لمنطة  بعتاركات الشال •
 ؛توسطالم قل شرقيا ودوشمال أفري

اصرف المت  لخدماا • بلدوليية  ت تالجملة  ة  التو والتم  تيال مولتاوهيكلة  المشاريع    يلموغطي  المصرفية  والخدما  جارييل  ت 
 تركة؛مشالالقروض وسالمية اإل

 البحرين ونيويورك ولندن؛  يتب الرئيسي فمكي الف ة الخزانة نشطتمل على أتشموعة المج ةنخزا •

البرازإيه.بي • الرفيلمصا  نشطةاأل  اسيةأس  ةربصو  يعكسيل  .سي  الوة  تجارية  بشر ل  خزانة أنشطة  تابعة  انكو ب  هي  رازيليةكة 
اليإيه.ب أس.أيبراز.سي  التركيزيل  مع  الش  ه،  وقطرعلى  البروسطة  تمال  السوق  اتاعكات  ذات    ازيلفي  القابضة  والشركات 
 ؛ و الصلة

 .إلى بنك( والمالية العربية ش.م.ب. )مقفلة الخدماتشركة  ة أنشطى تمل علتش خرىأ •
 

 2021 

 

 بعةات التاكرالش
 شرقلمنطقة ال
ل  شماو وسطألا

 ا إفريقي 

دمات الخ
ية المصرف 
 الدولية

 ملة لجبا
 خزانة
 عة المجمو

  بي.سيإيه.
   عالمجمو أخرى  البرازيل 

       
 592 4 174 68 181 165  دفوائلا خل صافي د

 262 21 91 38 71 41 آخر  يلي شغت دخل
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 854 25 265 106 252 206 تشغيلي لالدخل اوع مجم
       

 ( 442) ( 74) ( 110) ( 23) ( 114) ( 121)   ةتشغيليلوفات امصروع المجم
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل   ةالتشغيلي (الخسارة)بح لرا صافي 
وفات الخسائر االئتمانية  مصر

لية مصروفات التشغيلاوئب راضالو
 412 ( 49) 155 83 138 85 صصة خلماغير 

 ( 106) ( 1) ( 37) - ( 36) ( 32)   االئتمانيةصروفات الخسائر م
ئب راضالقبل   (لخسارةا)بح لرا
 306 ( 50) 118 83 102 53 صصة خلم الية غير مصروفات التشغيلاو

العمليات مصروف ضريبي على  
 ( 51) - ( 18) ( 1) ( 5) ( 27) ارجية لخا

 ( 127)        صصةة غير المخ ييلات التشغصروفمال

 ة نللس لربحا
────── 

128 
══════ 

 31 في ماكودات التشغيلية الموج
 34,897 320 7,740 10,886 9,124 6,827 2021ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
  ديسمبر  31 كما فيالمطلوبات التشغيلية 

2021 5,971 - 17,635 6,779 277 30,662 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لية الموحدةالقوائم الما ولح ضاحاتإي
 2021ر مب ديس 31

  ةكيألمريالدوالرات اقام بماليين األرجميع 

 

 ()تتمةية لتشغيل اعات االقط 25
 2020 

 

 بعةكات التارالش
 رقلشمنطقة ال
ال شمو وسطاأل

 اإفريقي

 لخدماتا
ية  المصرف
ة  الدولي

 بالجملة  
خزانة  
 عةموالمج

سي  .يه.بإي
   المجموع أخرى  البرازيل 

       
 516 16 143 70 166 121 د فوائالل خ صافي د

 130 21 (32) 47 53 41   آخريلي شغت دخل
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 646 37 111 117 219 162  ييللتشغالدخل اوع مجم
       

 ( 385) (68) (96) (22) ( 101) (98) تشغيلية  الوفات مصرمجموع ال
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

ل  قب (الخسارة) /بح لرا صافي 
ة  االئتماني رئمصروفات الخسا

ة يلت التشغيوفاائب والمصرلضراو
 261 (31) 15 95 118 64 صصة خلما غير

 ( 329) (2) (59) - ( 244) (24) خسائر االئتمانية لامصروفات 
ضرائب قبل ال (رةاالخسالربح )

