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المالیة المرحلیة

 المختصرة القوائم
٣١ مارس ٢٠١٤ (غیر مدققة) الموحدة





).م.ب.العربیة المصرفیة (شالمؤسسة 

من ھذه القوائم ال٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  مالیة المرحلیة الموحدة المختصرةجزءاً
٢

القائمة المرحلیة الموحدة للمركز المالي 
٢٠١٤مارس٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

مدققةمدققةغیر
مارس٣١

٢٠١٤
دیسمبر٣١

٢٠١٣
الموجودات
١٫٣٢٧١٫٠٥٥أموال سائلة

٢٠٠١٩٤أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة
٥٫٢٢٢٥٫٠١٨ومؤسسات مالیة أخرىبنوكلدىإیداعات 

٦٠٠٣٤٩شراءات إعادة اتفاقیأوراق مالیة مشتراة بموجب
٤٫٩٤٥٥٫١١٦لغرض غیر المتاجرةأوراق مالیة محتفظ بھا 

١٤٫٣٥١١٣٫٦٥٣قروض وسلف
٣٧٩٣٤٥فوائد مستحقة القبض

٧٦٧٦٨٥موجودات أخرى
١٣٠١٣٠ومعداتمبان

────────────────────

٢٧٫٩٢١٢٦٫٥٤٥مجموع الموجودات
════════════════════

المطلوبات
١٣٫٩٢٩١٣٫٠٣٠ودائع العمالء

٥٫٥٤٧٥٫٢٥٥خرىاألمالیة المؤسسات الوالبنوكع ودائ
٣١٢٩یداعإشھادات 

٢٥١١٧٥شراءإعادة اتتفاقیاق مالیة مباعة بموجب اأور
٢٩٩٢٧٤فوائد مستحقة الدفع

٦٨٧٦ضرائب
٦٩٨٥٨٤مطلوبات أخرى

٢٫٧٦٣٢٫٧٦٣سندات وتمویالت ألجل أخرى وذونات ألجلأ
────────────────────

٢٣٫٥٨٦٢٢٫١٨٦مجموع المطلوبات
────────────────────

الحقوق 
٣٫١١٠٣٫١١٠رأس المال
٧٨٧٨٣٠إحتیاطیات 

────────────────────

٣٫٨٩٧٣٫٩٤٠الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم

٤٣٨٤١٩حقوق غیر مسیطرة
────────────────────

٤٫٣٣٥٤٫٣٥٩ق مجموع الحقو
────────────────────

٢٧٫٩٢١٢٦٫٥٤٥حقوقالومجموع المطلوبات
════════════════════

وتم توقیعھا نیابة ٢٠١٤أبریل٢٨من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ المختصرة الموحدة المرحلیة إصدار القوائم المالیة اعتمادتم 
التنفیذي للمجموعة. ب رئیس مجلس اإلدارة والرئیسعنھم من قبل رئیس مجلس اإلدارة ونائ

الصدیق عمر الكبیر
رئیس مجلس اإلدارة

ھالل مشاري المطیري
نائب رئیس مجلس اإلدارة

خالد كعوان
للمجموعةالتنفیذيالرئیس



).م.ب.العربیة المصرفیة (شالمؤسسة 

من ھذه القوائم ال٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  مالیة المرحلیة الموحدة المختصرةجزءاً
٣

لدخل لةالموحدالمرحلیة القائمة
٢٠١٤مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

