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).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

من ھذه القوائم المالیة ٣٢إلى ١ت المرفقة من تشكل اإلیضاحا الموحدةجزءاً
٥

دخل الشامل للالموحدةقائمةال
٢٠١٤سمبر دی٣١المنتھیة في لسنة ا

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

٣١٨٢٩٧سنةالربح لل
──────────────────

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

الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:

١٥١٨٤صافي تغییرات القیمة العادلة خالل السنة بعد تأثیر اإلضمحالل  
١٥٧١٢إطفاء عجز القیمة العادلة الناتج من األوراق المالیة المعاد تصنیفھا 

)١٤٦()١١٠(غیر محققة من تحویل عمالت أجنبیة في الشركات التابعة األجنبیةخسارة 
──────────────────

)١٣٠()٨٥(
──────────────────

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

)١()٤(صندوق التقاعدإحتیاطيصافي التغیر في 
──────────────────

)١()٤(
──────────────────

)١٣١()٨٩(سنة للاألخرى ةالخسارة الشامل
──────────────────

٢٢٩١٦٦سنةالشامل للالدخل مجموع 

)٤()١٢(لشامل العائد إلى الحقوق غیر المسیطرةاالدخل مجموع 
──────────────────

٢١٧١٦٢الشركة األمالشامل العائد إلى مساھميالدخلمجموع 
══════════════════



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

من ھذه القوائم المالیة ٣٢إلى ١ت المرفقة من تشكل اإلیضاحا الموحدةجزءاً
٦

تدفقات النقدیة للالموحدة قائمة ال
٢٠١٤دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في لا

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
٢٠١٤٢٠١٣إیضاح

األنشطة التشغیلیة
٣١٨٢٩٧للسنةالربح 

:تعدیالت للبنود التالیة
١٠٦٤٤٩صافي–مخصصات إضمحالل 

١٢١٣وإطفاءإستھالك
١٥٧١٢القیمة العادلة الناتج من األوراق المالیة المعاد تصنیفھاعجز إطفاء 

)١٥()٣٥(١٨صافي-أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة إستبعادمكسب من 

تشغیلیة:المطلوبات الموجودات والتغیرات في 
٣٩١٠٠أخرىمؤھلةأذونات خزانة وأذونات

)١٤٨()٤٠٤(أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة
)٧٩١()٩٨٢(ومؤسسات مالیة أخرىبنوكلدى إیداعات

١٧٧)٧٥٢(إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب
)١٫٤١٦()٢٫٠٥٣(قروض وسلف

)٥٩()٥٣٢(موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و
١٫٣٨٥١٫٣٠٩عمالءالع ودائ

٩٤١٤٨٠خرىاألمالیة المؤسسات الوالبنوكودائع 
)٢٤٠()٨٧(إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 

٤٢٥٨٧مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و
)٤٤٠(٢١٩أخرى غیر نقدیة تغیرات

──────────────
)٥٨٥()١٫٤٣٥(التشغیلیةاألنشطة المستخدم في صافي النقد

──────────────
یةستثماراألنشطة اإل

)٢٫٠٤٣()٢٫٨٥٨(شراء أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
٣٫٢٦٤١٫٣٢٠أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةاستردادوبیع 

)٢٣()١٥(شراء مبان ومعدات
٦٥ومعداتنبیع مبا
)٧()٧(ار إضافي في شركة تابعةإستثم

──────────────
)٧٤٨(٣٩٠یةستثماراألنشطة اإل(المستخدم في) من صافي النقد 

──────────────
األنشطة التمویلیة

)٥(٢١صافي–یداع إشھادات (إصدار)استرداد
١٫١٢٦١٫٠٠٠إصدار أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى

-)١٥٦(لمساھمي المجموعةأرباح أسھم مدفوعة 
)١٨()١٧(أرباح أسھم مدفوعة لحقوق غیر مسیطرة

──────────────
٩٧٤٩٧٧التمویلیةاألنشطةمن صافي النقد

──────────────

)٣٥٦()٧١(في األموال السائلةصافي التغیر 

)٢١()٣٦(موال السائلةألاألجنبیة على اتأثیر تغیرات سعر صرف العمالت 

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

٦٧٥٩٨٦٦سنةفي نھایة الالنقد وما في حكمھ
══════════════
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من ھذه القوائم المالیة ٣٢إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من  الموحدة.جزءاً
٧

تغیرات في الحقوق للالموحدة قائمة ال
٢٠١٤دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في ال

ام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األرق

الحقوق العائدة إلى مساھمي الشركة األم
حقوق

غیر مسیطرة
مجموع 
الحقوق 

رأس
المال

إحتیاطي
قانوني

إحتیاطي
عام

أرباح 
*مبقاة

تعدیالت
تحویل 
عمالت
أجنبیة

تغیرات 
متراكمة في 

العادلةةالقیم

إحتیاطي
صندوق 

المجموعالتقاعد

٣٫٧٧٨٤٢٦٤٫٢٠٤)١٨()٤٨()١٣٢(٢٠١٢٣٫١١٠٣٧٦١٥٠٣٤٠دیسمبر ٣١في 
٢٣٩٥٨٢٩٧---٢٣٩---الربح للسنة

)١٣١()٥٤()٧٧()١(١٦)٩٢(----(خسارة) دخل شامل آخر للسنة
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة 
١٦٢٤١٦٦)١(١٦)٩٢(٢٣٩---للسنة 

------)٢٤(-٢٤-تحویالت خالل السنة
تغیرات أخرى في حقوق 

)١١()١١(--------الشركات التابعة
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٣٫٩٤٠٤١٩٤٫٣٥٩)١٩()٣٢()٢٢٤(٢٠١٣٣٫١١٠٤٠٠١٥٠٥٥٥دیسمبر ٣١في 

٢٥٦٦٢٣١٨---٢٥٦---الربح للسنة
)٨٩()٥٠()٣٩()٤(٢٥)٦٠(----(خسارة) دخل شامل آخر للسنة

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة 

٢١٧١٢٢٢٩)٤(٢٥)٦٠(٢٥٦---للسنة 
)١٥٦(-)١٥٦(---)١٥٦(---أرباح أسھم مدفوعة

------٢٤)٥٠(٢٦-تحویالت خالل السنة
تغیرات أخرى في حقوق 

)٦()١١(٥---٥---الشركات التابعة
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

٤٫٠٠٦٤٢٠٤٫٤٢٦)٢٣()٧()٢٨٤(٢٠١٤٣٫١١٠٤٢٦١٠٠٦٨٤دیسمبر ٣١في 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════

.ملیون دوالر أمریكي)٢٠١٣:٤٠٦(ملیون دوالر أمریكي٤٠٦ات غیر قابلة للتوزیع ناتجة من توحید شركات تابعة بإجمالي إحتیاطیتتضمن األرباح المبقاة*
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٨

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

التأسیس واألنشطة١

بموجب ترخیص في مملكة البحرین بموجب مرسوم أمیري، ویزاول أعمالھ ]البنك[) .ة (ش.م.بالمؤسسة العربیة المصرفیتتأسس
شركة مساھمة بحرینیة ذات مسؤولیة محدودة ومدرج في البنك عبارة عن صادر عن مصرف البحرین المركزي.مصرفي بالجملة

بالمجموعةإلیھمالمشار (التابعة وشركاتھبورصة البحرین. یعتبر مصرف  لیبیا المركزي الشركة األم النھائیة للبنك  .)معاً

البنك .، المنامة، مملكة البحرین٥٦٩٨إن العنوان المسجل للبنك ھو برج المؤسسة العربیة المصرفیة، المنطقة الدبلوماسیة، ص.ب. 
، مملكة البحرین.لصادر عن وزارة الصناعة والتجارةا١٠٢٩٩مسجل بموجب الترخیص التجاري رقم 

ات والمؤسسات المصرفیة مع الشركاألعمال مجموعة من الخدمات المصرفیة الدولیة بالجملة المتضمنة على بتقدیم المجموعة وم قت
وتقدم التجاري والخدمات المصرفیة اإلسالمیة. التمویل ووالخزانة ةالمشتركض وھیكلة والقرموالتمویالت الشاریع المالیة وتمویل الم

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.فقطزئة للتجالخدمات المصرفیة 

أسس األعداد٢

بیان باإللتزام ١-٢
ً[التابعة ھشركاتللبنك وأعدت القوائم المالیة الموحدة  ً"] بالمجموعة"المشار إلیھم معا الدولیة إلعداد التقاریر المالیةللمعاییروفقا

مصرف البحرین المركزي قانون وذات الصلة قانون الشركات التجاریة البحرینيم أحكاومجلس معاییر المحاسبة الدولي عنالصادرة 
مصرف ) وتوجیھات٦رقم لمجلد النافذة من احكام األو١المجلد رقم المركزي (ناإلرشادي لمصرف البحریدلیل الوالمؤسسات المالیةو

.المركزينالبحری

العرف المحاسبي ٢-٢

لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل لقیاس القیمة العادلة للمشتقات المالیة والموجودات المالیة المحتفظ بھا أعدت القوائم المالیة الموح دة وفقاً
إن القیم المدرجة للموجودات والمطلوبات المثبتة ، فلغرض المتاجرة والمتاحة للبیع. باإلضافة إلى ذلك، كما ھو موضح بالتفصیل أدناه

بالتكلفة، ومعدلة لتسجیل التغیرات في القیم العادلة العائدة لھا تحوطات القیمة العادلة وھي بخالف ذلك مدرجة والتي ھي بنود تم التحوط 
إلى المخاطر التي یتم التحوط لھا.

ى أقرب إلوتم تقریب جمیع القیم .للشركة األمالعملة الرئیسیة ، والتي تعد أیضاًمالیة الموحدة بالدوالر األمریكيتم عرض القوائم ال
.ملیون إال إذا ذكر خالف ذلك

أسس التوحید٣-٢

یكون تتحقق السیطرة عندما . ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في التابعةاوشركاتھللمجموعةتشتمل القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة 
تلك لتأثیر على على االقدرة ھا ولدیھا ر فیمع الشركة المستثماتعرضات أو حقوق على عوائد متغیرة من خالل مشاركتھلدى المجموعة 

فقط إذا كان على الشركة المستثمر فیھا. وباألخص، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا سلطتھامن خالل إستخدام العوائد
لدى المجموعة:

األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر یھ (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة لتوجعلى الشركة المستثمر فیھا السلطة·
)؛ فیھا

ھا؛ ومع الشركة المستثمر فیاعوائد متغیرة من خالل مشاركتھفي أو حقوق على تعرضات ·
.على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على العوائدسلطتھا القدرة على إستخدام ·

فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع ستثمر قوق مشابھة للشركة المحأغلبیة التصویت أو حقوق األقلیة فيلمجموعة عندما یكون لدى ا
بما في ذلك: على الشركة المستثمر فیھا، السلطةاالحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدیھ

للشركة المستثمر فیھا؛ الترتیبات التعاقدیة مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین ·
؛ ورتیبات التعاقدیة األخرىعن التالحقوق الناتجة ·
.الممكنةحقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت ·

اك تغیرات على على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر بأن ھنة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة تقوم المجموعة بإعاد
تابعة عندما تحصل المجموعة السیطرة على الشركة التابعة ویتم الثالث. یبدأ توحید الشركة الالسیطرة عناصر عنصر أو أكثر من 

موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة تضمین یتمعندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. التوحیدإیقاف 
على إیقاف السیطرةلغایة تاریخ ى السیطرة حصول المجموعة علمن تاریخ الشامل لدخل اقائمة أو المستبعدة خالل السنة في المقتناة 

الشركة التابعة.
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٩

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

(تتمة)أسس األعداد٢

(تتمة)أسس التوحید٣-٢

ق غیر المسیطرة، إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقواآلخرعنصر من عناصر الدخل الشامل لكل ینسب الربح أو الخسارة
للشركات القوائم المالیة أینما استلزم األمر، یتم عمل تعدیالت في النتائج تؤدي إلى عجز في رصید الحقوق غیر المسیطرة.أن حتى لو 
الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل إستبعادتم لمجموعة.المحاسبیة لسیاسات المع سیاساتھا المحاسبیة ىلتتماشالتابعة 

بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.البینیة بالمعامالت مصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة وال

أسھم حقوق. إذا فقدت المجموعة السیطرة على الشركة ةیتم احتساب التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة كمعامل
التابعة، سینتج عنھا ما یلي:

شھرة) والمطلوبات للشركة التابعة؛وجودات (متضمنة الالمإستبعاد·
یمة المدرجة ألي حقوق غیر مسیطرة؛القإستبعاد·
؛الحقوقفروق التحویل المتراكمة، المسجلة في إستبعاد·
القیمة العادلة للمقابل المستلم؛إثبات·
محتفظ بھ؛إستثمارإثبات القیمة العادلة ألي ·
؛ وح أو الخسائراألرباإثبات أي فائض أو عجز في ·
ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى إعادة تصنیف· أو األرباح المبقاة، األرباح أو الخسائر حصة الشركة األم للبنود المثبتة مسبقاً

إذا قامت المجموعة بأیھما أنسب الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرًة. إستبعادحیث سیكون مطلوباً

ةعدلجدیدة وموتفسیرات معاییر ٣

معاییر إلزامیة للسنة١-٣

بإستثناء ، إستخدامھا في السنة السابقةالتي تم لتلكھي مطابقةالقوائم المالیة الموحدة ھذه ن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد إ
من ھي نافذه ولمجموعة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، التي تنطبق على االمعاییر التعدیالت التالیة التي أدخلت على تطبیق  ١اعتباراً
:٢٠١٤ینایر 

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

المعیار الدولي إلعدادستثماریة بموجب مؤسسة اإلإعفاء لمتطلبات التوحید للمؤسسات التي تستوفي تعریف الھذه التعدیالت تقدم 
یتطلب ویجب أن یطبق بأثر رجعي، خاضعة لبعض االستثناءات االنتقالیة. المتعلق بالقوائم المالیة الموحدة١٠التقاریر المالیة رقم 

تالتعدیالالخسائر. أن ھذهالتابعة بالقیمة العادلة ضمن األرباح أوستثماریة احتساب الشركاتعفاء من التوحید من المؤسسات اإلاإل
یة بموجب المعیار الدولي إستثمارأیة مؤسسات مؤھلة لتكون مؤسسة مجموعة ال یوجد لدى الھبما أن، لھا أي تأثیر على المجموعةلیس

.١٠إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٣٢المحاسبة الدولي رقم على معیار التعدیالت التي أدخلت -مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة
الحق القانوني النافذ  "بأن لدیھا حالیاً من غرفمتزامنةالغیر التسویة آلیات ومعاییر لمقاصة"إلجراء اتوضح ھذه التعدیالت معنى 

لیس لھا أي تأثیر على المجموعة.ن ھذه التعدیالت إ. ویتم تطبیقھا بأثر رجعيالمقاصة لكي تكون مؤھلة للمقاصة

٣٩على معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت التي أدخلت -ستمرار محاسبة التحوط إوالمشتقات المالیة ستبدالإ
ویتطلب تطبیقھا بأثر معینةحوط تفي بمعاییر ستبدال المشتقات المصنفة كأدوات تإعفاء إلیقاف محاسبة التحوط عند إھذه التعدیالت تقدم 

.أو السابقةةالحالیقاتھا خالل الفترات عة باستبدال مشت. لم تقم المجمورجعي

٣٦على معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت التي أدخلت -غیر المالیة للموجودات ستردادإفصاحات المبلغ القابل لال
بشأن مة العادلة قیاس القیالمتعلق ب١٣ھذه التعدیالت تزیل اآلثار غیر المرغوب بھا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

. باإلضافة إلى ذلك، تتطلب ھذه التعدیالت إضمحالل الموجوداتالمتعلق ب٣٦اإلفصاحات المطلوبة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
ا ھا أو تم إسترجاعھقد التي تم إثبات خسارة إضمحاللللموجودات أو الوحدات المنتجة للنستردادعمل إفصاحات عن المبالغ القابلة لال

لھا أي تأثیر على المجموعة.لیسأن ھذه التعدیالت خالل الفترة. 
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(تتمة)ةمعاییر وتفسیرات جدیدة ومعدل٣

بعدمعاییر صادرة ولكنھا غیر إلزامیة٢-٣

:مدرجة أدناهھي للمجموعة ر القوائم المالیة حتى تاریخ إصدا،صادرة ولكنھا غیر إلزامیة بعدوتفسیرات معاییر 

المتعلق باألدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
المتعلق باألدوات ٩، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي الصیغة النھائیة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٠١٤في یولیو 

المتعلق باألدوات المالیة: اإلثبات ٣٩عكس جمیع مراحل مشروع األدوات المالیة ویحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم المالیة والذي ی
. یقدم المعیار متطلبات جدیدة للتصنیف والقیاس ٩والقیاس وجمیع اإلصدارات السابقة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ینایر ١إلزامي في الفترات السنویة المبتدئة في أو بعد ٩إن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم واإلضمحالل ومحاسبة التحوط.
، مع السماح بالتطبیق المبكر. یتطلب تطبیقھ بأثر رجعي، ولكن معلومات المقارنة غیر إلزامیة،. یسمح بالتطبیق المبكر ٢٠١٨

١) إذا كان تاریخ التطبیق المبدئي قبل ٢٠١٣و٢٠١٠و٢٠٠٩(٩التقاریر المالیة رقم لإلصدارات السابقة للمعیار الدولي إلعداد 
سیكون لھ تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ٩. إن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٠١٥فبرایر 

تدرس اإلدارة التأثیرات المترتبة على ھذا المعیار للمجموعة. للمجموعة، ولكن لیس لھ تأثیر على تصنیف وقیاس المطلوبات المالیة 
وتأثیره على المركز المالي للمجموعة ونتائجھا.