 (68) (33) (44) 95 ( 126) 40 مخصصة ر الغيالتشغيلية روفات صمالو
ضريبي على  صيدر( مصروف)

 94 - 111 - (1) (16) مليات الخارجية الع

 ( 101)      صة  صية غير المخ يلشغتات الفصروالم

 ة نللس رةسالخا
────── 

(75) 
══════ 

 31كما في لتشغيلية الموجودات ا
 30,407 162 7,745 10,310 8,542 3,648 2020 برمسدي
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

بر  يسمد  31كما في المطلوبات التشغيلية 
2020 3,053 - 16,309 6,739 162 26,263 

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

  جغرافيةال اتمعلومال
تينية ا الالكالية وأمريمريكا الشموآسيا وأ  بيةغروأوروبا ال  ريقياأف  وشمال  وسطالشرق األ  :هي  جغرافيةق  اوة أستمل المجموعة في ستع
أخرىو ايغالتش  خل الد  إجمالي  اليالتول  الجدح  يوض.  دول  اللوحد لرجي  خال لي  المجمورئيسات  ضمن  المحلي بلد  لالى  ع  بناءً ،  عةية 

 : 2020و 2021ر بديسم 31في  تينهينتملاللسنتين  أةللمنش
 
 المجموع أخرى  زيل البرا   باأورو حرين  الب 

2021      
      

 854 264 265 118 207 لييلدخل التشغمجموع ا
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2020      
      
 646 206 113 93 234 ليموع الدخل التشغيمج
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 
 ال شيء( : 2020)  عةلمجمودات ايرامن إر كثأو أ  %10ت احد بلغيل خارجي وعم الت مع مستمدة من معام إيرادات ةأيك هناكن ت لم
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 حدةوالم لماليةقوائم ا ل الإيضاحات حو
 2021بر مديس 31

  مريكيةألت ان الدوالرامالييب مجميع األرقا

 بيعوإعادة  شراء  ةعادإ  ات قياتفا 26
 
الب :  2020)  الر أمريكين دوليوم  2,011  لسنةشراء في نهاية ا  دةعاإ  ت تفاقيااوجب  بمالمباعة  وجودات  ملا  منلمتحصلة  مبالغ الغت 

دوال  1,151 أمريكي(مليون  الم  تبلغ  .ر  لالقيمة  بموجبا  يةاللما  ق وراألدرجة  في إعادة    يات اتفاق  لمباعة  ال  شراء    2,035  ةنسنهاية 
 ريكي(.أموالر د مليون 1,257  :2020يون دوالر أمريكي )لم
 

  1,823  :2020)  دوالر أمريكي  مليون  698نة  الس  ةع في نهايـبيالة  داعإ  تتفاقياابموجب  مشتراة  الدات  وموجلوعة ل مدفالبلغت المبالغ  
أمريكدون  ملي م(يوالر  ار  الخسائ  منها  اً وم حس،  الخزانة.  معلات  تجان بمتتعلق  ووقعة،  تلماالئتمانية  وأنشطة  القبلغالء  السيت  ية وقمة 
المالية  رالألو نهايةالعادة  إ  تاتفاقيا  وجببم  ةالمشتراق  في  دوال  698  السنة  بيع  أمليون  دوالر يمل  1,957:  2020)مريكي  ر  ون 
 ي(. يكأمر
 

 ة قالع لا ت راف ذا طألاالت مع  اممع 27
 

العالقة  ذ  األطرافتمثل   الزميلة وأعاركيسين والشلرئهمين ااسوالمساسية  ألااألم  كة  الشرات  اإلدارة  فوموظ  ةرلس اإلداضاء مجت  ي 
وافقة  لميتم ا.  فطرااأله  هذ  هري من قبلجو  لبشكرة  ة أو المتأثركتمشاليطرة  سال  أوطرة  سيخاضعة للات  وشركيين للمجموعة  يسالرئ
 عة. ومالمجإدارة  ل من قب التمعاملقة بهذه الروط الدفع المتعشو يرسعتالسات ى سياعل
 
 ية الموحدة:لمالفي القوائم ا نةوالمتضملعالقة اذات  فاة باألطرلمتعلقنهاية السنة ا دةا يلي أرصفيمو
 