قام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األر

غیر مدققة
للثالثة أشھر المنتھیة

مارس٣١في 
٢٠١٤٢٠١٣

يتشغیلالدخل ال

٢٧٢٢٤٨ودخل مشابھ دخل الفوائد
)١٢٤()١٤٠(ومصروفات مشابھة مصروفات الفوائد

──────────────────
١٣٢١٢٤صافي دخل الفوائد

٩٤١٠٧خري آشغیلتدخل
──────────────────

٢٢٦٢٣١يتشغیلالدخل مجموع ال

)٢٨()٨(صافي–إضمحاللمخصصات 
──────────────────

٢١٨٢٠٣بعد المخصصاتيتشغیلالدخل الصافي 
──────────────────

یةتشغیلالمصروفات ال
٧٣٨٠موظفون

٩١٢مبان ومعدات
٢١٢١أخرى

──────────────────
١٠٣١١٣یةمصروفات التشغیلالمجموع 

──────────────────

١١٥٩٠قبل الضرائبالربح

)٢١()٢٩(ضرائب على العملیات الخارجیة
──────────────────

٨٦٦٩للفترة الربح 

)١٣()١٥(دخل عائد إلى الحقوق غیر المسیطرة
──────────────────

٧١٥٦الربح العائد إلى مساھمي الشركة األم
══════════════════

لسھم فياألساسي والمخفض لنصیب ال
٠٫٠٢٠٫٠٢)ةمریكیاألاتدوالربالاألرباح (

══════════════════

الصدیق عمر الكبیر
رئیس مجلس اإلدارة

ھالل مشاري المطیري
دارةنائب رئیس مجلس اإل

خالد كعوان
للمجموعةالتنفیذيالرئیس



).م.ب.العربیة المصرفیة (شالمؤسسة 

من ھذه القوائم ال٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  مالیة المرحلیة الموحدة المختصرةجزءاً
٤

الشامل لدخل لةالموحدالمرحلیة ائمة الق
٢٠١٤مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

غیر مدققة
للثالثة أشھر المنتھیة

مارس٣١في 
٢٠١٤٢٠١٣

٨٦٦٩فترةالربح لل
══════════════════

خر:الشامل اآلدخل ال
الدخل الشامل اآلخر الذي یمكن إعادة تصنیفھ (إعادة تدویره) إلى 

الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
- ١٧صافي تغییرات القیمة العادلة خالل الفترة بعد تأثیر اإلضمحالل  

٢٣ج من األوراق المالیة المعاد تصنیفھا إطفاء عجز القیمة العادلة النات
)٤(٣٢من تحویل عمالت أجنبیة في الشركات التابعة األجنبیةةغیر محقق(خسارة)مكسب

──────────────────

١(٥١(
──────────────────

الدخل الشامل اآلخر الذي ال یمكن إعادة تصنیفھ (إعادة تدویره) إلى 
خسارة في الفترات الالحقة:الربح أو ال

- ١حتیاطي صندوق التقاعدإصافي التغیر في 
──────────────────

١ -
──────────────────

)١(٥٢األخرى للفترة ةالشامل)الخسارةالدخل (مجموع 
──────────────────

١٣٨٦٨للفترةالشامل الدخل مجموع 

)١٨()٢٦(د إلى الحقوق غیر المسیطرةلشامل العائاالدخل 
──────────────────

١١٢٥٠الشركة األمالشامل العائد إلى مساھميالدخل
══════════════════



).م.ب.العربیة المصرفیة (شالمؤسسة 

من ھذه القوائم ال٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  مالیة المرحلیة الموحدة المختصرةجزءاً
٥

لتدفقات النقدیة لةالموحدالمرحلیة ائمة الق
٢٠١٤مارس٣١المنتھیة في أشھرثالثةلفترة ال

مریكیةجمیع األرقام بمالیین الدوالرات األ

غیر مدققة
للثالثة أشھر المنتھیة

مارس٣١في 
٢٠١٤٢٠١٣

األنشطة التشغیلیة
٨٦٦٩للفترةالربح 

:تعدیالت للبنود التالیة
٨٢٨صافي–مخصصات إضمحالل 

٣٣وإطفاءستھالكا
-)٤(صافي-مكسب من بیع أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