مساھمات الموظفین المحددةالمزایاخطط المتعلق ب١٩على معیار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعدیالت 
عند األخرى طراف األالمساھمات المقدمة من الموظفین أو في اإلعتبار من المؤسسة األخذ١٩المحاسبة الدولي رقم یتطلب معیار 

كما . مزایا سلبیةأن ینسب إلى فترات الخدمة على أنھا یجب فإنھا الخدمة، بحیث ترتبط المساھمات المحددة.مزایا خطط الإحتساب 
المساھمات ؤسسة إثبات تلك یسمح للمفأنھ ، أنھ إذا كان مبلغ المساھمات مستقلة عن عدد سنوات الخدمةبھذه التعدیالت توضح 

إن ھذا التعدیل  من تخصیص المساھمات في فترات الخدمة.انخفاض في تكلفة الخدمة في الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة، بدالًك
ذا المعیار وتأثیره على المركز تدرس اإلدارة التأثیرات المترتبة على ھ. ٢٠١٤یولیو ١إلزامي في الفترات السنویة المبتدئة في أو بعد 

المالي للمجموعة ونتائجھا.

المتعلق بإیرادات من عقود مع عمالء١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
من خمس خطوات والذي سیتم تطبیقھ ویحدد المعیار نموذج ٢٠١٤في مایو ١٥تم إصدار المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

بمبلغ ١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم بموجب یتم إثبات اإلیرادات على اإلیرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. 
یر نظیر نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء. تقدم المبادئ في المعیار الدولي إلعداد التقارھاستحقاقیعكس المقابل الذي تتوقع المؤسسة 

لقیاس وإثبات اإلیرادات.١٥المالیة رقم  أكثر تنظیماً ُ نھجا

ینطبق معیار اإلیرادات الجدید على جمیع المؤسسات وسیحل محل جمیع متطلبات إثبات اإلیرادات الحالیة بموجب المعاییر الدولیة 
مع السماح ٢٠١٧ینایر ١ویة المبتدئة في أو بعد إلعداد التقاریر المالیة. سیتطلب تطبیقھ إما بأثر رجعي كلي أو معدل للفترات السن

تأثیر المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  وتعتزم تطبیق المعیار الجدید بالتاریخ ١٥بالتطبیق المبكر. تقّیم المجموعة حالیاً
اإللزامي المطلوب.

أن یكون لھا بالجدیدة التالیة التي ال یتوقع والتعدیالت لیة المعاییر ، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدوھو مذكور أعالهما لباإلضافة إلى 
:على المجموعةجوھري تأثیر 

٢٠١٢–٢٠١٠التحسینات السنویة على دورة ·
٢٠١٣–٢٠١١التحسینات السنویة دورة ·
المتعلق بالحسابات التنظیمیة المؤجلة١٤المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ·
بالترتیبات المشتركة: احتساب الحصص المتعلق١١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم علىالتي أدخلت دیالت التع·

المقتناة 
طرق التوضیح المتعلق ب:٣٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٦على معیار المحاسبة الدولي رقمالتي أدخلت التعدیالت ·

واإلطفاءستھالكإللالمقبولة 
باستخدام طریقة الحقوق في القوائم المالیة المنفصلةالمتعلق: ٢٧رقم عدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي الت·
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ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

أموال سائلة
أذونات أخرى مؤھلة. تقاس األموال وخزانة أذونات وبنوك مركزیةلدىصدة مصرفیة وأروأرصدة على نقدمل األموال السائلة تتش

بالتكلفة المطفأة.السائلة مبدئیاً بالقیمة العادلة ویعاد قیاسھا الحقاً

نقد وما في حكمھ
لدى نوك مركزیة وودائع غیر مقیدة لدى بنقد وأرصدة المشار إلیھ في القائمة الموحدة للتدفقات النقدیة على مل النقد وما في حكمھ تیش

.  أقللفترة ثالثة أشھر أو أصلیةاستحقاقبتواریخ ومؤسسات مالیة وأذونات خزانة بنوك 

مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة أوراق
والخسائر یتم تضمین المكاسب،المبدئيبالقیمة العادلة. وبعد القیاس مبدئیاًالمتاجرةمالیة محتفظ بھا لغرض الاألوراق یتم تسجیل 

ألسھم الفوائد المكتسبة وأرباح االتي تنشأ فیھا. ویتم تضمین في الفترة العادلة في القائمة الموحدة للدخل تغیرات في القیمعن الالناتجة 
ضمن القائمة الموحدة للدخل. "دخل الفوائد ودخل مشابھ" و"دخل تشغیلي آخر" على التوالي المستلمة في 

سسات مالیة أخرى إیداعات لدى بنوك ومؤ
بالقیمة العادلة واإلیداعات لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تقاس إعادة مبدئیاً بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي مبالغ قیاسھا یتم الحقاً

حدإلى العادلة رات في القیمة تغیتم تحوطھا بفعالیة ألي موجودات التي یللالقیم المدرجة یتم تعدیل . ضمحاللتم شطبھا ومخصص اإل
. القائمة الموحدة للدخلالتغیرات الناتجة في مع إثبات العادلة التي تم تحوطھا، ةرات في القیمالتغی

أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
: على النحو التاليتصنف ھذه األوراق المالیة 

؛ستحقاقمحتفظ بھا حتى اال·
؛ ومتاحة للبیع·
.تفظ بھا لغرض غیر المتاجرةخرى محأوراق مالیة أ·

تك بالتكلفة، والتي تعد القیمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنًة الیف تثبت جمیع األوراق المالیة المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة مبدئیاً
الشراء المرتبطة بالورقة المالیة. 

ستحقاقمحتفظ بھا حتى اال
اإلحتفاظ بھا حتى لمجموعةاثابتة والتي تنوىاستحقاقة أو قابلة للتحدید ولھا تواریخ مدفوعات ثابتلدیھااألوراق المالیة التي 

. قیمتھافي ضمحاللبالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص اإلإعادة قیاسھایتم بعد القیاس المبدئي، .ستحقاقاال

متاحة للبیع
ات متاحة للبیع إستثمارات أسھم الحقوق المصنفة كإستثمارالدین. وسنداتالملكیة حقوق على أسھم ات المتاحة للبیع ستثماراإلتتضمن 

ھي تلك التي ال یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض المتاجرة أو لیست مؤھلة لتكون مصنفة كمدرجة بالقیمة العادلة ضمن األرباح أو 
تلبیة لوالتي یمكن بیعھا زمنیة غیر محددة اإلحتفاظ بھا لفترة التي تنوي المجموعة سندات الدین في ھذه الفئة ھي تلك الخسائر. 
للتغیرات في ظروف السوق. استجابًةالسیولة أو احتیاجات

بالقیمة العادلة، إال إذا كان ال یمكن تحدید قیمھا العادلة بموثوقیة ففي ھذه الحالة یتم قیاسھا بالتكلفة بعد ھا بعد اإلثبات المبدئي، یعاد قیاس
في القائمة الموحدة للدخل. یتم . یتم إثباضمحاللحسم اإل من عالقة التحوط بفعالیة مباشرةً ت تغیرات القیمة العادلة التي تعد جزءاً
من عالقة التحوط بفعالیة ضمن تغییرات القیمة العادلة خالل السنة في تسجیل الموحدة قائمة التغیرات القیمة العادلة التي ال تعد جزءاً

فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة المسجلة ضمحاللأو اإلستبعادأو اعتباره مضمحالً. عند اإلستثماراإلإستبعادلدخل الشامل حتى یتم ل
"كتغیرات متراكمة في القیم العادلة" ضمن الحقوق، یتم تضمینھا في القائمة الموحدة للدخل للسنة. مسبقاً
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(تتمة)ألھم السیاسات المحاسبیة ملخص ٤

(تتمة)أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

أوراق مالیة أخرى محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
استحقاقتواریخ مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید واألوراق المالیة األخرى المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة ھي موجودات مالیة لدیھا 

ات بالقیمة ستثماریر مسعرة في السوق النشطة. ال یتم اإلحتفاظ بھذه األدوات بنیة بیعھا في المدى القریب. تم تقییم ھذه اإلثابتة وغ
للتعدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٠٠٨یولیو ١في العادلة  "المتعلق بإعادة تصنیف الموجودات ٣٩، وفقاً

األعمار مدى على هاستردادمبلغ الورقة المتوقع إلى طریقة معدل الفائدة الفعلي، یتم إطفاء التكلفة الجدیدة ام المالیة". من خالل إستخد
المتبقیة المقدرة.

قروض وسلف
ثابتة وغیر مسعرة في السوق النشطة. استحقاقالقروض والسلف ھي موجودات مالیة لدیھا مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتواریخ 

قیاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط القیمة العادلةبعد  القیاس المبدئي، یتم الحقاً
ھذه القروض والسلف في القائمة إضمحالل. یتم إثبات الخسائر الناتجة من ضمحاللبفعالیة بعد حسم أي مبالغ تم شطبھا ومخصص اإل

. یتم ن القائمة الموحدة للمركز الماليضمضمحاللصافي" وفي حساب مخصص اإل-إضمحاللضمن "مخصصات الموحدة للدخل
ال یتجزأ من سعر الفائدة األاحتساب التكلفة المطفأة ب خذ في االعتبار أي عالوات وخصومات من االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءاً

مشابھ" في القائمة الموحدة للدخل.الفعلي. یتم إثبات اإلطفاء "كدخل فوائد ودخل 

العادلة یتم ةبالنسبة للقروض والسلف التي ھي جزء من عالقة التحوط بفعالیة، فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التغیر في القیم
ألي تغیرات في القیمة إثباتھما مباشرة في القائمة الموحدة للدخل. یتم تعدیل القیم المدرجة للقروض والسلف التي یتم تحوطھا بفعالیة 

العادلة إلى حد التغیرات في القیمة العادلة التي تم تحوطھا.

الموجودات والمطلوبات المالیةإستبعاد
) عند انقضاء الحقوق مشابھةالمالیة الموجودات الالموجود المالي (أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من إستبعادیتم 

بدفعھا بالكامل تعھدت او حقوقھا في استالم التدفقات النقدیة من موجود بنقل المجموعة قیام ت النقدیة من الموجود، أو في استالم التدفقا
سواًء (أ) قامت المجموعة بنقل جمیع المخاطر والمكافآت الجوھریة "ترتیب سداد"؛ أو دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب 

علىولكنھا قامت بنقل السیطرة للموجود م یتم نقل أو إبقاء جمیع المخاطر والمكافآت الجوھریة المتعلقة بالموجود أو (ب) عندما ل
.دالموجو

ولم یتم نقل أو إبقاء جمیع المخاطر سداد أو دخلت في ترتیب التدفقات النقدیة من موجود استالمفي احقوقھبنقل مجموعةالتقوم عندما 
في مجموعةلامشاركة استمرار ، فإنھ یتم إثبات الموجود إلى حد الموجودنقل السیطرة على ولم یتمللموجود والمكافآت الجوھریة 

بإثبات في تلك الحالةالموجود. على وجود المحول والمطلوب المرتبط بھ. ویتم قیاس المبھةالمرتبطمطلوب ، تقوم المجموعة أیضاً
موعة. تعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بھا المجاألسس التي 

الحد األقصى األصلي وبأدنى من القیمة المدرجة للموجود المشاركة التي تأخذ شكل الضمان على الموجود المحول یتم قیاس استمرار 
المطلوب من المجموعة سداده. للمقابل

.تھمدأو إلغائھ أو انتھاءإخالئھ المطلوب المالي عندما یكون اإللتزام بموجب المطلوب تم إستبعادیتم 

ات في شركات زمیلةإستثمار
مؤثراًةالزمیلة ھي تلـك الشركةالشرك ھي القدرة على المشاركة في اتخاذ . إن النفوذ المؤثر التي تمارس علیھا المجموعة نفوذاً
كة على تلك سیطرة المشترفیما یتعلق بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن لیست السیطرة أو التالقرارا

السیاسات. 

ھي مماثلة لتلك التي تعد ضروریة لتحدید مدى السیطرة أو السیطرة المشتركة إن االعتبارات التي یتم عملھا في تحدید النفوذ المؤثر 
طریقة الحقوق.بموجبات في الشركات الزمیلة ستثمارإلیتم احتساب اعلى الشركات التابعة. 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة ملخص ألھم ٤

مبان ومعدات
في القیمة، إن وجد. ضمحاللالمتراكم ومخصص اإلستھالكتدرج المباني والمعدات بالتكلفة بعد حسم اإل

حراً. ستھالكال یحسب اإل خرى على أساس القسط الثابت على المباني والمعدات األإستھالكیتم حساب على األرض المملوكة ملكاً
مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة. 