2020 2021 
 أعضاء 

 اإلدارة س لمج
 اهممس
 سييرئ

 الشركة 
  سية سااأل ماأل

      
 ئع العمالءاود 3,560 700 9 4,269 3,982
   ات*قتراضاال 1,115 - - 1,115 1,330

171 347 - - 347 
قصيرة   تالمعامالرة والمتاج نحتملة ممت امالتزا

 اتية التصفية األجل وذ
 

 :موحدة لية الماال ائمفي القونة متضمالوات العالقة ف ذراات المتعلقة باألطوفالمصرو  الدخلي لفيما ي
2020 2021     

      
 عمولة دخل     12 6

 وائدلفامصروفات     49 93
 

 سيين:ئيردارة الاإل يتعويضات موظف يليا يمف
2020 2021     

     

 ل  ين القصيرة األج لموظفمكافآت ا   17 12

  د التوظيفما بع مكافآت   4 5
────── ──────     

17 21     
══════ ══════     

 نة ااألم وداتموج 28
 

نهاا  موالاأل  بلغت يتم  يكأمر  ون دوالريمل  16,579:  2020)كي  ريأمون دوالر  ليم  18,240السنة  ية  لمدارة في  هذه ب  اظ تفح االي(. 
 . الي  مدة للمركز اللموحا القائمة يمينها فعليه ال يتم تضمانة وت بصفة األالموجودا

 

   مية إسال  تداوموجو ودائع 29
 
ودائضمتت العمالن  إسالمية  داو  لىعات  قتراضاالووالبنوك    ء ع  أمري  نيومل  2,395لي  بإجمائع   ن مليو  2,243:  2020)  كيدوالر 

أمري ال  .ي(كدوالر  وارقتتضمن  ا  بهامحتفظ  ال  اراتمواإلستثسلف  لوض  غير   إسالمية جودات  مو  ىعليداعات  إلواة  لمتاجرلغرض 
ليون دوالر م 842: 2020كي )يرمأ رالون دوملي 864و  أمريكي(ليون دوالر م 1,122  :2020)أمريكي  والرد مليون 887لي بإجما

 . أمريكي( دوالر نويمل 53: 2020ر أمريكي )والدن وملي 19و مريكي(أ
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 ةلموحدلية ا مالقوائم الإيضاحات حول ا
 2021ر مب ديس 31

  ةكيرات األمرييين الدوالبمالجميع األرقام 

 كضمان  مرهونةوجودات م 30
 

الماليبتاريخ   التقرير  الب  إلضافةا ب  ،إعداد  في  المذنود  إلى  ر  ،26  مرق  يضاحاإلكورة  دوالر يون  لم  302  يبإجمالجودات  وم  هنتم 
 خرى.فية أيات مصرعملت وااقتراضمقابل  انأمريكي( كضمر مليون دوال 407:  2020يكي )أمر
 

 الت ي وتحو بتوزيعها ىرباح أسهم موصوأ رباحألهم في اللس  مخفضلي وااساألس صيب ن ال 31
 

 ح  في األربام خفض للسهاسي والماألس بينصال 31-1
األره لسلسي  اساألنصيب  الـب  يحتس في  الشركة  ة ربح  بقسم  احبم  إلى مساهمي  للسنة  العائد  ااألم  لعدلمتوسعلى  المرجح  األسهم  د  ط 
السنالقائم خالل  للسهملمخفاصيب  الن  اباحتسيتم  ة.  ة  األرب  ض  بقافي  اح  الربح  إ سمة  مساهمي  لعائد  ال  األم  الشركةلى  متوسط  على 
لعد مرال السنة  جح  خالل  القائمة  األسهم  إل إلباد  ا  ىضافة  األسهم  لمالمتوسط  لعدد  سرجح  تحويل  إصداريتم  التي  عند  سهم  األجميع  ها 

 ة إلى أسهم  المحتملة المخفض
 

 : ها(وزيعتوصى بم مباح أسهر)قبل أ ةللسنة المجموع حأربافيما يلي 
2020 2021  

   
 شركة األم  مي المساه إلى ةالعائد (سارةخال)ربح ال 100 (89)