٢٣القیمة العادلة الناتج من األوراق المالیة المعاد تصنیفھاعجز طفاء إ

تشغیلیة:المطلوبات الموجودات والتغیرات في 
٤٤)١٣٣(أخرىمؤھلةأذونات خزانة وأذونات 

)٨٠(-أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة
)٣٣٧()١٦٦(ومؤسسات مالیة أخرىبنوكلدى إیداعات

١٥١)٢٣٤(شراءالإعادة اتاتفاقیراق مالیة مشتراة بموجبأو
)٦٨١()٥٢٥(قروض وسلف

)٤١()٩٨(موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و
٧٩٨٨٧٨عمالءالودائع 
)١٣(١٧٤خرىاألمالیة المؤسسات الوالبنوكودائع 

)٤٦(٧٢إعادة شراءاتأوراق مالیة مباعة بموجب اتفاقی
)٤٧()٣٦(مطلوبات أخرىحقة الدفع وفوائد مست

)١٤٦(٢٢أخرى غیر نقدیة تغیرات
──────────────

)٢١٥()٣١(األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد
──────────────

یةستثماراألنشطة اإل
)٦٥١()٥٩٠(شراء أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

٧٦٨٣٩٣ق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةأوراستردادوابیع 
)٤()٢(شراء مبان ومعدات

١٢ومعداتنبیع مبا
)٣()٩(إستثمار إضافي في شركة تابعة

──────────────
)٢٦٣(١٦٨یةستثماراألنشطة اإلمن (المستخدم في) صافي النقد 

──────────────
األنشطة التمویلیة

)١(١صافي–یداع إشھادات دار)(إصاسترداد
)٤()٤(أرباح أسھم مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة

──────────────
)٥()٣(التمویلیةاألنشطةالمستخدم في صافي النقد

──────────────

)٤٨٣(١٣٤نقد وما في حكمھفي الصافي التغیر 

)٣٠(٥موال السائلةألاتأثیر تغیرات سعر صرف العمالت األجنبیة على 

٨٦٦١٫٢٤٣الفترةفي بدایة النقد وما في حكمھ 
──────────────

١٫٠٠٥٧٣٠الفترةفي نھایة النقد وما في حكمھ
══════════════



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

من ھذه القوائم ال٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  مالیة المرحلیة الموحدة المختصرةجزءاً
٦

حقوق اللتغیرات في المرحلیة الموحدة لائمة الق
٢٠١٤مارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال

قام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األر

الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم

حقوق
غیر 

مسیطرة
مجموع 
الحقوق 

رأس
المال

حتیاطيإ
قانوني

حتیاطيإ
عام

أرباح
*مبقاة

تعدیالت
تحویل

عمالت
أجنبیة

تغیرات 
متراكمة في 

القیم العادلة

إحتیاطي 
صندوق 

المجموعالتقاعد

٣٫٩٤٠٤١٩٤٫٣٥٩)١٩()٣٢()٢٢٤(٢٠١٣٣٫١١٠٤٠٠١٥٠٥٥٥دیسمبر ٣١في 
٧١١٥٨٦---٧١---للفترةالربح 
٢١١٩١٤١١١٥٢----آخر للفترة شامل دخل 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٧١٢١١٩١١١٢٢٦١٣٨---للفترة الشاملع الدخل مجمو

)١٥٦(-)١٥٦(---)١٥٦(---أرباح أسھم **
------٥٠)٥٠(--فترة تحویالت خالل ال

)٦()٧(١---١---تغیرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٫٨٩٧٤٣٨٤٫٣٣٥)١٨()١٣()٢٠٣(٣٫١١٠٤٠٠١٠٠٥٢١(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١في 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════

٣٫٧٧٨٤٢٦٤٫٢٠٤)١٨()٤٨()١٣٢(٢٠١٢٣٫١١٠٣٧٦١٥٠٣٤٠دیسمبر ٣١في 

٥٦١٣٦٩---٥٦---للفترةالربح 
)١(٥)٦(-٣)٩(----للفترة(خسارة) دخل شامل آخر 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
٥٠١٨٦٨-٣)٩(٥٦---لفترةلمجموع الدخل (الخسارة) الشاملة 