وعدم قابلیة تحصیل الموجودات المالیةإضمحالل
محدد أو مجموعة من اًمالیاًیتم عمل تقییم في تاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت بأن موجود

. القائمة الموحدة للدخلفي ضمحاللن مضمحلة. إذا وجد مثل ھذا الدلیل فإنھ یتم إثبات خسارة اإلالموجودات المالیة یمكن أن تكو

على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضین یواجھون صعوبات مالیة جوھریة، ضمحاللیتضمن دلیل اإلأن من الممكن 
ویمكن مالحظتھ حیث توجد وفوات مواعید دفع الفائدة أو المبالغ األصلیةأو احتمال كبیر لتعرضھم لإلفالس أو إعادة تنظیم مالي آخر 

أو حدوث تغیرات في المتأخرات أو في األوضاع ستقبلیة المتوقعة القابلة للقیاسمعلومات تشیر بحدوث إنخفاض في التدفقات النقدیة الم
.بعدم الدفعاالقتصادیة المرتبطة 

فأة وقروض وذمم مدینةموجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المط
ات ستثماربالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة (مثل المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء وكذلك اإل

بعمل تقستحقاقالمحتفظ بھا حتى اال الموجودات المالیةضمحاللإلییم فردي یثبت وجود دلیل موضوعي ) تقوم المجموعة أوالً
الجوھریة بشكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالیة التي ال تعتبر جوھریة بشكل فردي. إذا حددت المجموعة بأنھ ال یوجد دلیل 

لدیھا التي الموجود المالي المحدد بشكل فردي، وھو یتضمن موجود في مجموعة من الموجودات المالیةإضمحاللموضوعي یثبت 
ضمحالل. الموجودات المالیة التي یتم تحدیدھا بشكل فردي لإلضمحاللة ویتم تقییمھا بشكل جماعي لإلخصائص مخاطر إئتمان مماثل

. ضمحاللھا ال یتم تضمینھا في التقییم الجماعي لإلإضمحالللھا أو یستمر إضمحاللوالتي یتم إثبات خسارة 

والقیمة الحالیة فرق بین القیمة المدرجة للموجودالخسارة ك، فأنھ یتم قیاس مبلغ إضمحاللإذا وجد دلیل موضوعي یثبت تكبد خسارة 
المقدرة (بإستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة المتوقعة التي لم یتم تكبدھا بعد). یتم خفض القیمة المدرجة المستقبلیة للتدفقات النقدیة 

دخل الفوائد على استحقاق. یستمر ئمة الموحدة للدخلالقاویتم إثبات مبلغ الخسارة في حساب المخصص للموجود من خالل إستخدام 
ھا بإستخدام معدل الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة استحقاقالقیمة المدرجة المخفضة على أساس سعر الفائدة ویتم 

یتم شطب القروض وما یرتبط بھا من . یتم تسجیل دخل الفوائد كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابھ". ضمحالللغرض قیاس خسارة اإل
في المستقبل وتم تحقیق جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى المجموعة.ستردادمخصصات عندما ال یكون ھناك إحتمال واقعي لال

ضمحاللاإل، عندئذ فإن خسارةضمحاللنتیجة لحدوثھ بعد إثبات قیمة اإلالمقدر في السنة الالحقةضمحاللإذا زاد أو انخفض مبلغ اإل
یتم زیادتھ المبالغ المشطوبة في وقت الحق، فأنھ یتم استردادعن طریق تعدیل حساب المخصص. إذا تم اأو تخفیضھاالمثبتة مسبقاً

". دخل تشغیلي آخرضمن "إدراجھا 

على سعر الفائالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجودات المالیة تخصم  . إذا كان دة الفعلي األصلي للموجود الماليبناءاً
ھو سعر الفائدة الفعلي الحالي. إذا قامت المجموعة بإعادة إضمحاللالقرض ذو معدل فائدة متغیر، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة 

ھو سعر الفائدة إضمحاللقروض وسلف، فأن معدل الخصم لقیاس أي خسارة ىإلالمحتفظ بھا لغرض المتاجرة تصنیف الموجودات 
الیة الفعلي الجدید الذي تم تحدیده بتاریخ إعادة التصنیف. إن احتساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للموجودات الم

ن سواء محسوم منھا تكالیف الحصول على الرھن وبیع الرھالرھنالمرھونة تعكس التدفقات النقدیة التي من الممكن إن تنتج من حجز 
. كان أو لم یكن حجز الرھن محتمالً
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(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

تتمة)(وعدم قابلیة تحصیل الموجودات المالیةإضمحالل

(تتمة)مدینةوقروض وذمم مدرجة بالتكلفة المطفأة موجودات مالیة 
الموجودات المالیة على أساس نظام تصنیف االئتمان الداخلي للمجموعة، الذي یأخذ في تجمیع، یتم ضمحاللإللم الجماعيتقییاللغرض 

والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى قطاعاإلعتبار خصائص مخاطر االئتمان مثل نوع الموجود وال
معنیة.

على أساس الخبرة ضمحاللالمستقبلیة لمجموعة من الموجودات المالیة التي تم تقییمھا بصورة جماعیة لإلیتم تقدیر التدفقات النقدیة 
لتلك التي في المجموعة. یتم تعدیل الخبرة التاریخیة للخسارة على مماثلةلدیھا خصائص مخاطر ائتمان التاریخیة لخسارة موجودات 

لتعكس تأثیر الظروف الحالیة التي تعتمد علیھا الخبرة التاریخیة للخسارة وإلغاء تأثیرات أساس المعلومات الحالیة التي یمكن مالحظتھا 
موجودة في الوقت الحالي. تعكس تقدیرات التغیرات في التدفقات النقدیة المستقبلیة وتطابق تعد الظروف في الفترة التاریخیة التي لم 

أسعار العقارات وأسعار ومن سنة إلى أخرى (مثل التغیرات في معدالت البطالةالتغیرات مع البیانات ذات الصلة التي یمكن مالحظتھا
تتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات خرى التي تدل على الخسائر التي تكبدتھا المجموعة وحجمھا). األعوامل الالسلع وحاالت الدفع أو 

د من أي فروق قد تنتج بین الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلیة.للحمنتظمةالمستخدمة في تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة بصورة 

موجودات مالیة متاحة للبیع 
ي بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تقوم المجموعة بعمل تقییم بتاریخ كل قائمة مركز مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوع

.ستثماراإلإضمحاللیثبت 

ات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، تقوم المجموعة بعمل تقییم بشكل فردي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي یثبت وفي حالة أدو
، ھي ضمحاللمدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فأن المبلغ المسجل لإلالمالیة الموجودات للعلى أساس المعیار ذاتھ ضمحاللاإل

ستثمارعلى ذلك اإلإضمحاللكفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، بعد حسم أي خسارة الخسارة المتراكمة التي یتم قیاسھا
في  ھا بإستخدام استحقاقعلى أساس القیمة المدرجة المخفضة ویتم ھو. إن دخل الفوائد المستقبلیة القائمة الموحدة للدخلالمثبت مسبقاً

"دخل ضمحاللنقدیة المستقبلیة لغرض قیاس خسارة اإلسعر الفائدة المستخدم لخصم التدفقات ال . یتم تسجیل دخل الفوائد كجزء من 
زادت القیمة العادلة ألدوات الدین، في الفترة الالحقة، وكانت الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة بحدث حدث وإذا الفوائد ودخل مشابھ". 

من خالل القائمة الموحدة ضمحاللة للدخل، فأنھ یتم إسترجاع خسارة اإلفي القائمة الموحدضمحاللائتماني وقع بعد إثبات خسارة اإل
للدخل.

طویل "أو "انخفاض ھام"ات في أسھم حقوق الملكیة المصنفة كمتاحة للبیع، فإن الدلیل الموضوعي یجب أن یتضمن ستثماراإلةفي حال
، یتم قیاس الخسارة المتراكمة كفرق بین ضمحاللدلیل موضوعي لإلات أدنى من تكلفتھا. حیثما یوجدستثمارفي القیمة العادلة لإل"األمد

في القاالمثبتستثمارلك اإلذعلى إضمحالل، بعد حسم أي خسارة تكلفة اإلقتناء والقیمة العادلة الحالیة ویتم -ئمة الموحدة للدخل مسبقاً
في أسھم حقوق الملكیة ال یتم استرجاعھا ضمن القائمة الموحدة ضمحاللفي القائمة الموحدة للدخل. خسائر اإلمن الحقوق وإثباتھه ؤإلغا

في الحقوق.ضمحاللللدخل؛ وإنما یتم إثبات الزیادة في قیمتھا العادلة بعد حسم اإل مباشرًة

ودائع
ھذه الودائع، إذا كانت لبالتكلفة المطفأة. یتم عمل تعدیل مبدئیا بالقیمة العادلة ومن ثم تقاس جمیع ودائع أسواق المال والعمالء تقاس

من إستراتیجیة تحوط القیم قائمة اللقیمة العادلة المحوطة مع إثبات التغیرات الناتجة في لالعادلة بفعالیة، لتعدیل قیمة الودائع ةجزءاً
دخل. للالموحدة 
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بیعإعادة شراء واتفاقیات
ھا. یتم إظھار  إستبعاد) ال یتم الشراء في تاریخ مستقبلي محدد (إعادة الشراءإن الموجودات المباعة مع التعھد المتزامن بإعادة

الموحدة قائمة الي فشراءالإعادة اتفاقیاتكأوراق مالیة مباعة بموجب تفاقیاتمطلوبات الطرف اآلخر للمبالغ المستلمة بموجب ھذه اال
مركز المالي. یتم معالجة الفرق بین سعر البیع وإعادة الشراء كمصروفات فوائد بإستخدام طریقة العائد الفعلي. ال یتم إثبات لل

ال حیث ، القائمة الموحدة للمركز الماليفي ) ة البیع في تاریخ مستقبلي محدد (إعادة الشراء العكسيالموجودات المشتراة مع التعھد بإعاد
الموجودات. یتم معالجة الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع كدخل فوائد بإستخدام طریقة العائد ھذه السیطرة على تمتلك المجموعة 

الفعلي.

مخصصات
جود ن یتطلب وأ، ومن المحتمل ناتج عن حدث سابقیتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي (قانوني أو متوقع) 

یتم عرض تدفق خارجي للموارد یشمل المنافع االقتصادیة لتسویة ھذه االلتزامات ویمكن عمل تقدیر موثوق لمبالغ ھذه االلتزامات.
.تسویاتأي حسم لدخل بعد الموحدة لقائمة الالمصروفات المتعلقة بأي مخصصات في 

الضمانات المالیة 
وخطابات ضمان وخطابات قبول. یتم إثبات ةنات مالیة تتألف من إعتمادات مستندیضمن أعمالھا االعتیادیة، تقدم المجموعة ضما

في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة، ضمن "مطلوبات أخرى"،  العالوة المستلمة. بعد اإلثبات باعتبارھاالضمانات المالیة مبدئیاً
من مالي ناتجأو أفضل تقدیر للنفقات الالزمة لتسویة إي التزام مطفأةة المبدئي، یتم قیاس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالو

أیھما أعلى.  ،الضمان

صافي". یتم –إضمحاللاتضمن "مخصصالقائمة الموحدة للدخلترحل إي زیادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالیة إلى 
.الضمانعمر"دخل آخر" على أساس القسط الثابت على مدى ضمنالقائمة الموحدة للدخلإثبات العالوة المستلمة في 

معاش التقاعدي والمكافآت األخرى المتعلقة بنھایة خدمة الموظفینال
للتقییمات االكتوا ریة تستحق تكالیف الموظفین المتعلقة بالمعاشات التقاعدیة والمكافآت األخرى المتعلقة بنھایة الخدمة بصورة عامة وفقاً

ألنظمة السائدة المعمول بھا في كل موقع.على أساس ا

إثبات الدخل والمصروفات
بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة التي تستحق علیھا فائدة والمصنفة كمتاحة للبیع، فأنھ یتم تسجیل المقاسةبالنسبة لجمیع األدوات المالیة 

النقدیة المتوقعة أو المصروفاتبموجبھ یتم خصم اإلیراداتلذي وھو المعدل ادخل فوائد أو مصروفات فوائد بمعدل الفائدة الفعلي 
خالل العمر الزمني للموجود المالي من المبلغ الصافي المدرج للموجود المالي أو المطلوب ال مالي أو فترة أقصر، أیھما أنسب. مستقبالً

تنسب مباشرًةمالیة ویتضمن أي رسوم أو تكالیف إضافیة الاةاب جمیع الشروط التعاقدیة لألدخذ في االعتبار عند عملیة االحتسیتم اآل
مستقبلیة. یتم تعدیل القیمة المدرجة الئتمان اإلوالتي تعتبر جزء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكنھا لیست خسائر ةالمالیلألداة 

ة أو المبالغ المستلمة. یتم إحتساب القیمة المدرجة ، إذا قامت المجموعة بتعدیل تقدیراتھا للمبالغ المدفوعللموجود أو المطلوب المالي
ثبات دخل إل فوائد أو مصروفات فوائد. ویتم المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي ویتم إثبات التغیرات في القیمة المدرجة كدخ

ومصروفات الرسوم األخرى عند اكتسابھا أو تكبدھا. 

یستمر إثبات ، فأنھ إضمحاللي أو مجموعة من الموجودات المالیة المماثلة نتیجة لخسارة عندما تنخفض القیمة المسجلة للموجود المال
.المطبق على القیمة المدرجة الجدیدةسعر الفائدة الفعلي األصلي بإستخدام دخل الفوائد 

إنھ یتم تعدیل مبلغ دخل الفوائد أو تدخل المجموعة في مقایضات أسعار الفائدة لتغییر الفائدة من ثابتة إلى عائمة (أو بالعكس) فعندما
مصروفھا بصافي الفائدة للمقایضة.
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١٦

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

(تتمة)إثبات الدخل والمصروفات 
ھا على تلك الفترة. تتضمن ھذه الرسوم دخل العموالت قاستحقایر الخدمات على مدى فترة زمنیة یتم فالرسوم المكتسبة من أجل تو

على القروض التي من المحتمل االلتزامرسوم إثبات دخل وإدارة الموجودات واألمانة ورسوم إداریة واستشاریة أخرى. یتم تأجیل 
سعر الفائدة الفعلي على القرض. وعندما سحبھا والرسوم اإلئتمانیة األخرى المتعلقة بھا (مع أیة تكالیف إضافیة) ویتم إثباتھا كتعدیل في

على أساس القسط الثابت. على مدى فترة اإللتزام سحب القرض، فأنھ یتم إثبات رسوم اإللتزام بالقرض ال یكون من المحتمل 

،أوراق مالیة أخرىأسھم أوالقتناء، مثل الترتیب ثالثیتم إثبات الرسوم الناتجة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف 
.ذات الصلةالمعاییر استیفاء عند إتمام المعاملة المعنیة. یتم إثبات الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معین بعد 

د أو مصروفات الفوائالفوائد ل ودختتضمن النتائج الناتجة من أنشطة المتاجرة جمیع المكاسب والخسائر من التغیرات في القیمة العادلة 
في مسجلة ویتضمن ھذا أي عدم فاعلیة م الموجودات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة. ھوأرباح أسذات الصلة 

معامالت التحوط.

عادلةالةقیمقیاس ال

تقیس المجموعة األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل میزانیة.

السوق فيمشاركيبین ةمعاملة منظملتحویل مطلوب في یتم دفعھالذيأوموجود لبیع ستالمھ سیتم االذي السعر ھي القیمة العادلة 
إما:تحویل المطلوب تحدثأو الموجود بیع معاملة أن بتاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض 

، أوالمطلوبأوللموجود في السوق الرئیسي ·
.غیاب السوق الرئیسيحال في المطلوبأو في السوق األكثر فائدة للموجود·

مطلوبالتم قیاس القیمة العادلة للموجود أو یلمجموعة. متاح التعامل فیھ لیجب إن یكون السوق الرئیسي أو السوق األكثر فائدة 
السوق مشاركيأنبافتراض على ، لموجود أو المطلوبفي السوق عند تسعیر ان والمشاركسیستخدمھا باستخدام االفتراضات التي 

االقتصادیة.یعملون بأفضل مصالحھم 

استخدام عن طریق منافع اقتصادیة على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار ی
أعلى وأفضل لموجودات بفي السوق الذي سیستخدم اآخر مشارك أو عن طریق بیعھا إلى ااتھأعلى وأفضل استخدامالموجودات ب

. ااتھاستخدام

والذي یزید الحد االقصى لقیاس القیمة العادلة، لھا معلومات كافیة تقنیات التقییم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر المجموعةتستخدم 
.التي ال یمكن مالحظتھامن استخدام المدخالت یحد مالحظتھا والتي یمكن ستخدام المدخالت ذات الصلة ال

ن التسلسل الھرمي للقیمة ضمتقاس أو یتم اإلفصاح عن قیمھا العادلة في القوائم المالیة یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي 
على أدنى مستوى لمدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على قیاس قیمتھا العادلة ككل، العادلة وھي موضحة كالتالي:،بناًء

مالحظتھ مباشرة من عروض أسعار األداة المالیة نفسھا (أسعار السوق). للتقییم: یمكن١المستوى ·
من وكالء لنفس األداة المتوفرة بتاریخ التقییم (عالمة النموذج مع معلومات السوق).٢المستوى · للتقییم: یمكن مالحظتھ مباشرًة
ماثلة التي لم یتم مالحظتھا (عالمة النموذج مع خصم للتقییم: المشتقة من الوكالء (االستیفاء من وكالء) لألدوات الم٣المستوى ·

الوكالء).