3,086 3,086 
 األرباح  فيللسهم األساسي لحساب النصيب خالل السنة   مةائالق سهم األلعدد  حتوسط المرجملا

 ( نبالماليي)
 ( كيأمري دوالر) (لخسارةا)رباح األي فلمخفض للسهم ااألساسي و نصيبال 0,03 ( 0,03)

 

 ت الحويوت  اتوزيعهوصى بم باح أسهمرأ 31-2
2020 2021  

   

- 31 
ال شيء   :2020) همللسدوالر أمريكي   0,01 توزيعهاب صىوم  2021لسنة نقدية  باح أسهمأر

 ( للسهم
 

 ال مال أسركفاية  32
 

األهمثتت ر  اتسياسل  ةلرئيسيا  دافل  تنتهجهامال  ال  أسإدارة  امتثضمفي  وعة  المجم  التي  الأر  لباتلمتطة  المجموع  الان  مال  س 
 قيمة لى ل ل عالحد األادة  زيوا  ال عالية من أجل دعم أعمالهسمرأ  ة ونسبةقوي  يةائتمانبدرجات    مجموعةلا   تحتفظن  وبأاً  يخارج  روضةمفال

 ن.يالمساهمعند 
 

بإجمالموم  قت الت  يه فيعل  ديالتتع  إجراءو  الهامسأر  هيكلة  داروعة    ى عل اطر  مخالص  وخصائ  يةادقتصالا  وفظرلافي  يرات  غضوء 
  ار أو إصد  نهميساغ أرباح األسهم المدفوعة للمالمبل  وعة تعديللمجم  يجوز،  و تعديلهأ  لمالاس  رأ  هيكللى  ع  ظافلحا  أجل  منطتها.  أنش

 قة.   الساب نواتسات عن الليمالعو ساتلسياا و افاألهد فيات رييغتأي   ثتحدلم  .سمالرأسندات 
 

ااة مخنسب  ساباحتيستند   لتوجيهات    موحدة  قياس  ةنهجيمى  عل  2021ديسمبر    31ي  فكما    ةهينتالم  لسنةل  لموجوداتطر   تفاقيةاوفقاً 
   ي.لصادرة عن مصرف البحرين المركزا  3 بازل

  2021 2021 

    المالرأس   دةقاع
    
 3,971 3,977 [ أ]   1ة فئ اديةم العاألسه  الالم أسر

 84 82  1 فئة  اإلضافي  المال رأس
  ─────── ─────── 

 4,055 4,059 [ب]   1ة فئال المرأس  عدةقامجموع 
    

 230 265  2مال فئة ال سرأ
  ─────── ─────── 

 4,285 4,324 [ج]   لمالمجموع قاعدة رأس ا
  ═══════ ═══════ 
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 ةحدموية الئم المالالقوا لإيضاحات حو
 2021 رديسمب  31

  ةمريكياأل  راتاليين الدوبمالألرقام ا جميع

 
 تمة( )ت س المالرأ كفاية  32

 

 رخاطبالمرجحة مال  ضاتلتعر ا
  2021 2020 
    

 21,350 23,017  ةالميزاني جة فيغير مدر وبنود ئتمانطر االمخاب حةرجمودات جمو

 1,501 974    يةفي الميزان رجةدم ود غيرمخاطر السوق وبنب رجحةمات موجود

 1,632 1,604  ة يتشغيللا خاطرمالب رجحةمات ودموج
  ───────── ──────── 

 24,483 25,595 [ د] ر اطمخبال  ةالمرجحت وجوداالي المإجم
  ════════ ════════ 

 % 16,2 %15,5 [ 100*ب/أ]   1نسبة رأس المال األسهم العادية فئة 
  ════════ ════════ 

 % 16,6 %15,9 [ 100*د/ب]   1نسبة رأس المال فئة 
  ════════ ════════ 

 % 17,5 %16,9 [ 100*د/ج] اطرة خوجودات الممنسبة 
  ════════ ════════ 

    