١١--------تغیرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٫٨٢٨٤٤٥٤٫٢٧٣)١٨()٤٥()١٤١(٣٫١١٠٣٧٦١٥٠٣٩٦(غیر مدققة)٢٠١٣مارس ٣١في 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════

.ملیون دوالر أمریكي)٢٠١٣:٤٠٦دیسمبر ٣١(ملیون دوالر أمریكي٤٠٦إحتیاطیات غیر قابلة للتوزیع ناتجة من توحید شركات تابعة بإجمالي تتضمن األرباح المبقاة*
.٢٠١٤مارس ٢٣دوالر أمریكي للسھم في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد بتاریخ ٠٫٠٥على دفع أرباح أسھم بواقع تم الموافقة**



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

٧

المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

طةالتأسیس واألنش١

في مملكة البحرین بموجب مرسوم أمیري، ویزاول أعمالھ]البنك[تأسس البنك القابض، المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب.) 
البنك عبارة عن  شركة مساھمة بحرینیة ذات مسؤولیة عن مصرف البحرین المركزي. بموجب ترخیص مصرفي بالجملة صادر

ً(التابعة لیبیا المركزي الشركة األم النھائیة للبنك وشركاتھصرفممحدودة ومدرج في بورصة البحرین. یعتبر  المشار إلیھم معا
).بالمجموعة

البنك ، المنامة، مملكة البحرین. ٥٦٩٨إن العنوان المسجل للبنك ھو برج المؤسسة العربیة المصرفیة، المنطقة الدبلوماسیة، ص.ب. 
، مملكة البحرین.عن وزارة الصناعة والتجارةلصادرا١٠٢٩٩مسجل بموجب الترخیص التجاري رقم 

ات والمؤسسات المصرفیة مع الشركمجموعة من الخدمات المصرفیة الدولیة بالجملة المتضمنة على األعمال بتقدیم المجموعة قوم ت
لمصرفیة اإلسالمیة. التجاري والخدمات االتمویل ووالخزانة المشتركةض وھیكلة والقرموالتمویالت الالمالیة وتمویل المشاریع

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.فقطوتقدم الخدمات المصرفیة للتجزئة 

للمجموعةالسیاسات المحاسبیةالتغیرات في أسس اإلعداد و٢

أسس اإلعداد١-٢

لمعیار المحاسبة الدولي وفقا٢٠١٤ًمارس٣١أشھر المنتھیة في ثالثةالمختصرة لفترة الالموحدةالمرحلیـة ة ـت القوائم المالیـدأع
.بالتقاریر المالیة المرحلیة"الخاص"٣٤رقـم 

ویجب في القوائم المالیة السنویة، المطلوبة اإلفصاحاتوالمختصرة على جمیع المعلومات الموحدة ال تشتمل القوائم المالیة المرحلیة 
إنھ لیس من باإلضافة إلى ذلك، . ٢٠١٣دیسمبر ٣١لمجموعة كما في أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالیة الموحدة السنویة ل

٣١في التي تنتھيللنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة دلیال٢٠١٤ًمارس٣١المنتھیة في أشھر ثالثةالالضروري أن تكون نتائج 
.٢٠١٤دیسمبر 

التوحیدأسس ٢-٢

التابعة بعد استبعاد المعامالت واألرصدة فیما ھشركاتوللبنكالقوائم المالیة لمختصرة على االموحدةالمرحلیة القوائم المالیةتتضمن
. الشركةبین 

معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة من قبل المجموعة٣-٢

تي تم إتباعھا في إعداد القوائم اللتلكھي مطابقةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
من تطبیق المعاییر والتفسیرات الجدیدة بإستثناء ، ٢٠١٣دیسمبر ٣١المالیة السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  ١اعتباراً