بین حدثت تحویالت فیما ما إذا كانت قد المجموعة حدد تالمالیة على أساس متكرر، المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 
مستوى لمدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على قیاس أدنى(استنادا إلى تصنیفھاالمستویات في التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم 

.إعداد كل تقریر مالي) في نھایة فترة ككلالعادلةقیمتھا 
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١٧

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

ضرائب على العملیات الخارجیة
لكة البحرین. تحسب الضرائب على العملیات الخارجیة على أساس القوانین المالیة المعمول بھا ال تخضع أرباح البنك للضرائب في مم

ات الشركات التابعة. تتطلب األنظمة المحلیة إحتیاطیفي كل موقع على حدة. ال یتم عمل مخصص ألي مطلوب قد ینتج في حال توزیع 
لبات القانونیة المحلیة.ات لتلبیة المتطحتیاطیاالحتفاظ بالجزء األكبر من ھذه اإل

جنبیةاألعمالت ال

المعامالت واألرصدة 
بأسعار صرف العملة الرئیسیة السائدة بتاریخ المعاملة. یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئیاً

صرف السائدة بتاریخ الأسعار إلى العملة الرئیسیة للمجموعة بإستخدامتحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة یتم 
القائمة الموحدة للدخل.إلىالمكاسب أو الخسائر . ترحل قائمة المركز المالي

بالتواریخ المبدئیةأسعار الصرف السائدة بإستخدام إن البنود غیر النقدیة المقاسة بالتكلفة التاریخیة بالعمالت األجنبیة یتم تحویلھا 
بإستخدام أسعار الصرف السائدة بالتاریخ الذي تم إلى العمالت األجنبیة غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة لمعامالت. یتم تحویل البنود ل

فیھ تحدید القیمة العادلة.

شركات المجموعة 
أسعار الصرف بللبنكیتم تحویل موجودات ومطلوبات العملیات الخارجیة إلى العملة الرئیسیة كما ھو بتاریخ إعداد التقاریر المالیة، 

یتم تسجیل . للسنةالسائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. كما یتم تحویل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف 
(خسارة) غیر محققة ناتجة من تحویل فروق الصرف الناتجة من  العمالت التحویل في القائمة الموحدة للدخل الشامل ضمن مكسب 

األجنبیة ضمن الوحدة بتلك المتعلق بند الدخل الشامل اآلخر وحدة أجنبیة، یتم إثبات إستبعادعند األجنبیة. كات التابعة لشرفي ااألجنبیة 
. األرباح أو الخسائر

المحاسبة في تاریخ المتاجرة والسداد 
المجموعة بشراء أو ھ ھو التاریخ الذي تلتزم فیجمیع المشتریات والمبیعات "العادیة" للموجودات المالیة یتم إثباتھا في تاریخ المتاجرة، و

بیع الموجود. 

مشتقات مالیة ومحاسبة التحوط
ا المقایضات وعقود الخیارات في وعقود لعقود اآلجلة والعقود المستقبلیةتدخل المجموعة في معامالت أدوات مالیة مشتقة متضمنًة
سوقیة الصرف األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق رأس المال. تدرج المشتقات المالیة بالقیمة العادلة. تدرج المشتقات التي تحمل قیماً

سوقیة سالبة (خسائر غیر محققة) ضمن  موجبة (مكاسب غیر محققة) ضمن الموجودات األخرى، بینما تدرج المشتقات التي تحمل قیماً
المطلوبات األخرى في القائمة الموحدة للمركز المالي . 

ي القیم العادلة للمشتقات المالیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة أو لمقاصة مراكز متاجرة أخرى أو غیر مؤھلة لمحاسبة تدرج التغیرات ف
التحوط ضمن دخل تشغیلي آخر في القائمة الموحدة للدخل. 

العادلة ةفي القیمتغیراتالغطي مخاطر تي تالقیمة العادلة والاتألغراض محاسبة التحوط، یصنف التحوط إلى ثالث فئات: (أ) تحوط
المنسوبة غطي مخاطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقدیة تتيلنقدیة والالتدفقات ااتللموجودات والمطلوبات المثبتة؛ و(ب) تحوط

حوط التعرضتالتيستثمارمتعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بھا؛ و(ج) تحوطات صافي اإلمحددةإلى مخاطر 
في العملیات الخارجیة. ستثمارلمخاطر صافي اإل
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(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

(تتمة)مشتقات مالیة ومحاسبة التحوط

محاسبة التحوط المجموعة في تطبیق عالقة التحوط التي ترغب توثیق بتحدید وعند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسمیاً
وطبیعة التحوط أو معاملة التحوطبند وتتضمن عملیة التوثیق تحدید أداة التحوط. للقیام بالتحوطمخاطر الإدارةوإستراتیجیة أھداف و

التعرض موازنة مستخدمة في في القیمة العادلة ألداة التحوط اللمجموعة بتقییم فاعلیة التغیرات وكیفیة قیام اھاتحوطالمخاطر التي یتم 
عالیة فاعلیة اتذللتغیرات في القیمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات النقدیة العائدة لمخاطر التحوط. یتوقع أن تكون ھذه التحوطات 

فاعلیة عالیة بالفعل اتذما إذا كانتتقییمھا بشكل مستمر لتحدید یتم التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة وفي تحقیق موازنة 
على مدى فترات إعداد التقاریر المالیة المخصصة لھا. 

المؤكد بأنھا ذات فاعلیة عالیة بما والقیمة العادلةكتحوطات العادلة للمشتقات المالیة المصنفة والمؤھلة ةتدرج التغیرات في القیم
العادلة للموجودات والمطلوبات المحوطة ةرات المصاحبة في القیمالتغیإلى جانب یتعلق بتحوط المخاطرة، ضمن دخل تشغیلي آخر 

والمرتبطة بالمخاطر التي تم تحوطھا. 

المؤكد بأنھا ذات فاعلیة عالیة بما ومخاطر التدفقات النقدیةكتحوطات التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة المصنفة والمؤھلة 
. یتم القائمة الموحدة للدخل، أما الجزء غیر الفعال فیتم إثباتھ في القائمة الموحدة للدخل الشاملا في یتعلق بتحوط المخاطرة، یتم إثباتھ

في الحقوق إلى تحوطات تحویل مكاسب أو خسائر  في الفترة التي أثرت فیھا القائمة الموحدة للدخلالتدفقات النقدیة المثبتة مبدئیاً
في تج عن معاملة التحوط إثبات موجود أو مطلوب، فإن المكسب أو الخسارةالمعاملة المحوطة على الدخل. عندما ین المثبتین مبدئیاً

. ذو العالقةلتكلفة الموجود أو المطلوبالقیاس المبدئي في تضمینھماالحقوق یتم 

، المؤكد ستثماراإلتحوطات ي صافكتدرج التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المالیة أو غیر المشتقات المالیة المصنفة والمؤھلة 
بأنھا ذات فاعلیة عالیة بما یتعلق بتحوط المخاطرة، یتم احتسابھا بطریقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدیة. 

م یتوقف استخدام محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالیة المشتقة المحوطة قد انتھت مدتھا أو تم بیعھا، أو إنھائھا أو تنفیذھا أو ل
تعد مؤھلة لمحاسبة التحوط أو ألغیت. وعند حدوث مثل ھذا التوقف فإنھ: 

علیھا فائدة فإن أي تعدیل للقیمة المدرجة المتعلقة بالمخاطر المحوطة تستحقفي حالة تحوطات القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ·
.ستحقاقیطفأ في القائمة الموحدة للدخل على مدى المدة المتبقیة لال

في حالة تحوطات التدفقات النقدیة، فإن أي مكسب أو خسارة متراكمین ناتجین عن األدوات المحوطة تم إثباتھما في الحقوق تبقى ·
في الحقوق حتى تحدث المعاملة المتنبأ بھا. وعند حدوث مثل ھذه المعاملة، فإن المكسب أو الخسارة المثبتة في الحقوق یتم إثباتھما 

حدة للدخل أو یضافان إلى القیاس المبدئي للتكلفة المتعلقة بالموجود أو المطلوب، أیھما أنسب. عند توقع عدم حدوث في القائمة المو
المعاملة المحوطة فإن صافي المكسب أو الخسارة المتراكمین المثبتین في الحقوق یتم تحولھما إلى القائمة الموحدة للدخل.

ال یتجزأ من أدوات مالیة أخرى كمشتقات مالیة منفصلة عندما تكون سماتھا اإلقتصادیة معاملة بعض المشتقات التي ھي جزءتم ت
القائمة ضمنومخاطرھا لیست متعلقة بصورة مباشرة بھذه العقود المحتویة وأن ھذه العقود المحتویة ال یتم إدراجھا بالقیمة العادلة 

تثبت تغیراتھا في القیمة العادلة في القائمة الموحدة للدخل.الموحدة للدخل. یتم قیاس ھذه المشتقات بالقیمة العادلة و
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(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

موجودات األمانة
القائمة علیھ فإنھا ال تدرج ضمن ال تعامل الموجودات المحتفظ بھا بصفة األمانة أو الوكالة على أنھا موجودات تابعة للمجموعة، و

.للمركز المالي الموحدة

المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط إذا كان ھناك حق قانوني قابل للتنفیذ 

طلوب في الوقت ذاتھ. ال ن یتم تحقیق الموجود وسداد الملمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسویة على أساس صافي المبلغ أو أ
القائمة الموحدة المقاصة الرئیسیة ویتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كإجمالي في اتفاقیاتالحالة عامة في ھذهتعتبر 

.للمركز المالي

أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى
ة (أو عناصرھا)، ضمن "أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى"، حیث إن مضمون نتائج یتم تصنیف األدوات المالیة الصادر

الترتیبات التعاقدیة ھي بأن المجموعة لدیھا إلتزام إما بتوصیل نقد أو موجودات مالیة أخرى لحاملھا. 

بعد القیاس المبدئي، یتم الحقاًالیف المعاملة.بالقیمة العادلة إضافة لتكأخرى مبدئیاأذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل یتم قیاس 
د قیاس أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى بالتكلفة المطفأة بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إحتساب التكلفة المطفأة بع

ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. األخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من اإلصدار والتكالیف التي تعتبر جزًء

المحاسبیة الھامة والفرضیات اآلراء والتقدیرات 
، والتقدیرات في تحدید المبالغ المثبتة في القوائم المالیة، اتخذت اإلدارة اآلراء تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةأثناء عملیة في 

االستخدامات لھذه اآلراء والتقدیرات: وفیما یلي أھم تلك 

مبدأ االستمراریة 
بعمل تقییم لقدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمراریة وھي مقتنعة بأن المجموعة لدیھا المصادر البنك قامت إدارة 

أن لالستمرار في أعمالھا في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على علم بأي أمور غیر مؤكدة التي من الممكن 
جوھریة حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمراریة. ولذلك، تم إعداد القوائم المالیة الموحدة على  تسبب شكوكاً

أساس مبدأ االستمراریة.  

القیمة العادلة لألدوات المالیة
ركز المالي التي ال یمكن اشتقاق قیمتھا العادلة من األسواق یتم تسجیل القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة في القائمة الموحدة للم

ھذه النماذج مأخوذة من معلومات یمكن مالحظتھا لمدخالت الالنشطة بإستخدام تقنیات تقییم متنوعة متضمنة إستخدام نماذج حسابیة. إن 
لتحدید القیم العادلةافتراضاتفأنھ یتطلب عمل كلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر معلومات یمكن مالحظتھا في السوق، في السوق

.٢٣راجع إیضاح لمزید من التفاصیل 

القروض والسلفإضمحاللخسائر 
تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف بشكل منفرد بتاریخ كل قائمة مركز مالي لتقییم ما إذا كان یتوجب تسجیل مخصص 

بذل الجھد في تقدیر المبالغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستقبلیة خص، یتطلب عمل اإلدارة في القائمة الموحدة للدخل. وباألضمحاللاإل
المطلوبة. إن ھذه التقدیرات مبنیة على فرضیات حول عوامل متعددة ، ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلیة ضمحاللعند تحدید خسارة اإل

مما ینتج عنھا تغیرات مستقبلیة في مثل ھذه المخصصات.

غیر مضمحلة وبأن جمیع القروض والسلف غیر جوھریة بشكل فردي یتم االقروض والسلف التي تم تقییمھا بشكل فردي وتبین بأنھ
، لتحدید ما إذا كان یتوجب عمل مخصص مماثلةبعد ذلك تقییمھا بشكل جماعي، في مجموعة من الموجودات ذات خصائص مخاطر 

ھا ال تزال غیر واضحة. یأخذ التقییم اتخسائر والتي یوجد دلیل موضوعي لھا ولكن تأثیرتكبدلھا نتیجة لوقوع أحداث تسببت في 
إلى نسب القرض والجماعي في االعتبار البیانات من محفظة القروض (مثل نوعیة اإلئتمان ومستویات المتأخرات وإستخدام اإلئتمان

منة مستویات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات ومخاطر البلد اإلقتصادیة (متضالمعلومات وغیرھا)، ومخاطر التركز والضمانات 
وعة من المجموعات المختلفة). وأداء كل مجم



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

٢٠

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

(تتمة)ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٤

(تتمة)المحاسبیة الھامة والفرضیات اآلراء والتقدیرات 

(تتمة)القروض والسلفإضمحاللخسائر 
والتقادم قطاع البلد والفي مخاطرتراجع في اإلعتبار عوامل مثل الضمانات المحتفظ بھا وأي للمجموعة الداخلیة عملیة التصنیف تأخذ 

في التدفقات النقدیة.تراجع ھیكلة أو الالتكنولوجي باإلضافة إلى تحدید الضعف في 

.٩والسلف بتفصیل أكثر في اإلیضاح القروضإضمحاللتم اإلفصاح عن خسارة 

ات المتاحة للبیع ستثماراإلإضمحاللخسائر 
ات متاحة للبیع بتاریخ كل قائمة مركز مالي لتقییم ما إذا كانت مضمحلة. إستثمارتقوم المجموعة بمراجعة سندات دینھا المصنفة ك

. الفردیةوالسلفمماثلة على النحو المطبق في تقییم القروضافتراضاتتتطلب ھذه عمل 

انخفاض ھام أو ات أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع عندما یكون ھناكإستثمارعلى إضمحاللاتكما تقوم المجموعة بتسجیل مخصص
عند عمل ھذه .اًرأیعمل طویل األمد في القیمة العادلة أدنى من تكلفتھا. تحدید ما إذا كان "انخفاض ھام" أو "طویل األمد" یتطلب 

، تقیم المجموعة من بین العوامل األخرى، التغیرات التاریخیة لسعر السھم ومدتھا والحد الذي تكون فیھ القیمة العادلة االفتراضات
من تكلفتھا.ىأدنستثمارلإل



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

٢١

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

دوات المالیة تصنیف األ٥

باألدوات المالیة: "المتعلق ٣٩دیسمبر، تم تصنیف األدوات المالیة لغرض القیاس بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ٣١كما في 
كالتالي:"اإلثبات والقیاس

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

محتفظ بھا 
لغرض 

المتاجرة 
متاحة
للبیع 

مدرجة
التكلفة ب

المطفأة/
قروض 

المجموعوذمم مدینة

الموجودات
٩٠٩٩٠٩--أموال سائلة 

٥٣٩--٥٣٩أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة
٥٫٨٧٠٥٫٨٧٠--إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى 