 % 12,5 %12,5  ة لنسبة موجودات المخاطر لمطلوبا  الحد األدنى
  ════════ ════════ 

 
 : ى عل  يةاسورة أسصموعة بللمجالمال   رأس ةدمل قاعتشت
  ربح للسنة لواطرة  سيمالق غير  حقوالوورة  دالمرباح  األو  تياطياتاإلحوانة  أسهم الخزومال  ال س  أر: أسهم  1  فئة رأس المال   (أ)

 ؛ دلةاة العالقيمي ف ةراكمرات المتيتغلاو
 ؛ وكنعة للبابصادرة من قبل شركة تة مالية دائمة هل من أدامؤ ء: جز 1افي فئة ال اإلضلمأس ار ( ب)
 .متوقعةلا ةيتمانئاال ائروالخسحقوق غير المسيطرة المؤهلة ال : 2فئة   رأس المال ( )ج
 

 ركزي.لمرين امصرف البح قبل نم دة حدمالل أس المار ةكفايبات ة متطلافكبالمجموعة  متلقد التز
 

 ية  ة التمويلنشطالناتجة من األلمطلوبات ا  فيرات تغيلا 33
 

 رديسمب 31
2021 

رات صرف تغي
   ةنبيجألمالت االع

قدية،  تدفقات ن
 افي  ص

   يرناي 1
2021   

      
 إيداع  تشهادا  494 234 ( 3) 725
 ات اقتراض  1.795 ( 581) ( 3) 1,211

────── ────── ────── ──────   
 يلية وتمألنشطة الات من اموع المطلوبمج  2,289 ( 347) ( 6) 1,936

══════ ══════ ══════ ══════   
 

 ربديسم 31
2020 

ت صرف تغيرا
 ة نبيجألمالت االع

قدية، تدفقات ن
 افي  ص

 ر يينا 1
2020   

      
 داع ات إيادشه  399 101 (6) 494

 ات اضتراق  2,080 ( 272) (13) 1.795
────── ────── ────── ──────   

 تمويلية  األنشطة الن بات ممطلو لمجموع ا  2,479 ( 171) (19) 2,289
══════ ══════ ══════ ══════   
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 ةحدموية الللقوائم الماا لإيضاحات حو
 2021 رديسمب  31

  ةمريكياأل  راتبماليين الدوالألرقام اجميع 

 حقة حداث الأ 34
 

 ى بلو بنك مصر تحواذ علساال 34-1
ا 2021  يرينا  15يخ  اربت أبرم  اتفاقية،  لبنم  شراءع وبي  لبنك  للبنان،  (بلوم)  م.ل ان والمهجر ش.ع بنك    البالغة   ته صح  ستحواذ على ال، 

م  قييلتقترح  قابل نقدي مبم  (لزامين خالل عرض المناقصة اإلؤها متم شراتي  ال  صصحلا ا في ذلك  بم)  مصرلوك  نك ببمن  %  99,5
ة  مليع  تمامهناك شروط مختلفة إلتوجد    ،ء من االتفاقيةكجز  صري.م  جنيه  ليونم  6,700ة  يم% بق100بنسبة    صرمم  لوية بنك بلكم

رى،  روط، من بين أمور أخالشهذه    وتتضمن  ر.مص  ومبلإدارة بنك  نك في مجلس  رة وتعيين ممثلي البالسيط  ذ والحصول علىاالستحوا
. لبنك بلوم مصرالمصرح به  المال    تكمال زيادة رأسسن والبناو  في مملكة البحرين ومصرلمختلفة  ا  نظيميةقات التالموافعلى    الحصول

 . 2021سنة ل خالذ االستحواة صفقلمجموعة  أكملت اإلنجاز ذات الصلة وظيمية وشروط اافقات التن لموجميع ااستوفيت لقد 
 

با المعاملة  احتساب  تم  طريلقد  االقتناءستخدام  بموللمحاس  قة  التقار  المعيار  جببة  إلعداد  بدمج   –  3رقم  الية  الم  يرالدولي  المتعلق 
شأتين بالعمل كمن  العربية مصر وبنك بلوم مصرة  ر وهي المؤسسة المصرفي وعة في مصاألعمال. وستواصل الشركات التابعة للمجم