.٢٠١٤ینایر 

تم توضیح طبیعة وتأثیر كل معیار أو تعدیل جدید أدناه:

ومعیار المحاسبة ١٢ورقم١٠ولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المؤسسات اإلستثماریة (التعدیالت التي أدخلت على المعیار الد
)٢٧الدولي رقم 

ستثماریة بموجب المعیار الدولي إلعداد مؤسسة اإلإعفاء لمتطلبات التوحید للمؤسسات التي تستوفي تعریف الھذه التعدیالت تقدم 
ستثماریة احتساب الشركاتعفاء من التوحید من المؤسسات اإل. یتطلب اإلالمتعلق بالقوائم المالیة الموحدة١٠رقم ر المالیةالتقاری

مجموعة ال یوجد لدى الھبما أن، لھا أي تأثیر على المجموعةلیستالتعدیالھذهأن. ةرخساالبح أو رالالتابعة بالقیمة العادلة ضمن 
.١٠یة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إستثمارتكون مؤسسة أیة مؤسسات مؤھلة ل
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٨

المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)ة للمجموعالسیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد والتغیرات في ٢
(تتمة)معاییر وتفسیرات وتعدیالت جدیدة مطبقة من قبل المجموعة٣-٢

٣٢على معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت التي أدخلت -مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
الحق القانوني النافذ للمقاصة"  المقاصة لكي ن غرفمغیر متزامنةت سدادآلیاومعاییر توضح ھذه التعدیالت معنى "بأن لدیھا حالیاً

على المجموعة.جوھريلھا أي تأثیرلیسھذه التعدیالت أن. تكون مؤھلة للمقاصة

٣٩على معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت التي أدخلت -ستمرار محاسبة التحوط إوالمشتقات المالیة ستبدالإ
معینة. لم تقم المجموعة حوط تفي بمعاییر ستبدال المشتقات المصنفة كأدوات تالتحوط عند إإعفاء إلیقاف محاسبة ھذه التعدیالت تقدم 

.ةباستبدال مشتقاتھا خالل الفترة الحالی

٣٦على معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت التي أدخلت -غیر المالیةسترداد للموجودات إفصاحات المبلغ القابل لإل
بشأن اإلفصاحات مقیاس القیمة العادلة ١٣ار غیر المرغوب بھا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ھذه التعدیالت تزیل اآلث

. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب ھذه التعدیالت عمل إفصاحات جوداتإضمحالل المو٣٦المطلوبة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
الوحدات المنتجة للنقد التي تم إثبات خسارة إضمحالل لھا أو تم إسترجاعھا خالل الفترة. عن المبالغ القابلة لإلسترداد للموجودات أو 

لھا أي تأثیر على المجموعة.لیسأن ھذه التعدیالت 



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

٩

المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

القطاعات التشغیلیة ٣

تشغیلیة والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتھا. وفقاًقطاعات أعمال خمس إلىالمجموعة غراض إداریة تم توزیع أل
: ةلذلك تم ھیكلة المجموعة لوضع أنشطتھا تحت األقسام المختلفة التالی

التابعة في شمال أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركاتتغطي فریقیاأوشمال الشركات التابعة للشرق األوسط-
؛المتوسطشرق أفریقیا ودول 

والتمویل التجاري والخدمات المصرفیة اإلسالمیة تتغطي تمویل المشاریع وھیكلة التمویالالخدمات المصرفیة الدولیة بالجملة -
والقروض المشتركة؛

ة الخزانة في المكتب الرئیسي في البحرین ونیویورك ولندن؛ تشتمل على أنشطالمجموعة خزانة-

أساسیة األنشطة المصرفیة التجاریة لشركة تابعة برازیلیة بانكو إیھ.بي.سي البرازیل یعكس بصورةإیھ.بي.سي البرازیل -
أس.أیھ، مع التركیز على الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازیل؛ و