٩٨٧٩٨٧--شراءإعادة اتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب
٣٫٧٩٦٨٣١٤٫٦٢٧-*أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

١٤٫٨١٩١٤٫٨١٩--قروض وسلف
٩٧٤١٫٤٥٥-٤٨١فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

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

١٫٠٢٠٣٫٧٩٦٢٤٫٣٩٠٢٩٫٢٠٦
════════════════════════════

محتفظ بھا 
لغرض 

المتاجرة 
متاحة

بیع لل

مدرجة 
التكلفة ب

المجموعالمطفأة 
المطلوبات

١٣٫٩٤٥١٣٫٩٤٥--ودائع العمالء
٥٫٦٦٨٥٫٦٦٨--ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

٤٧٤٧--شھادات إیداع 
٨٧٨٧--إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 

٨١٢١٫٢٩٢-٤٨٠ات أخرىفوائد مستحقة الدفع وضرائب ومطلوب
٣٫٨٩١٣٫٨٩١--أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى

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

٢٤٫٤٥٠٢٤٫٩٣٠-٤٨٠
════════════════════════════



).المؤسسة العربیة المصرفیة (ش.م.ب

٢٢

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

ام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األرق

(تتمة)تصنیف األدوات المالیة٥

٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
محتفظ بھا 

لغرض المتاجرة 
متاحة
للبیع 

مدرجة
التكلفة ب

قروض المطفأة/
المجموعوذمم مدینة

الموجودات
١٫٠٥٥١٫٠٥٥--أموال سائلة 

١٩٤--١٩٤جرةأوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتا
٥٫٠١٨٥٫٠١٨--إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى 

٣٤٩٣٤٩--إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب 
٣٫٥٨٩١٫٥٢٧٥٫١١٦-أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة*

١٣٫٦٥٣١٣٫٦٥٣--قروض وسلف
٨٣٠١٫٠٠٧-١٧٧فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

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

٣٧١٣٫٥٨٩٢٢٫٤٣٢٢٦٫٣٩٢
════════════════════════════

محتفظ بھا 
لغرض المتاجرة 

متاحة
للبیع 

مدرجة 
التكلفة ب

المجموعالمطفأة 
المطلوبات

١٣٫٠٣٠١٣٫٠٣٠--ودائع العمالء
٥٫٢٥٥٥٫٢٥٥--ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

٢٩٢٩--شھادات إیداع 
١٧٥١٧٥--إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 

٧٦٣٩٣٤-١٧١فوائد مستحقة الدفع وضرائب ومطلوبات أخرى
٢٫٧٦٣٢٫٧٦٣--أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى

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

٢٢٫٠١٥٢٢٫١٨٦-١٧١
════════════════════════════

: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٦١٣مالیة أخرى محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة بإجمالي اًالمدرجة أعاله أوراقتتضمن المبالغ * 
من دوالر أمریكي) والتي تمملیون١٫٢٠٩ .٨مزید من التفاصیل راجع إیضاح ل. ل٢٠٠٨یولیو ١إعادة تصنیفھا اعتباراً



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٢٣

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

أموال سائلة ٦
٢٠١٣ ٢٠١٤

٥٦ ٥٤ نقد في الصندوق 
٣٨٠ ٢٨١ بنوك أرصدة مستحقة من 
٢٢٩ ٢٤٩ مركزیةودائع لدى بنوك 
٢٠١ ١٧٥ أصلیة لفترة ثالثة أشھر أو أقل استحقاقبتواریخ أخرى أذونات خزانة وأذونات مؤھلة 

────────── ──────────
٨٦٦ ٧٥٩ النقد وما في حكمھ 

١٨٩ ١٥٠ ر أصلیة ألكثر من ثالثة أشھاستحقاقبتواریخ أخرى أذونات خزانة وأذونات مؤھلة 
────────── ──────────

١٫٠٥٥ ٩٠٩
══════════ ══════════

أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة٧

٢٠١٣ ٢٠١٤
المجموع *غیر مسعرة مسعرة  المجموع *غیر مسعرة مسعرة 

متاحة للبیع 
٣٫٨٥١ ١٫٢٣٩ ٢٫٦١٢ ٣٫٨٩٤ ٨٧١ ٣٫٠٢٣ سندات دین 

٧٤ ٦٤ ١٠ ٥٠ ٤١ ٩ سندات أسھم حقوق الملكیة

ستحقاقمحتفظ بھا حتى اال
١٩٦ ١٩٦ - ١٨٦ - ١٨٦ سندات دین 

١٫٢٩٤ - ١٫٢٩٤ ٦٢٣ - ٦٢٣

خرى محتفظ بھا أوراق مالیة أ
لغرض غیر المتاجرة

مدرجة بالتكلفة المطفأة**
──────── ───────── ──────── ───────── ───────── ─────────

٥٫٤١٥ ١٫٤٩٩ ٣٫٩١٦ ٤٫٧٥٣ ٩١٢ ٣٫٨٤١

)٢٩٩( )٢٧٨( )٢١( )١٢٦( )١٠٥( )٢١(

مقابل أوراق مالیة اتمخصص
محتفظ بھا لغرض غیر 

المتاجرة
──────── ───────── ──────── ──────── ───────── ─────────

٥٫١١٦ ١٫٢٢١ ٣٫٨٩٥ ٤٫٦٢٧ ٨٠٧ ٣٫٨٢٠
════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════

ملیون دوالر أمریكي ٢٨المدرجة بالتكلفة والبالغة مسعرة الحقوق الملكیة غیر سندات أسھم على المدرجة أعاله المبالغتتضمن * 
یة التي ال . وھذا ناتج لطبیعة تدفقاتھا النقدیة المستقبلاإلضمحاللمخصصاتمحسوم منھا ملیون دوالر أمریكي) ٣٧: ٢٠١٣(

ات ستثماربھا وعدم إمكانیة إیجاد طرق أخرى مناسبة للحصول على قیم عادلة موثوق بھا. ال توجد سوق لھذه اإلؤالتنبیمكن 
ولذلك تنوي المجموعة اإلحتفاظ بھا لفترة طویلة األجل. 

بھا لغرض غیر المتاجرة باستخدام مدخالت تفظ األخرى المحجمیع األوراق المالیة األخرى المتاحة للبیع واألوراق المالیة تم تقییم 
یمكن مالحظتھا في السوق.

التي أدخلت على معیار المحاسبة مؤھلة بموجب التعدیالتلدى المجموعة موجودات محددة، ٨كما ھو موضح في إیضاح **
ر. تم إعادة تصنیف الموجودات بھا للمستقبل المنظولالحتفاظواضحة نیة لدى المجموعة والتي ، ٢٠٠٨في سنة ٣٩الدولي رقم 

ل٢٠٠٨یولیو ١من بأثر رجعي اعتباراً كأوراق إظھارھا وتم ٣٩تعدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي رقم لوفقاً
التكلفة المطفأة. مدرجة بمحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةىأخرمالیة 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٢٤

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة ٧

التزامات الدیون نتیجة لتأثیرھا على ھي أساساًالمحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة إن المخصصات مقابل األوراق المالیة األخرى
.٢٠٠٨في سنة بالكاملمخصصات لھا والتي تم عمل ) وأوروبابصورة رئیسیة في أمریكا الشمالیة (المضمونة 

ألوراق المالیة المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة:الخارجیة لالتصنیفات فیما یلي أدناه توزیع 
٢٠١٣ ٢٠١٤

٨٠٦ ٦٩٤ إیھ إیھ إیھ سندات دین بفئة
٨٩٩ ٨٥٠ إیھ ىسندات دین بفئة إیھ إیھ إل

٢٫١٢٦ ١٫٣١٥ یة إستثمارذات فئات أخرى ن سندات دی
١٫١٧٩ ١٫٣٩٠ یة إستثمارذات فئات غیر أخرىسندات دین

٣٣١ ٤٥٤ سندات دین غیر مصنفة  
٧٤ ٥٠ سندات أسھم حقوق الملكیة 

─────── ───────
٥٫٤١٥ ٤٫٧٥٣

)٢٩٩( )١٢٦( مخصصات مقابل أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
─────── ───────٥٫١١٦ ٤٫٦٢٧
════════ ════════

:خالل السنةمحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرةالمالیة الوراق األمقابل اإلضمحالل فیما یلي التغیرات في مخصصات 

٢٠١٣ ٢٠١٤

٣٦٨ ٢٩٩ ینایر١في 
- ٢ المخصص للسنة
)١٢( )١( تااستردادنتفت الحاجة إلیھا/ امخصصات 
)٥٢( )١٧٤( الغ مشطوبةمب
)٥( - تحویل صرف العمالت األجنبیة وتعدیالت أخرى 

─────── ───────
٢٩٩ ١٢٦ دیسمبر٣١في 

════════ ════════

تم إضمحاللبشكل فردي قبل خصم أي خسائر والمضمحلةبلغ إجمالي مبالغ األوراق المالیة المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 
ملیون دوالر أمریكي). بلغ دخل الفوائد المستلم خالل السنة من ٣٣٢: ٢٠١٣لیون دوالر أمریكي (م١٦٣تقییمھا بشكل فردي 

.)ملیون دوالر أمریكي١: ٢٠١٣(ملیون دوالر أمریكي١األوراق المالیة المضمحلة 

إعادة تصنیف الموجودات المالیة ٨

األدوات المالیة: المتعلق ب"٣٩معیار المحاسبة الدولي رقم على معاییر المحاسبة الدولي تعدیالت ، أصدر مجلس ٢٠٠٨في أكتوبر 
"المتعلق باألدوات المالیة: اإلفصاحات" تحت مسمى "إعادة تصنیف ٧اإلثبات والقیاس" والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

بإعادة تصنیف الموجودات المالیة من فئة ٣٩قم الموجودات المالیة". تسمح التعدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي ر
المتاحة للبیع إلى فئة األوراق المالیة األخرى المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة في ظروف معینة.

ضافیة إذا قامت المؤسسة بإعادة إاحات عمل إفص٧تتطلب التعدیالت التي أدخلت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
للتعدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي رقم تص التعدیالت فعالة بأثر رجعي أصبحت. ٣٩نیف الموجودات المالیة وفقاً

من  .٢٠٠٨یولیو ١اعتباراً

للتعدیالت التي أدخلت على معیار المحاسبة الدولي رقم  إعادة بالمتعلق"٧والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩وفقاً
تفظ بھا المالیة المتاحة للبیع إلى أوراق مالیة أخرى محاألوراق تصنیف الموجودات المالیة"، قامت المجموعة بإعادة تصنیف بعض 

لدى المجموعة مؤھلة بموجب التعدیالت، والتي الالموجودات حدید تقامت المجموعة ببالتكلفة المطفأة. لغرض غیر المتاجرة ومدرجة 
من تة لإلحتفاظ بھا في المستقبل المنظور. تمالنیة والقدر تعتبر .٢٠٠٨یولیو ١إعادة تصنیف الموجودات المالیة بأثر رجعي اعتباراً

نادراً.٢٠٠٨ھدتھا السوق في القطاع المالي في سنة الملحوظة التي شاالضطرابات  حدثاً



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٢٥

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

ام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األرق
(تتمة)إعادة تصنیف الموجودات المالیة ٨

فیما یلي القیم المدرجة والقیم العادلة للموجودات المعاد تصنیفھا:
٢٠١٤٢٠١٣

٦١٣١٫٢٠٩القیمة المدرجة
٦٢٥١٫٢٤٠القیمة العادلة

لو لم یتم إعادة تصنیف ٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة ي الدخل الشامل اآلخر القیمة العادلة التي من الممكن إثباتھا فخسائربلغت 
ملیون دوالر ١٥القیمة العادلة بإجمالي مكاسب: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (١٩أوراق مالیة أخرى محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

أمریكي).

(٩% إلى ١تكتسب المجموعة معدل فائدة فعلي بنسبة  ات وتعكس القیم المدرجةستثمارإلمن ھذه ا%)٩% إلى ١: ٢٠١٣% 
وقدره اًمبلغلفة بالتكالموجودات المالیة المتاحة للبیع المعاد تصنیفھا تتضمنھا كما في نھایة السنة. استردادلتدفقات النقدیة المتوقع ل

على حساب للتغیرات في القیمة العادلة، نتیجة التي تم تحوطھا ملیون دوالر أمریكي) ١٢٤: ٢٠١٣(ملیون دوالر أمریكي ٩٨
في أسعار الفائدة.التغیرات 

قروض وسلف ٩
٢٠١٣ ٢٠١٤

حسب القطاع الصناعي)١
٣٫٢٧٤ ٣٫٧٧٦ مالیةخدمات 
٢٫١٨٧ ٢٫٤٩٧ خدمات أخرى 
٤٫٢٤٣ ٣٫٨٧٥ صناعي
١٫١٤٩ ١٫٤٧٩ إنشائي

٧١٦ ٨٥٩ تعدین وتنقیب
٥٨٤ ٧٩٦ نقل
٦١٦ ٧٤٢ ي إستھالك/ يشخصتمویل 
٥٥٥ ٦١٠ تجاري
٤٨٠ ٤٣٥ زراعة وصید وتشجیر
٢٤٥ ١٧٥ عالم واتصاالتتقنیة وإ
١٨٨ ١٦٧ حكومي

─────── ──────
١٤٫٢٣٧ ١٥٫٤١١

)٥٨٤( )٥٩٢( ضوالقرئر مخصصات خسا
─────── ───────

١٣٫٦٥٣ ١٤٫٨١٩
═══════ ═══════

٢٠١٣ ٢٠١٤
حسب القطاع الصناعيضوالقرئرخسامخصصات )٢

١٣٩ ١٢٤ خدمات مالیة
٢٥ ٢٦ خدمات أخرى 
٦٣ ٥٦ صناعي
٣ ١٩ إنشائي
٥ ٤ تعدین وتنقیب
٩ ٧ نقل

١٦ ١٩ يإستھالك/ شخصيتمویل 
٧٣ ٧١ تجاري
٥ ٣ زراعة وصید وتشجیر
٣ ٢٢ عالم واتصاالتتقنیة وإ

٦١ ٦٠ حكومي
١٨٢ ١٨١ جماعيإضمحالل

─────── ───────
٥٨٤ ٥٩٢

═══════ ═══════
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٢٦

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)قروض وسلف ٩

فیما یلي التغیرات في مخصصات خسائر القروض خالل السنة:
إضمحالل
جماعي

إضمحالل
محدد

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤

١٨٤ ١٨٢ ٤٠٦ ٤٠٢ ینایر١في 
- - ٨٠ ٨٤ المخصص للسنة
)١( )١( )١٨( )٢٠( اتاستردادمخصصات انتفت الحاجة إلیھا/ 
- - )٦٧( )٤٦( مبالغ مشطوبة
)١( - ١ )٩( العمالت األجنبیة وتعدیالت أخرى صرف تحویل

─────── ─────── ─────── ──────
١٨٢ ١٨١ ٤٠٢ ٤١١ دیسمبر٣١في 

═══════ ═══════ ═══════ ══════

ملیون دوالر ٣٦٩تم تقییمھ بشكل فردي إضمحاللمخصص أیة بلغ إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي قبل خصم 
ملیون دوالر أمریكي).٤٣٢: ٢٠١٣أمریكي (

ملیون دوالر أمریكي ١٢٢بشكل فردي المضمحلةالقروض المتعلقة بوبلغت القیمة العادلة للضمانات المحتفظ بھا من قبل المجموعة 
ملیون دوالر أمریكي). ٣٤: ٢٠١٣(٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

ملیون ٢٣٧: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٢٤٦ھا استحقاق، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات موعد ٢٠١٤دیسمبر ٣١في 
دوالر أمریكي).