هي و  2022ل النصف األول من سنة  منها خالء  النتها ن يتم ان المتوقع أنية التي منتهاء من أعمال الدمج القانوى يتم االحت  ينلتمنفص
 ضع للحصول على الموافقات التنظيمية.تخ
 

المالية  القوائم  قا   المرحلية  وألغراض  المختصرة،  االستم  الموحدة  عملية  باحتساب  باالبنك  تلك  القحواذ  المؤقلعاا   يمستخدام  تة دلة 
اثني عشر شهراً من تاريخ خالل  قتة  مؤهاء من تعديل القيم التم االنتسيواذ. واالستح  ترضة بتاريخلوبات المفللموجودات المقتناة والمط

 . 3الية قم لمولي إلعداد التقارير امعيار الداالستحواذ على النحو الذي يسمح به ال
 
 شراء ابل المق أ(

  

التدفقات النقدية 
جة من النات
 ستحواذاال

   
 141  قد المكتسب لدى شركة تابعة الن صافي

 ( 426)  فوع  مدالنقد ال
  ────────── 

  (285 ) 
  ══════════ 

   تحواذسمتعلقة بااليف تكال (ب
المجموعة،  2021  سنةخالل   باالستحواذ    تكبدت  متعلقة  لتكاليف  ألطراف  نتيجة  المدفوعة  الخد  أخرى لرسوم  المامقابل    قانونية ت 

التي وواذ  ستحااللية  عمملون على  عياألخرى    طرافاألين من  ري الستشااخبراء  عن تكاليف    وخدمات المعامالت، فضالً تقييم  ت الخدماو
 ال شيء(.  :2020دوالر أمريكي )ن يومل 12يمتها ت قبلغ
 

 ودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة الموج (ج
 تحواذ:سبتاريخ اال ترضةمفات الوالمطلوبالمقتناة   موجودات المحددةلل (مؤقتةلعادلة القيم االثبتة )مال لغالتالي المبا يوضح الجدول 

 

  

ادلة الع مالقي
اريخ ؤقتة بتمال
 واذستحاال

   ات ودالموج

 141  ة ئلسا الأمو

 2  لغرض المتاجرة محتفظ بها  أوراق مالية

 897  لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى إيداعات 

 46  بموجب اتفاقيات إعادة شراء تراة مالية مش راقأو

 1,078  رةر المتاجغيض لغرتفظ بها تثمارات محإس

 739  وسلف قروض 

 56  أخرى توداموج

 90  ومعدات  اتممتلك
  ────────── 

 3,049  وع الموجودات مجم
  ══════════ 
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 حدةموية الالقوائم المال لإيضاحات حو
 2021ر ديسمب  31

  ةاألمريكي  راتيين الدوالالبمم قارألا جميع

 ( تتمة) حقةحداث الأ 34
 
 ( تتمة) مصرذ على بلو بنك وااالستح 34-1

عادلة ال مالقي  
اريخ ؤقتة بتلما
 واذستحاال

   المطلوبات 
 2,262  الءمودائع الع

 5   البنوكودائع 

 372  يداعإدات شها

 19  ء شراإعادة  ياتفاقتاب ة بموجق مالية مباعاأور

 58  ات أخرىمطلوب

 3  إقتراضات 
  ────────── 

 2,719  وباتمطللمجموع ا
  ══════════ 

   

 330  تحواذ كما هو بتاريخ االس( ادلة المؤقتةالقيم العمحددة )الودات الموج صافي مجموع

 96  خرىت األداحواذ المسجل ضمن الموجوالمؤقتة الناتجة عن االست ةالشهر
  ────────── 

 426  ابل الشراء  مجموع مق
  ══════════ 

 
استخدام حواذ. يتم قياس الحق في  ريخ االستبقية بتاتلمجار ااإلي  اتية لمدفوعالالقيمة الحاستخدام  يجار بإللتزامات عقد ا المجموعة اتقيس  

التزالموجودات   يعادل  ومعدلةبمبلغ  اإليجار  عقد  اإليجلعق  االيجابيةروط  لشاعكس  تل  امات  لالبار  د  السوقنسبة  اختارت شروط   .
م احتسابها بمبلغ  وت  مصروم  بلبنك  لحددة  لمموجودات االفي صافي  ة  التناسبي  حصتهمم  استخدابسيطرة  الم وق غير  الحق  مالمجموعة تقيي