نشطة الخدمات المالیة العربیة ش.م.ب. (مقفلة).تشتمل على أأخرى-

أشھر المنتھیة في ثالثةلفترة ال
٢٠١٤مارس٣١

الشركات 
التابعة للشرق 

األوسط
فریقیاأوشمال 

الخدمات 
المصرفیة 

الدولیة 
بالجملة 

خزانة 
المجموعة

إیھ.بي.سي 
المجموع أخرىالبرازیل

١٣٢-٣١٢٧١٥٥٩صافي دخل الفوائد 
١١٢٨١٥٣٣٧٩٤دخل تشغیلي آخر 

──────────────────────────────────────
٤٢٥٥٣٠٩٢٧٢٢٦مجموع الدخل التشغیلي 

٢٠٣٩٢٦٦٠٢١٤٧ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
(مخصصات) إضمحالل إنتفت 

)٨(-)١٠(-٥)٣(صافي-الحاجة إلیھ 
──────────────────────────────────────

الربح قبل الضرائب والمصروفات 
١٧٤٤٢٦٥٠٢١٣٩التشغیلیة غیر المخصصة

)٢٩(-)٢٠()١()٣()٥(ضرائب على العملیات الخارجیة 
المصروفات التشغیلیة غیر 

)٢٤(خصصة الم
──────

٨٦للفترةالربح 
══════

الموجودات التشغیلیة
٢٠١٤٣٫٣٣٣٨٫٦٤٦٨٫٤١١٧٫٤٦٨٦٣٢٧٫٩٢١مارس٣١كما في 

══════════════════════════════════════
المطلوبات التشغیلیة

١٤٫٤٢٩٦٫٢٩٩١٠٢٣٫٥٨٦-٢٠١٤٢٫٨٤٨مارس٣١كما في 
══════════════════════════════════════
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جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)القطاعات التشغیلیة٣

شھر المنتھیة في أثالثةلفترة ال
٢٠١٣مارس٣١

الشركات 
التابعة للشرق 

وشمال األوسط
فریقیاأ

الخدمات 
المصرفیة 

الدولیة بالجملة 
خزانة 

المجموعة
إیھ.بي.سي 

المجموع أخرىالبرازیل

٢٨٢٥١٦٥٣٢١٢٤صافي دخل الفوائد 
١١٢٦٢٨٣٧٥١٠٧دخل تشغیلي آخر 

─────────────────────────────────────
٣٩٥١٤٤٩٠٧٢٣١مجموع الدخل التشغیلي 

١٨٣٦٣٧٥٧٢١٥٠ضمحاللبح قبل مخصصات اإلالر
(مخصصات) إضمحالل إنتفت 

)٢٨(-)١٢()٢()١٤(-صافي-الحاجة إلیھ 
─────────────────────────────────────

الربح قبل الضرائب والمصروفات 
١٨٢٢٣٥٤٥٢١٢٢التشغیلیة غیر المخصصة

)٢١(-)١٨(١١)٥(ضرائب على العملیات الخارجیة 
المصروفات التشغیلیة غیر

)٣٢(المخصصة 
──────

٦٩للفترةالربح 
══════

الموجودات التشغیلیة
٢٠١٣٣٫٢٤٩٨٫٢٣٨٨٫٣٠٢٦٫٦٩٠٦٦٢٦٫٥٤٥دیسمبر ٣١كما في 

═════════════════════════════════════
المطلوبات التشغیلیة

١٣٫٧٩٩٥٫٥٦٥١٤٢٢٫١٨٦-٢٠١٣٢٫٨٠٨دیسمبر ٣١كما في 
═════════════════════════════════════
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ألدوات المالیةا٤

یة للمجموعة.للموجودات والمطلوبات المالقیمة العادلة یقدم الجدول التالي قیاس التسلسل الھرمي لل