صافي –إضمحاللمخصصات ١٠

صافي:  –التالیة ضمحاللإلبعمل مخصصات ال السنة، قامت المجموعة خال
٢٠١٣ ٢٠١٤

١٢ )١( )٧أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة (إیضاح 
)٦١( )٦٣( )٩قروض وسلف (إیضاح 

─────── ───────
)٤٩( )٦٤(

═══════ ═══════
موجودات أخرى١١

٢٠١٣ ٢٠١٤

٢٩٩ ٦٢٠ )٢٠القیمة العادلة الموجبة للمشتقات المالیة (إیضاح 
١٠٨ ١٦٩ ذمم تجاریة مدینة
٢٥ ٣١ ً سلف ومبالغ مدفوعة مقدما
٣٥ ٣٥ تأمین على الحیاة یملكھ البنك
٢٧ ٢٦ قروض الموظفین 
٢٣ ٢٢ ات في شركات زمیلة إستثمار
١٨ ١٥ موجودات مكتسبة من تسویة دین
٥٩ ١٢ ل بالھامشحسابات التداو
٩١ ١٦٠ أخرى

───────── ─────────
٦٨٥ ١٫٠٩٠

═══════ ═══════

ملیون ١٩١: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٤٨٠المدرجة ضمن المطلوبات األخرىبلغت القیمـة العادلة السالبة للمشتقات المالیة
.٢٠. تم اإلفصاح عن تفاصیل المشتقات المالیة في إیضاح )١٣إیضاح(دوالر أمریكي) 
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٢٧

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

ضرائب على العملیات الخارجیة١٢

.والرأيدرجة من التقدیر على یتضمن الرسوم الضریبیة للمجموعة للسنة تحدید 
٢٠١٣ ٢٠١٤

القائمة الموحدة للمركز المالي
٥٥ ٢٩ مطلوب ضریبي حالي
٢١ ٢٢ مطلوب ضریبي مؤجل

────────── ──────────

٧٦ ٥١
═══════ ═══════

القائمة الموحدة للدخل
٦٧ ٦١ ضریبة حالیة على العملیات الخارجیة

٤ ٦ ضریبة مؤجلة على العملیات الخارجیة
────────── ──────────

٧١ ٦٧
═══════ ═══════

تحلیل الضریبة المحتسبة
- - دخل)ضریبة معدل في البحرین (ال یوجد 

٧١ ٦٧ أخرى سلطات قضائیةأرباح الشركات التابعة التي تعمل في على 
──────────

─
──────────

─٧١ ٦٧ مصروف ضریبة الدخل المسجلة في القائمة الموحدة للدخل
═══════ ═══════

: ٢٠١٣% (٢٩المملكة المتحدةعلى أرباح الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط والبرازیل والضریبة الفعلیة معدالت بلغت 
% ٢٥: ٢٠١٣% (٣٥% إلى ٢٥معدالت الضریبة الفعلیة من %) مقابل ١٩: ٢٠١٣% (٢١%) و٢٥: ٢٠١٣% (٢٠%) و٣٠
لغرض تحدید المصروف الضریبي للسنة، تم على التوالي.%) ٢٣٫٢٥: ٢٠١٣% (٢١٫٥%) و٤٠: ٢٠١٣% (٤٠%) و٣٥إلى 

تعدیل الربح المحاسبي لألغراض الضریبیة. تتضمن التعدیالت لألغراض الضریبیة على البنود التي تتعلق بكال من الدخل 
%).١٩: ٢٠١٣% (١٧الفعلي ریبي تنفیذ تأثیر تلك التعدیالت على مستوى المجموعة، بلغ متوسط معدل الضوالمصروف. بعد 

لكون عملیات المجموعة خاضعة لقوانین وسلطات ضریبیة مختلفة، فإنھ لیس من العملي عرض تسویة  بین األرباح المحاسبیة نظراً
. والضریبیة

مطلوبات أخرى١٣
٢٠١٣ ٢٠١٤

١٩١ ٤٨٠ )٢٠القیمة العادلة السالبة للمشتقات المالیة (إیضاح 
٧٤ ٩٩ مبالغ مستحقة الدفع للموظفین
٦٠ ٦٠ ضمان نقدي ھامش الودائع متضمناً
٣٣ ٥١ التحصیلقید شیكات 
٢٩ ٢٤ دخل مؤجل
١٨ ١٣ ضریبة غیر تجاریة مستحقة الدفع 

١٧٩ ١٩٥ وذمم دائنة أخرىالرسوم المستحقة 
───────── ─────────

٥٨٤ ٩٢٢
═══════ ═══════

ملیون ٢٩٩: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٦٢٠المدرجة ضمن الموجودات األخرىة الموجبة للمشتقات المالیة القیمة العادلبلغت 
.  ٢٠. تم اإلفصاح عن تفاصیل المشتقات المالیة في إیضاح )١١إیضاح()دوالر أمریكي



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٢٨

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

ت األمریكیةجمیع األرقام بمالیین الدوالرا

أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى ١٤

یقوم البنك وبعض شركاتھ التابعة، ضمن أعمالھم اإلعتیادیة، بالحصول على تمویـالت ألجل من عدة أسواق رأسمالیة وبأسعار تجاریة.

٢٠١٤دیسمبر ٣١مجموع اإللتزامات القائمة في 

المجموع
الشركات 

التابعة
البنك

ماأل
معدل

الفائدة  العملة 
ات للسنواتستحقاقإجمالي اال

٢٫٠٠٠ - ٢٫٠٠٠ %٢٫٢٥لیبور + دوالر أمریكي ٢٠١٧
٣٧٢ - ٣٧٢ %١٫٣٥لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٧*
٧٥٠ - ٧٥٠ %١٫٢٠لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٧
١٠٠ - ١٠٠ %١٫٢٠لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٧
٥٠ - ٥٠ %١٫٢٥لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٨
٥٠ - ٥٠ %١٫٢٥لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٨

١٧٥ ١٧٥ - %١٫٢٠لیبور +  دوالر أمریكي ٢٠١٨
٣٩٤ ٣٩٤ - ٧٫٨٧٥ لایر برازیلي ٢٠٢٠*

─────── ─────── ───────
٣٫٨٩١ ٥٦٩ ٣٫٣٢٢

═══════ ═══════ ═══════

٢٫٧٦٣ ٣٩٢ ٢٫٣٧١ ٢٠١٣دیسمبر ٣١ت القائمة في مجموع االلتزاما
═══════ ═══════ ═══════

ثانويدین *

ابأي من مطلوباتھأي انتھاكات أخرى فیما یتعلق أومواعید دفع مبالغھا األصلیة أو فوائدھا قد فات قروض ھأیتوجد لدى المجموعة ال 
. ٢٠١٣و٢٠١٤دیسمبر ٣١السنوات المنتھیة فيخالل 

الحقوق١٥
٢٠١٤٢٠١٣

رأس المالأ)

للسھمواحد ملیون سھم بقیمة إسمیة قدرھا دوالر أمریكي ٣٫٥٠٠–المصرح بھ 
٣٫٥٠٠٣٫٥٠٠للسھم)واحد ملیون سھم بقیمة قدرھا دوالر أمریكي ٣٫٥٠٠: ٢٠١٣(

════════════════
ة قدرھا دوالر ملیون سھم بقیمة إسمی٣٫١١٠–الصادر والمكتتب بھ والمدفوع بالكامل 

واحد ملیون سھم بقیمة قدرھا دوالر أمریكي ٣٫١١٠: ٢٠١٣للسھم (واحد أمریكي 
٣٫١١٠٣٫١١٠للسھم)

════════════════
قانونيإحتیاطيب)

لمتطلبات النظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجاریة البحریني، تم تحویل  انوني. سیتم القحتیاطي% من ربح السنة إلى اإل١٠وفقاً
غیر قابل حتیاطي% من رأس المال المدفوع. إن ھذا اإل٥٠القانوني حتیاطيإیقاف عمل ھذه التحویالت السنویة عندما یبلغ مجموع اإل

نص علیھا قانون الشركات التجاریة البحریني وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي.یللتوزیع، إال في الحاالت التي 

عاماطيإحتیج)
بعد حتیاطيالعام التزام المساھمین بتعزیز القاعدة الرأسمالیة القویة للبنك. ال توجد قیود على توزیع ھذا اإلحتیاطيیؤكد تكوین اإل

الحصول على موافقة مصرف البحرین المركزي.



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٢٩

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

األمریكیةجمیع األرقام بمالیین الدوالرات

(تتمة)الحقوق١٥

العادلة ةتغیرات متراكمة في القیمد)
٢٠١٤٢٠١٣

)٤٨()٣٢(ینایر ١في 
)١٣()٣٥(ستبعادلدخل الشامل عند اإلالموحدة لقائمة المحول إلى 

٥٣١٧صافي التغیرات في القیمة العادلة خالل السنة
٧١٢األوراق المالیة المعاد تصنیفھامن الناتج إطفاء عجز القیمة العادلة 

──────────────────
)٣٢()٧(دیسمبر ٣١في 

══════════════════

ودخل مشابھ دخل الفوائد١٦
٢٠١٤٢٠١٣

٦٧١٦٨١قروض وسلف
٣٠٨٢٢٩أوراق مالیة 

١٥٠١٠٢إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
١٨١٥أخرى

──────────────────
١٫١٤٧١٫٠٢٧

══════════════════

مصروفات الفوائد ومصروفات مشابھة ١٧
٢٠١٤٢٠١٣

٢٨٩٢٨٢ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 
١٩٤١٥٨عمالءالودائع 

١٢١٧٩أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى 
٢٤أخرىوشھادات إیداع 

──────────────────
٦٠٦٥٢٣

══════════════════

دخل تشغیلي آخر١٨
٢٠١٤٢٠١٣

٢١٨٢٢٣دخل الرسوم والعموالت
)١٠()٦(مصروفات الرسوم والعموالت

٣٨٣٦دخل من عملیات المكتب
٣١٥١صافي-مكسب من التعامل في المشتقات المالیة 

٢٣)١(افيص-في العمالت األجنبیة التعاملمكسب من 
٣٥١٥صافي-لغرض غیر المتاجرةمحتفظ بھا أوراق مالیة إستبعادسب من مك

)١()١(صافي-مكسب من أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٣٣١٦صافي-أخرى 

──────────────────
٣٤٧٣٥٣

════════════

ملیون دوالر أمریكي) ضمن الرسوم والعموالت وھي عبارة عن دخل ١٣: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (١٦تم تضمین مبلغ وقدره 
رسوم تتعلق بأنشطة الوكالة واألمانة األخرى.



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٣٠

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

معلومات المجموعة١٩

تابعة الشركات معلومات عن ال١-١٩
دیسمبر:٣١الشركات التابعة الرئیسیة والتي تنتھي سنواتھا المالیة في فیما یلي 

نسبة مساھمة المؤسسة 
(ش.م.ب)العربیة المصرفیة

بلــد
التأسیس

نوع 
النشاط

٢٠١٣
%

٢٠١٤
%

١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ المملكة المتحدة مصرفي الدولي بي إل سيبنك المؤسسة العربیة المصرفیة 
١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ البحرین مصرفي (ش.م.ب.م)بنك المؤسسة العربیة المصرفیة اإلسالمي
٨٧٫٠ ٨٧٫٠ األردن مصرفي األردن-المؤسسة العربیة المصرفیة (إیھ بي سي) 
٥٩٫٠ ٥٩٫٧ البرازیل مصرفي بانكو إیھ بي سي برازیل إس.إیھ
٨٧٫٦ ٨٧٫٧ الجزائر مصرفي الجزائر–ة العربیة المصرفیة المؤسس
٩٩٫٦ ٩٩٫٦ مصر مصرفي مصر [إس.إیھ.إي]-المؤسسة العربیة المصرفیة 

١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ تونس مصرفي تونس–المؤسسة العربیة المصرفیة 
٥٤٫٦ ٥٤٫٦ البحرین بطاقة خدمات  (مقفلة)ب. م.العربیة ش.المالیةشركة الخدمات 

قیود جوھریة٢-١٩
أطر عن تلك الناتجة اأو إستخدام موجوداتھا وتسویة مطلوباتھا فیما عدإلى للوصول لدى المجموعة قیود جوھریة على قدرتھا لیس

یة اإلحتفاظ من الشركات التابعة المصرفالرقابيالعمل ر تتطلب أط. التي تعمل فیھاشركات التابعة المصرفیةالضمن الرقابي العمل 
نسب بالوااللتزاملمجموعة لإلى األجزاء األخرى الحد من تعرضھمورأس المال التنظیمي والموجودات السائلة مستویات معینة من ب

الحصول على الموافقة الرقابیة المسبقة.في ات حتیاطیي بعض الوالیات القضائیة، یخضع توزیع اإلفاألخرى.

كل جزئيبشالمملوكةالجوھریةالشركات التابعة٣-١٩
یلي المعلومات المالیة للشركة التابعة التي تمتلك حقوق غیر مسیطرة جوھریة:فیما 

بانكو إیھ بي سي برازیل إس.إیھ
٢٠١٤٢٠١٣

٤٠٫٣٤١٫٠(%) نسبة حصة الملكیة المحتفظ بھا من قبل الحقوق غیر المسیطرة 
١٥١٥لحقوق غیر المسیطرة مدفوعة أرباح أسھم 

على المبالغ قبل اإللتلكفیما یلي أدناه مخلص المعلومات المالیة  ات البینیة.ستبعادالشركة التابعة. إن ھذه المعلومات ھي بناًء

٢٠١٤٢٠١٣
قائمة الدخل:ملخص 

٦١٩٥٤٣دخل الفوائد ودخل مشابھ  
)٣٢٢()٣٦٧(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابھة 

٩٥١١٢دخل تشغیلي آخر
)٣٦()٤٤(صافي–إضمحاللمخصصات 

)١٣٥()١٣٦(مصروفات تشغیلیة 
──────────────

١٦٧١٦٢الربح قبل الضرائب 
)٣٨()٣١(الدخل الضریبي 

──────────────
١٣٦١٢٤الربح للسنة 

══════════════
٥٥٥١العائد إلى الحقوق غیر المسیطرةالربح 

══════════════
٦١٤مجموع الدخل الشامل 

══════════════
٢٥٢العائد إلى الحقوق غیر المسیطرةمجموع الدخل الشامل

══════════════
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٣١

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)معلومات المجموعة١٩

(تتمة)بشكل جزئيالمملوكةالجوھریة التابعةالشركات٣-١٩

(تتمة)بانكو إیھ بي سي برازیل إس.إیھ
٢٠١٤٢٠١٣

قائمة المركز المالي:ملخص 
٧٫٣٣٧٦٫٦٦٨مجموع الموجودات 
٦٫٤٨٢٥٫٨٢٥مجموع المطلوبات  

──────────────
٨٥٥٨٤٣مجموع الحقوق

══════════════

٣٤٥٣٤٦ائدة إلى الحقوق غیر المسیطرة الحقوق الع
══════════════

معلومات التدفقات النقدیة لنھایة السنة:ملخص 
١٠٤)١٢٢(األنشطة التشغیلیة 

)٦٠(٧٢یة  ستثماراألنشطة اإل
)٣()٢(األنشطة التمویلیة

──────────────
٤١)٥٢(الزیادة في النقد وما في حكمھ (النقص) صافي 

══════════════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٣٢

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

مشتقات مالیة وتحوطات٢٠

أعمالھا االعتیادیة في معامالت متنوعة تستخدم فیھا األدوات المالیة المشتقة.تدخل المجموعة ضمن 

المشتق بالخاصالقیم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالیة المشتقة. إن القیمة اإلعتباریة ھي قیمة الموجود الجدول أدناهیوضح 
القیم اإلعتباریة على حجم تدل في قیمة المشتقات المالیة. اتالمالي أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقیاس التغیر