 والر أمريكي.مليون د 2دره وق
 
 الذمم المدينة المكتسبة   ( د)
فقات تدأفضل تقدير للقة القبض وعادلة وإجمالي المبالغ التعاقدية المستحالقيمة الإن  ، فكتسبةذمم المدينة المالفئات  ة من  نسبة لكل فئبال
 : كالتاليها هي ع تحصيللتي ال يتوقلتعاقدية ا ية اقدالن

  

يمة العادلة الق
م للذمالمؤقتة 
 مكتسبة المدينة ال

 الغجمالي المبإ
التعاقدية 

  ضالمستحقة القب

النقدية   للتدفقات
عاقدية التي ال  لتا

 ا هصيليتوقع تح
     
 - 141 141  ة ئلسا الأمو

 - 2 2  لمتاجرة لغرض افظ بها حتم أوراق مالية

 - 897 897  ة أخرى مؤسسات ماليوك وبنلدى إيداعات 

 - 46 46  راء ادة شبموجب اتفاقيات إعمالية مشتراة ق أورا

 ( 1) 1,079 1,078  رةض غير المتاجإستثمارات محتفظ بها لغر

 ( 100) 839 739  وسلف قروض 

 ( 2) 49 47  أخرى  يةمال توداوجم
  ────────── ────────── ────────── 

 ( 103) 3,053 2,950  مجموع  ال
  ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 ، مثل المباني والمعدات. المؤقتة غير المستحقة القبض لتسويات القيمة العادلة وبات الموجودات والمطلع  وباإلضافة إلى ذلك، تخض
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 حدةموية الالقوائم المال لات حويضاحإ
 2021ر ديسمب  31

  ةاألمريكي  راتالدواليين البمم قارألجميع ا

 ( تمةت) اث الحقةحدأ 34
 
 ( تتمة) ى بلو بنك مصرذ علاالستحوا 34-1

 
  رةالشه (هـ
ل فترة ة خالتعديالت الحقستحدث    .ةالموحدالمالية  قوائم  الفي  المؤقت    اءلشرا  رسعص  تخصيًء على  بنا  المحتسبةالشهرة    تضمين  تم

عندما   الكتتسالقياس  للقيت  موعةمجمل  للموجوقديرها  العادلة  المفترضة. دام  والمطلوبات  المقتناة  الت  ت  للقيمة  المحاسبة  عادلة  عتبر 
 وسة، غير الملم ات  الموجودبتحديد  بطة  امنة المرتواآلراء الكلتعقيد  تيجة لنمؤقتة    اةتنقلمامصر  لبنك بلوم    ليةالما  للموجودات والمطلوبات

بلية  إلى األرباح المستقساس  رة باألالشه. وتعزى  جة في الميزانيةدرلملموسة المحددة والبنود الما  غير  ات موجودلل  القيمة العادلة وتحديد  
 . ة للنقدال يتم تخصيص شهرة إضافية للوحدات المنتج اؤها. ي تم إنشلتا  قافالتو وأوجهقتناة مالالمتوقعة لألعمال التجارية 

 
 عةائج المجموالتأثير على نت (و

بل  قافي ربح  وصون دوالر أمريكي  ملي  49ي قدره  شغيلت  دخلمصر ب  بنك بلوم  ، ساهم2021ر  يسمبد   31ى  واذ حتحاالست  من تاريخ
ات اإلدارة ديرفإن تق، 2021يناير  1 حواذ بتاريخ حدثت عملية االست المجموعة. لو جنتائ علىليون دوالر أمريكي م 19 قدرهالضرائب 

ي على  مليون دوالر أمريك  43كي وريأممليون دوالر    119سيكون    فترةائب للالضرل  لربح قبيلي وصافي اتشغلدخل الاتشير إلى أن  
   والي.الت
 

 أحداث الحقة   35
 

 .اإلدارةمجلس قبل مالية من ال ئمالقواتماد اعي تم فيه الذتاريخ وهو ال، 2022براير ف 13 ناك أحداث الحقة حتى تاريخلم تكن ه