:٢٠١٤مارس٣١لقیمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الھرمي الاإلفصاحات الكمیة لقیاس 

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

٢٠٠ ٣ ١٩٧ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
المتاحة للبیع –غیر المتاجرة أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض 

٢٫٩٢٦ - ٢٫٩٢٦ سندات دین مسعرة 
٩٦٥ ٩٦٥ - سندات دین غیر مسعرة 

٨ - ٨ أسھم حقوق الملكیة المسعرة 
٤٩ ٤٩ - أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٣٩ ٣٩ - مقایضات أسعار الفائدة 
١٢ ١٢ - ات العمالت مقایض

١٠٥ ١٠٥ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٤١ ٤١ - خیارات عقود ال
٤ - ٤ عقود مستقبلیة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
٣٣ ٣٣ - مقایضات أسعار الفائدة 

١٠٤ ١٠٤ - عقود صرف أجنبي آجلة 

:٢٠١٤مارس٣١ما في كللمطلوباتلقیمة العادلة للتسلسل الھرمي ااإلفصاحات الكمیة لقیاس 

المالیة المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٢٩ ٢٩ - مقایضات أسعار الفائدة 
٤ ٤ - مقایضات العمالت 

٦٣ ٦٣ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٤١ ٤١ - خیارات عقود ال
٣ - ٣ د مستقبلیة عقو

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
١٨ ١٨ - مقایضات أسعار الفائدة 

- - - عقود صرف أجنبي آجلة 
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المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس ٣١
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تتمة)(ألدوات المالیة ا٤

:٢٠١٣دیسمبر ٣١اإلفصاحات الكمیة لقیاس التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للموجودات كما في 

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

١٩٤ ٢ ١٩٢ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
المتاحة للبیع –لمتاجرة أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر ا

٢٫٦١٢ - ٢٫٦١٢ سندات دین مسعرة 
١٫٢٣٩ ١٫٢٣٩ - سندات دین غیر مسعرة 

١٠ - ١٠ أسھم حقوق الملكیة المسعرة 
٦٤ ٦٤ - أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٤٢ ٤٢ - مقایضات أسعار الفائدة 
١١ ١١ - ضات العمالت مقای
٥٣ ٥٣ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٦٤ ٦٣ ١ عقود الخیارات 
٧ - ٧ عقود مستقبلیة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
١٠ ١٠ - مقایضات أسعار الفائدة 

١١٢ ١١٢ - عقود صرف أجنبي آجلة 

:٢٠١٣دیسمبر ٣١ا في اإلفصاحات الكمیة لقیاس التسلسل الھرمي للقیمة العادلة للمطلوبات كم

المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٣٢ ٣٢ - مقایضات أسعار الفائدة 
١٠ ١٠ - مقایضات العمالت 
٥٩ ٥٩ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٦٤ ٦٢ ٢ عقود الخیارات 
٦ - ٦ عقود مستقبلیة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
٢٠ ٢٠ - مقایضات أسعار الفائدة 

- - - عقود صرف أجنبي آجلة 

القیم العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة 
تختلف بشكل جوھري عن قیمھا المدرجة.لما یلي، فأن القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال بإستثناء 

٢٠١٣دیسمبر ٣١ ٢٠١٤مارس ٣١
القیمة 

العادلة  
القیمة

المدرجة 
القیمة 

العادلة  
القیمة 

المدرجة 
الموجودات المالیة 

١٫٥١٢ ١٫٤٩٠ ٨٤٦ ٨١٩ أوراق مالیة أخرى محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

ة المطلوبات المالی
٢٫٧١٥ ٢٫٧٦٣ ٢٫٧٥٣ ٢٫٧٦٣ سندات وتمویالت ألجل أخرىوذونات ألجلأ



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

١٣

المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
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جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