لمخاطر السوق أو االئتمان. رصید المعامالت القائمة  في نھایة السنة وال تعطي مؤشراً

٢٠١٣ ٢٠١٤

القیمة 
اإلعتباریة

القیمة 
العادلة 
السالبة

القیمة 
العادلة 
الموجبة

القیمة 
اإلعتباریة

القیمة 
العادلة 
السالبة

القیمة 
العادلة 
الموجبة

جرةمشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتا
١٫٤٠٨ ٣٢ ٤٢ ١٫٣٣٧ ٢٣ ٢٧ مقایضات أسعار الفائدة 

٢٥٧ ١٠ ١١ ٣٦٨ ٢٥ ٩ مقایضات العمالت
٣٫٧٩٨ ٥٩ ٥٣ ٧٫٤٥٠ ١٠٤ ١٣١ آجلةيعقود صرف أجنب

٦١٧ ٦٤ ٦٤ ١٫٢١١ ٢٩٩ ٢٩٧ عقود الخیارات
٣٫٧١٧ ٦ ٧ ٣٫٣٦٤ ٢٩ ١٧ عقود مستقبلیة

─────── ─────── ────── ─────── ─────── ───────
٩٫٧٩٧ ١٧١ ١٧٧ ١٣٫٧٣٠ ٤٨٠ ٤٨١

─────── ─────── ────── ─────── ─────── ───────
مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات

١٫٣٢٤ ٢٠ ١٠ ١٫٥٢٩ - ٣ مقایضات أسعار الفائدة 
١٫٢٥١ - ١١٢ ٥٩٨ - ١٣٦ عقود صرف أجنبي آجلة

─────── ─────── ────── ─────── ─────── ───────
٢٫٥٧٥ ٢٠ ١٢٢ ٢٫١٢٧ - ١٣٩

─────── ─────── ────── ─────── ─────── ───────
١٢٫٣٧٢ ١٩١ ٢٩٩ ١٥٫٨٥٧ ٤٨٠ ٦٢٠
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════

١٫٦٥١ ٢٫١٣٥
المعادل الموزون بالمخاطر (مخاطر 

اإلئتمان ومخاطر السوق)
═══════ ═══════

على مدخالت تدرج المشتقات المالیة بالقیمة العادلة بإستخدام  . في السوقیمكن مالحظتھاتقنیات التقییم بناءاً

:ما یليعلى تتضمن المشتقات المالیة المحتفظ بھا كتحوطات 
لتحوط التغیرات في القیمة العادةتحوطات القیمأ ) لة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة للقروض والسلف العادلة التي تستخدم أساساً

.ثانوي لشركة تابعةوقرضواإلیداعات والودائع وسندات الدین المتاحة للبیع

: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٦١وقدرهبمبلغخسارةبإثبات صافي ت المجموعة، قام٢٠١٤دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
ناتج من تحوطات البنود المتعلقة لاسبالمكالي إجمبلغ . أدوات التحوطعلى دوالر أمریكي)ملیون ١٥بمبلغ وقدرهمكسب

ملیون دوالر أمریكي).١٥بمبلغ وقدرهخسارة: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٦١بمخاطر التحوط 
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

مریكیةجمیع األرقام بمالیین الدوالرات األ

(تتمة)وتحوطاتمشتقات مالیة ٢٠

السنة  والسنةعلى حد سواء في نھایة عقود صرف أجنبي آجلة المشتملة على ستثماراإلصافي تحوطات مبالغ للم تكن ھناك أیة ب)
لقیمة العادلة لعقود الصرف األجنبي اآلجلة. أیة مبالغ للم تكن ھناك ، وبالتالي. السابقة

في العملیات ستثماراإلصافي یتم احتسابھا كتحوطاتتستخدم المجموعة ودائع ،إلى عقود الصرف األجنبي اآلجلةباإلضافة 
ملیون ٦٥٦: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٦٩٧، كانت لدى المجموعة ودائع بإجمالي ٢٠١٤دیسمبر ٣١الخارجیة. كما في 

.مارستثتحوطات اإلصافي دوالر أمریكي) والتي تم تصنیفھا ك

أنواع منتجات المشتقات المالیة
تعاقدیة إما لشراء أو لبیع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالیة بسعر محدد وتاریخ محدد اتفاقیاتالعـقود اآلجلة والمستقبلیة عبارة عن 

یتم التعامل بھا بمبالغ المستقبلیة ئدة في المستقبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل بھا في السوق الفوري. عقود العمالت األجنبیة وأسعار الفا
أسعار الفائدة اآلجلة ھي بمثابة عقود أسعار فائدة اتفاقیاتمحددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الھامش النقدي الیومي. 

ریخ محدد في المستقبل.مصممة بشكل خاص تحدد فیھا أسعار فائدة آجلة لقروض اعتباریة ولفترة زمنیة متفق علیھا تبدأ بتامستقبلیة 

تعاقدیة تتم بین طرفین لتبادل أسعار فائدة أو عمالت أجنبیة على أساس قیم اعتباریة محددة. ففي عقـود اتفاقیاتعقـود المقایضات ھي 
محددة لعملة مقایضات أسعار الفائدة یتبـادل األطراف عادة مدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القیمة االعتباریة ال

واحدة. وفي عقود مقایضات العمالت المختلفة یتم تبادل مبالغ اعتباریة بعمالت مختلفة. أما في عقود مقایضات أسعار الفائدة للعمالت 
.بعمالت مختلفةالمختلفة فإنھ یتم تبادل مبالغ اعتباریة ومدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة 

محدد من سلعة ما أو أداة مالیة بسعر ثابتلشراء أو بیع مقداراقدیة تعطي الحق ولیس اإللتزام إماتعاتفاقیاتعقود الخیارات ھي 
ضمن فترة زمنیة محددة.في أي وقت بتاریخ محدد في المستقبل أو سواء كان ذلك 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات المالیة 
القیمة تقتصر على التعاقدیـة، وھي بااللتزاماتمن احتمال إخالل الطرف اآلخر تنشأة مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتق

عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالیة أخرى، وال یوجد إبرام أغلبیة صالح المجموعة. یتم في ھيالعادلة الموجبة لألدوات التي 
. قائمة المركز المالية الموجبة مع أي طرف في تاریخ فیما یتعلق بعقود القیمة العادلاالئتمانتركز جوھري لمخاطر 

مشتقات مالیة محتفظ بھا أو صادرة ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالیة للمجموعة بالبیع واتخاذ مراكز والموازنة. تحتوي أنشطة المبیعات على عرض 

المتوقعة من التغیرات اإلیجابیة في األسعار والمعدالت االستفادةمخاطر السوق وكذلك اكزمرالتمركز بإدارة یتعلق المنتجات للعمالء. 
تضمن ھذا األسعار بین األسواق أو المنتجات. كما یفي الفروقواالستفادة من تحدیدالعلى أو المؤشرات. تحتوي أنشطة الموازنة 

.٣٩عیار المحاسبة الدولي رقم ملمتطلبات التحوط وفقاًوفيستتال ةالتصنیف أي مشتقات مالی

مشتقات مالیة محتفظ بھا أو صادرة ألغراض التحوط
لقیاس وإدارة المخاطر. وكجزء من عملیة إدارة المخاطر،  متكامالً مخاطر تعرض المجموعة متضمنة إدارة اتبعت المجموعة نظاماً

إدارة الموجودات والمطلوبات. إن من سیاسة أنشطةدة من خالللتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة (مخاطر العملة) وأسعار الفائ
أقر مجلس اإلدارة وقد المجموعة تقلیل التعرض لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستویات مقبولة محددة من قبل مجلس اإلدارة.

وتستخدم إستراتجیات رة مستمرةبصومستویات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز 
التحوط للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما أقر مجلس اإلدارة مستویات لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود 

ل فجوات وتستخدم استراتیجیات التحوط لتقلیبصورة مستمرة لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة 
. اإلدارةمجلسضعھاالتي والحدودفيأسعار الفائدة 
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٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)مشتقات مالیة وتحوطات٢٠

(تتمة)مشتقات مالیة محتفظ بھا أو صادرة ألغراض التحوط
وذلك من أجل الحد منة إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات المالیة ألغراض التحوط وكجزء من عملی

التحوط وكذلك ةمن خالل تحوط أدوات مالیة محددة ومعامالت متوقعذلك یتحقق وتعرضھا لمخاطر العملة وأسعار الفائدة. 
سبة لمخاطر أسعار الفائدة فإنھا تظھر عند مراقبة فترات الموجودات االستراتیجي ضد تعرضات قائمة المركز المالي ككل. بالن

والمطلوبات بإستخدام تجارب مماثلة لتقدیر مستوى مخاطر أسعار الفائدة وبالدخول في عقود مقایضات أسعار الفائدة والعقود 
، فإن المحددةیر مؤھل لمحاسبة التحوطالمستقبلیة لتحوط جزء من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتیجي غ

المشتقات المتعلقة یتم اعتبارھا كأدوات للمتاجرة. 

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالت معروفة ومحددة. باإلضافة إلى 
عن باألخصومخاطر أسعار الفائدة الناتجةمنلیة للتحوط المستقبالعقودوذلك، تستخدم المجموعة عقود مقایضات أسعار الفائدة

تفاصیل بما في ذلك محددة ذات أسعار فائدة ثابتة. وفي جمیع ھذه الحاالت، فإن عالقة وھدف التحوط، المالیة الوراق األقروض وال
ویتم  كتحوطات. احتساب ھذه المعامالت البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمیاً

ائتمانیة وإلتزامات محتملةاتارتباط٢١

اإلرتباطات االئتمانیة واإللتزامات المحتملة تشمل إرتباطات بتقدیم تسھیالت ائتمانیة وإعتمادات مستندیة معززة وخطابات قبول 
وخطابات ضمان نظمت لتلبیة اإلحتیاجات المتنوعة للعمالء. 

:ھو كالتاليادل الموزون بالمخاطر والمعن  المبلغ القائم إف،قائمة المركز الماليتاریخ ب
٢٠١٣ ٢٠١٤

٤٫٣٨٥ ٣٫٣٣٣ التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصیرة األجل وذاتیة التصفیة
٣٫٤٨٧ ٣٫٦٠٣ بدائل ائتمان مباشرة وخطابات ضمان وخطابات قبول
١٫٨٨٠ ٢٫٠٧٠ قروض غیر مسحوبة وإرتباطات أخرى إرتباطات

─────── ───────
٩٫٧٥٢ ٩٫٠٠٦

═══════ ═══════
٣٫١٧٧ ٢٫٩٨٩ المعادل الموزون بالمخاطر

═══════ ═══════

اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة للمجموعة: استحقاقیوضح الجدول أدناه تاریخ إنتھاء الترتیبات التعاقدیة حسب 

٢٠١٣ ٢٠١٤

١٫٥٨٨ ١٫٣٧٠ عند الطلب 
٣٫٢٤٢ ٣٫١٩٥ أشھر٦–١
٢٫٢٨٨ ٢٫١٨٧ شھر١٢–٦
٢٫٥٠٣ ٢٫١٢٤ سنوات ٥–١

١٣١ ١٣٠ سنوات ٥أكثر من 
─────── ───────

٩٫٧٥٢ ٩٫٠٠٦
═══════ ═══════

بأن جمیع اإللتزامات المحتملة أو اإلرتباطات سیتم سحبھا قبل إنتھاء اإلرتباطات.ال تتوقع المجموعة



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٣٥

مالیة الموحدةإیضاحات حول القوائم ال
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)ةارتباطات ائتمانیة وإلتزامات محتمل٢١

قضائیة على المطالبات المرفوعة ضد المجموعة ومن قبل الالقضائیة. تتضمن الدعوى الجھاتمختلف دعاوى معالمجموعة لدى
، بعد مراجعة المطالبات المعلقة ضد شركات البنكإدارةاالعتیادیة. اقتنع أعضاء مجلس عمالالمجموعة والتي تنتج ضمن األ

على مشورة  الصلة بأن نتائج ھذه المطالبات سوف لن یكون لھا تأثیر جوھري ويذالقانونیین المھنیین المستشارینالمجموعة وبناءاً
سلبي على المركز المالي للمجموعة.

الھامة للعمالت األجنبیة صافي التعرضات ٢٢

ات في شركات تابعة :إستثمارفیما یلي صافي التعرضات الھامة للعمالت األجنبیة والناتجة بصورة أساسیة من 

٢٠١٣ ٢٠١٤
المعادل 
بالدوالر 

األمریكي  العملة

المعادل
بالدوالر 

األمریكي  العملة فائض (عجز) 

٤٦٨ ١٫١٠٥ ٤٩٧ ١٫٣٢٠ رازیليلایر ب
١٦٧ ١١٨ ١٩٧ ١٤٠ دینار أردني
١٧٤ ١٣٫٦٥٠ ١٥٩ ١٣٫٩٨٥ دینار جزائري
١٥٩ ١٫١٠٤ ١٦٠ ١٫١٤٢ جنیھ مصري

)١٦( )١٠( )٤( )٢( جنیھ إسترلیني
- - ١٩٩ ٧٢٤ لایر قطري

١٥ ١١ ٦٦ ٥٤ یورو
- - )٦١( )٦٠( فرنك سویسري
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤سمبر دی٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٣

للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة.قیمة العادلةالتسلسل الھرمي للیقدم الجدول التالي قیاس 

٢٠١٤دیسمبر ١٣١-٢٣

:٢٠١٤دیسمبر ٣١ة للموجودات كما في لقیمة العادللتسلسل الھرمي الاإلفصاحات الكمیة لقیاس 

:المالیة المقاسة بالقیمة العادلةالموجودات 
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

٥٣٩ ٧٣ ٤٦٦ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
المتاحة للبیع –أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

٣٫٠١٣ - ٣٫٠١٣ سندات دین مسعرة 
٧٧٩ ٧٧٩ - سندات دین غیر مسعرة 

٤ - ٤ أسھم حقوق الملكیة المسعرة 
- - - أسھم حقوق الملكیة غیر المسعرة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٢٧ ٢٧ - مقایضات أسعار الفائدة 
٩ ٩ - مقایضات العمالت 

١٣١ ١٣١ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٢٩٧ ٢٩٦ ١ ات خیارعقود ال

١٧ - ١٧ عقود مستقبلیة 
مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 

٣ ٣ - مقایضات أسعار الفائدة 
١٣٦ ١٣٦ - عقود صرف أجنبي آجلة 

:٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في للمطلوباتلقیمة العادلة للتسلسل الھرمي ااإلفصاحات الكمیة لقیاس 

:المالیة المقاسة بالقیمة العادلةالمطلوبات
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٢٣ ٢٣ - مقایضات أسعار الفائدة 
٢٥ ٢٥ - عمالتالمقایضات 

١٠٤ ١٠٤ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٢٩٩ ٢٩٧ ٢ خیارات عقود ال

٢٩ - ٢٩ عقود مستقبلیة 
اتتحوطمشتقات مالیة محتفظ بھا ك

- - - مقایضات أسعار الفائدة 
- - - عقود صرف أجنبي آجلة 

العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ةالقیم
ن القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمھا المدرجة.فإلما یلي، بإستثناء 

المجموع  ٢المستوى  ١مستوى ال القیمة المدرجة 
الموجودات المالیة 

٨٠٩ ٥ ٨٠٤ ٨٠٣ أوراق مالیة أخرى محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة 

المطلوبات المالیة 
٣٫٨٩٠ ٣٫١٢٠ ٧٧٠ ٣٫٨٩١ سندات وتمویالت ألجل أخرىوذونات ألجلأ
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٣٧

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٣

٢٠١٣دیسمبر٢٣١-٢٣

:٢٠١٣دیسمبر ٣١لقیمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الھرمي الاإلفصاحات الكمیة لقیاس 

:الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة 

المجموع  ٢وى المست ١المستوى 

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

٢٫٥٨١ - ٢٫٥٨١ سندات دین مسعرة 
٩٨٧ ٩٨٧ - سندات دین غیر مسعرة 

٥ - ٥ أسھم حقوق الملكیة المسعرة 
- - - المسعرة أسھم حقوق الملكیة غیر

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

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
١٠ ١٠ - مقایضات أسعار الفائدة 