تتمة)(ألدوات المالیة ا٤

بین حدثت تحویالت فیما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، بالقیمة العادلة على أساس متكرراتھا إثبلألدوات المالیة التي یتم بالنسبة 
في نھایة كل فترة مالیة.التصنیف المستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم 

١األدوات المالیة في المستوى 
إذا اً. یعتبر السوق نشطالمسعرة بتاریخ المیزانیةأسعار السوق إلىنشطة السواق األستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في ت

صناعیة أو خدمات مجموعة أو السمسار أو رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة   أو التاجمتاحة والمسعرة كانت األسعار 
تحدث بانتظام دون شروط تفضیلیة. إن أسعار السوق معامالت السوق الفعلیة والتي أسعار تلك و الجھات الرقابیة، وتمثل التسعیر أ

المسعرة المستخدمة للموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة ھي أسعار العروض الحالیة. یتم تضمین ھذه األدوات في 
١٠٠سي ومؤشر فت) DAX(بصورة أساسیة على مؤشر داكس ١. تتضمن األدوات المالیة المتضمنة في المستوى ١المستوى 

)FTSE 100 () ومؤشر داو جونزDow Jones (.المصنفة كأوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة أو متاحة للبیع

٢األدوات المالیة في المستوى 
مالیة) یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم تداولھا في السوق النشط (على سبیل المثال، السوق الموازنة المشتقات ال

بإستخدام تقنیات التقییم. تزید تقنیات التقییم ھذه من إستخدام معلومات السوق التي یمكن مالحظتھا حیثما كانت متوفرة وتعتمد أقل 
یمكن مالحظتھا، قدر ممكن على التقدیرات الخاصة بالمؤسسة. إذا كانت جمیع المدخالت الجوھریة المطلوبة للتقییم العادل لألداة

.٢تضمین األداة ضمن المستوى فأنھ یتم 

٢والمستوى ١تحویالت بین المستوى 
ال شيء): ٢٠١٣دیسمبر ٣١(٢٠١٤مارس٣١المنتھیة في الفترة خالل ٢المستوى و١المستوى ت بینتحویالیكن ھناك لم 

ارتباطات إئتمانیة والتزامات محتملة ٥

لتزامات محتملةإوإئتمانیة رتباطاتإأ)
مدققة دققة غیر م

مارس٣١
٢٠١٤

دیسمبر٣١
٢٠١٣

٤٫٦١٦٤٫٣٨٥التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصیرة األجل وذاتیة التصفیة
٣٫٧٥٨٣٫٤٨٧بدائل ائتمان مباشرة وخطابات ضمان وخطابات قبول

١٫٧٧٩١٫٨٨٠قروض غیر مسحوبة وإرتباطات أخرى إرتباطات
──────────────

١٠٫١٥٣٩٫٧٥٢
══════════════

٣٫٢٢٠٣٫١٧٧المعادل الموزون بالمخاطر
══════════════



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

١٤

المختصرة  الموحدةالمرحلیة یضاحات حول القوائم المالیة إ
(غیر مدققة)٢٠١٤مارس٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

تتمة)(التزامات محتملة ارتباطات إئتمانیة و٥

المشتقات المالیةب)

فیما یلي المبالغ االعتباریة القائمة في تاریخ القائمة الموحدة للمركز المالي:
مدققة غیر مدققة 

مارس٣١
٢٠١٤

دیسمبر ٣١
٢٠١٣

٢٫٦٩٣٢٫٧٣٢مقایضات أسعار الفائدة
٢٨٣٢٥٧العمالتمقایضات

٥٫٥١٣٥٫٠٤٩نبي آجلةعقود صرف أج
٧٨٣٦١٧عقود الخیارات
٤٫٧٩٨٣٫٧١٧عقود مستقبلیة

──────────────
١٤٫٠٧٠١٢٫٣٧٢

══════════════
١٫٧٥٤١٫٦٥١(مخاطر االئتمان والسوق)المعادل الموزون بالمخاطر 

══════════════
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