١١٢ ١١٢ - عقود صرف أجنبي آجلة 

:٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في للمطلوباتلقیمة العادلة للتسلسل الھرمي ااإلفصاحات الكمیة لقیاس 

:المالیة المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات
المجموع  ٢المستوى  ١المستوى 

مشتقات مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة 
٣٢ ٣٢ - ار الفائدة مقایضات أسع
١٠ ١٠ - مقایضات العمالت 
٥٩ ٥٩ - عقود صرف أجنبي آجلة 
٦٤ ٦٢ ٢ خیارات عقود ال
٦ - ٦ عقود مستقبلیة 

مشتقات مالیة محتفظ بھا كتحوطات 
٢٠ ٢٠ - مقایضات أسعار الفائدة 

- - - عقود صرف أجنبي آجلة 

لقیمة العادلة العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة باالقیم 
ن القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمھا المدرجة.لما یلي، فإبإستثناء 

المجموع  ٢المستوى  ١المستوى  القیمة المدرجة 
الموجودات المالیة 

١٫٥١٢ ٨٥ ١٫٤٢٧ ١٫٤٩٠ رض غیر المتاجرة أوراق مالیة أخرى محتفظ بھا لغ

المطلوبات المالیة 
٢٫٧١٥ ٢٫٠٠٠ ٧١٥ ٢٫٧٦٣ سندات وتمویالت ألجل أخرىوذونات ألجلأ
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٣

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

تماصناعیة أو خدةمجموعأورأو السمسارمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجمتاحة والمسعرة كانت األسعار 
معامالت السوق الفعلیة والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضیلیة. إن أسعار السوق 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 
١٠٠ومؤشر فتسي ) DAX(بصورة أساسیة على مؤشر داكس ١دوات المالیة المتضمنة في المستوى . تتضمن األ١المستوى 

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

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

بإستخدام تقنیات التقییم. تزید تقنیات التقییم ھذه من إستخدام معلومات السوق التي یمكن مالحظتھا حیثما كانت متوفرة وتعتمد أقل قدر
یمكن مالحظتھا، فأنھ یتم یع المدخالت الجوھریة المطلوبة للتقییم العادل لألداةممكن على التقدیرات الخاصة بالمؤسسة. إذا كانت جم

.٢تضمین األداة ضمن المستوى 

٢والمستوى ١تحویالت بین المستوى 
: ال شيء).٢٠١٣دیسمبر ٣١(٢٠١٤دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في ٢المستوى و١المستوى ت بینتحویالیكن ھناك لم 
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حات حول القوائم المالیة الموحدةإیضا
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

إدارة المخاطر٢٤

المقدمة 
، مع مراعاة حدود المخاطر المستمرةالقیاس والمراقبةوالتحدیدإدارتھا من خالل عملیة ویتم إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة

ومخاطر السوقوالمخاطر التشغیلیة مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة لعدة مخاطر متمثلة في المجموعةتتعرضخرى. األضوابط الو
. مخاطر القانونیة واإلستراتیجیة وكذلك األشكال األخرى من المخاطر الكامنة في عملیاتھا المالیةالو

بنیة تحتیة قویة وشاملة إلدارة المخاطر. ویشمل ذلك تطویرفي بشكل كبیراستثمرت المجموعة على مدى السنوات القلیلة الماضیة 
عملیة مراقبة وكذلك والمخاطر التشغیلیة ونماذج وأنظمة تصنیف إدارة المخاطر ومخاطر السوق یةعملیة تحدید المخاطر االئتمان

وسیطرة قویة لسیر أعمال ھذه المخاطر.

إدارة المخاطرھیكل
والسیاسات التوجیھیة التي تم وضعھا من /مدى قبول المخاطر تنفیذ إستراتیجیة مخاطر المجموعةعن ولة ؤالمسإن اإلدارة التنفیذیة ھي 

المجموعة لھا أنشطةتحدید وتقییم كافة المخاطر الجوھریة التي تتعرض بما في ذلك(BRC)دارةمجلس االالتابعة لمخاطر القبل لجنة 
العلیا وكذلك من المجلس التالیة ولجان اإلدارة لجاناسبة للحد منھا. ویتم ذلك من خالل بصفة مستمرة وتصمیم وتنفیذ ضوابط داخلیة من

خالل مجموعة اإلئتمان والمخاطر في المقر الرئیسي للمجموعة. 

ل ممارسات األساسیة وھي استخدام أفضولیة ؤالمساإلدارة بأداء ضمن البنیة التحتیة األساسیة الواسعة إلدارة البنك، تقوم لجان مجلس 
قبول باإلشراف على تحدید (BRC)اإلدارةمخاطر التابعة لمجلس الاإلدارة واإلشراف على المخاطر. وعلى ھذا المستوى، تقوم لجنة 

السلطات الرقابیة في بمتطلبات األخرى لمتابعة االلتزام المجلس التنسیق مع لجان ولیة ؤمسلجنة لتتحمل اكما ،المخاطر ومعاییر عملھا
.أنشطتھاالتي تزاول فیھا المجموعة البلدان ف مختل

أمام مجلس اإلدارة عن التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظام فعال لمراقبة المخاطر المالیة ولة ؤمسالھي لمجموعة لتدقیق الإن لجنة 
. التي تعمل فیھا المجموعةفي مختلف البلدانرقابیةوالمحاسبیة وإدارة المخاطر ومراقبة إلتزام المجموعة بمتطلبات السلطات ال

، قروض المجموعةفي محفظة في المستویات العلیاعن القرارات االئتمانیة ولة ؤالمسفي المقر الرئیسي ھي للمجموعة إن لجنة اإلئتمان 
سیاسات التعلقة باألخرى وتتعامل اللجنة مع الموجودات المضمحلة والمسائل المالعامة سقوف الكما أنھا تحدد سقوف اإلقراض للبلدان و

لإلئتمان.العامة

عن إدارة مخاطر التشغیل الخاصة بھا ولدیھا لجنة إلدارة المخاطر تابعة لمجلس اإلدارة ولة ؤالمسھي للمجموعةإن كل شركة تابعة 
ولیات ؤمسلدیھا ، والتيلتابعة الرئیسیة)، أو ما یعادلھاولجنة لإلئتمان باإلضافة إلى لجنة الموجودات والمطلوبات (في حالة الشركات ا

لجان المجموعة. ولیات ؤلمسمماثلة 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٠

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)ھیكل إدارة المخاطر
عن تحدید الخطط اإلستراتیجیة الطویلة األجل واألسالیب المرحلیة لة بصورة أساسیةمسؤوإن لجنة الموجودات والمطلوبات ھي ال

من أجل تحقیق أھداف المجموعة اإلستراتیجیة. تقوم لجنة الموجودات ةقصیرة األجل لتوجیھ تخصیص الموجودات والمطلوبات بحكمال
موعة في سیاق التطورات االقتصادیة وتقلبات والمطلوبات بمراقبة سیولة المجموعة ومخاطر السوق وبیان المخاطر التي تواجھھا المج

مجلس لالتابعةمخاطرالالسوق لضمان استمراریة أنشطة المجموعة متوافقة مع المخاطر/العوائد التوجیھیة المعتمدة من قبل لجنة 
المعلومات لتوفیر بنیة تقنیةمخاطر ومحللي إئتمان وكذلك أنظمة قرفِدارة المذكور أعاله، مدعومة بِ. إن ھیكل اإل(BRC)اإلدارة

. ةتحتیة متماسكة للقیام بمھام مخاطر اإلئتمان ومھام المخاطر األخرى بطریقة سھل

لأن المخاطر التشغیلیة للمجموعة بتضمن لجنة المخاطر التشغیلیة  سیاسة ضمن مجموعة المؤسسة العربیة المصرفیة یتم إدارتھا وفقاً
اإلشراف على تطویر وتنفیذ اإلطار على مستوى المجموعة ویتضمن ھذا على . قبل المجلسالمعتمدة من إدارة المخاطر التشغیلیة

.المعلنةمواجھة المخاطر التشغیلیةومراقبة تحمل إلدارة المخاطر التشغیلیة 

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر

تقلیل المخاطر
قات المالیة واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة من تستخدم المجموعة المشت، كجزء من برنامجھا الشامل إلدارة المخاطر

مخاطر الناتجة عن ات التعرضالملكیة ومخاطر االئتمان وحقوق أسھم مخاطر الفوائد والعمالت األجنبیة والتغیرات في أسعار 
متنبأ بھا.المعامالت ال

مصرح بھا على المستوى المناسب من االقدمیة داخل المجموعة. تتم یتم تقییم بیان المخاطر قبل الدخول في معامالت التحوط، وھي ال
. في حاالت عدم فعالیتھا، تدخل المجموعة في عالقات تحوط من قبل المجموعةجمیع عالقات التحوط على أساس شھريفعالیة مراقبة 

جدیدة للتقلیل من المخاطر بصورة مستمرة.

أدناه).  أنظر لمزید من التفاصیل لاطرھا اإلئتمانیة (تستخدم المجموعة بنشاط الضمانات لتقلیل مخ

المخاطر زیادة تركز 
أو في أنشطة في نفس اإلقلیم الجغرافي أو عندما تكون لھا ةتظھر التركزات عندما تدخل األطراف المتعاملة في أنشطة تجاریة متشابھ

بالتزاماتھا التعاقدیة في حالة بروز تغیرات إقتصادیة أو سیاسیة أو نفس السمات اإلقتصادیة مما تؤثر بشكل متشابھ على مقدرتھا للوفاء 
النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع تأثرالإلى أي تغیرات أخرى. تشیر التركزات 

جغرافي معین.

موعة توجیھات معینة للتركیز على حدود البلد أو حدود من أجل تجنب الزیادة في تركز المخاطر، تتضمن سیاسات وإجراءات المج
لذلك. على سیطرة التم تیة متنوعة. إستثمارالطرف اآلخر والمحافظة على محافظ  وإدارة التركزات المحددة لمخاطر االئتمان وفقاً

مخاطر اإلئتمان
ھا أو زبائنھا أو األطراف األخرى بالتزاماتھم مخاطر اإلئتمان ھي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عمالئ

التعاقدیة. وتقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر االئتمان عن طریق وضع حدود على حجم المخاطر التي ھي على استعداد لقبولھا 
الحدود. إلى تلك ریق مراقبة التعرضات بالنسبةالصناعیة وعن طواألطراف األخرى والتركزات الجغرافیة ولألفراد 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤١

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)مخاطر اإلئتمان
وحدود المخاطر يعانصقطاع ون المستوى األول للحمایة ضد مخاطر االئتمان غیر المالئمة یتمثل في حدود اإلئتمان المحددة لكل بلدإ

التي تم وضعھا من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة مجموعة عمالء باإلضافة إلى حدود إئتمان العمالء أو ،األخرى
ان ئتماإلمخاطر لتعرض ال. ومن ثم یتم السیطرة على المصرفیةاإلئتمان في المقر الرئیسي، وتم تخصیصھا بین البنك وشركاتھ التابعة

على تصنیف مخاطر العمالء بموجب نظام تصنیف ن خالل تسلسل تفویض السلطات بناًءعمالء مالعمالء األفراد أو مجموعة من لل
اإلئتمان الداخلي للمجموعة. وفي الحاالت التي تتخطى فیھا التسھیالت اإلئتمانیة غیر المضمونة الحدود فإن سیاسات المجموعة تتطلب 

اإلئتمان والتي ھي على ھیئة ضمانات نقدیة أو أرواق مالیة أو رھانات قانونیة على موجودات العمیل أو ضمانات لتقلیل مخاطر
" كإجراء لتقییم المخاطر/العوائد في مرحلة للمخاطر" عوائد رأس المال المعدلكما تقوم المجموعة باعتماد مقیاسضمانات األخرى. ال

كل قطاع عمل ووحدة لھا یععلى أساس المحفظة، وتجمالمعدل للمخاطر"عوائد رأس المال"حلیل الموافقة على المعاملة. كما یتم إجراء ت
العمل والمجموعة بأكملھا. 

ضمانات وتعزیزات إئتمانیة أخرىياإلئتمان دون األخذ في اإلعتبار أالحد األقصى للتعرض لمخاطر 
یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر القطاع الصناعي. تم إدارة مخاطر تركز المجموعة حسب اإلقلیم الجغرافي وحسبت

للتعرض األقصى الحد اجماليیوضح. محتملةاللتزامات االئتمانیة واإلرتباطات اإلبنود متضمنة ،قائمة المركز المالياإلئتمان لبنود 
نات الرئیسیة.المقاصة والضمااتفاقیات، قبل تأثیر تقلیل المخاطر من خالل إستخدام المخاطر

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض

٢٠١٤٢٠١٣

٨٥٥٩٩٩أموال سائلة
٥٣٨١٩٢محتفظ بھا لغرض المتاجرةسندات دین 

٥٫٨٧٠٥٫٠١٨إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٩٨٧٣٤٩إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب 

٤٫٥٩٥٥٫٠٧٣لمتاجرةسندات دین محتفظ بھا لغرض غیر ا
١٤٫٨١٩١٣٫٦٥٣قروض وسلف

١٫٤٥٥١٫٠٠٧تعرضات إئتمانیة أخرى 
──────────────────

٢٩٫١١٩٢٦٫٢٩١

٩٫٠٠٦٩٫٧٥٢)٢١ارتباطات ائتمانیة والتزامات محتملة (إیضاح 
────────────────

٣٨٫١٢٥٣٦٫٠٤٣المجموع
════════════

دوات المالیة بالقیمة العادلة فأن المبالغ المبینة أعاله توضح تعرض مخاطر اإلئتمان الحالیة ولكن لیس الحد األقصى تسجل األمادنع
الذي من الممكن إن ینتج  في المستقبل نتیجة لتغیرات في القیم. 

إلیضاحات الرجوعوات المالیة، ینبغي تعرض لمخاطر اإلئتمان بالنسبة لكل فئة من فئات األدللمزید من التفاصیل عن الحد األقصى لل
أدناه.ةموضحوالتقنیات األخرى لتخفیف المخاطرن تأثیر الضمانات إمحددة. 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٢

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

تعرض لمخاطر االئتمان تركز المخاطر للحد األقصى لل
ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات إئتمانیة أخرى) والمطلوبات والحقوق ةیمكن تحلیل موجودات المجموعة (قبل األخذ في االعتبار أی

حسب األقالیم الجغرافیة التالیة:توااللتزاماواإلرتباطات 

موجودات
────────────────────

مطلوبات وحقوق
────────────────────

ارتباطات ائتمانیة والتزامات 
محتملة

────────────────────
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

٣٫٤٩٩٣٫٤٧٤١٫١٣٦٤٨٣١٫٠٥٧١٫٨٣٥أوروبا الغربیة
١٢٫٩٧٣٩٫٧١٧٢٢٫٠٢٧٢٠٫٢٣٨٣٫٤٩٣٣٫٨٤٤العالم العربي

١٫٨١٣٢٫١١٠٨٠٧٠٤٣٢٣٧٥آسیا
٢٫٤٧٠٢٫٧٩٧١٫٠٩٥٩٥٨٥٠٧٥٠٩أمریكا الشمالیة
٦٫٩٥١٦٫٨٦٢٤٫٦٩٧٤٫٤١٨٣٫٠٩٥٢٫٩٩١أمریكا الالتینیة

١٫٤١٣١٫٣٣١٨٤١٢٤٤٢٢١٩٨أخرى
────────────────────────────────────

٢٩٫١١٩٢٦٫٢٩١٢٩٫١١٩٢٦٫٢٩١٩٫٠٠٦٩٫٧٥٢المجموع
════════════════════════════════════

یل القطاع الصناعي للموجودات المالیة للمجموعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بھا أو التعزیزات اإلئتمانیة تحل
األخرى، ھي كالتالي:

صافي الحد األقصى للتعرضإجمالي الحد األقصى للتعرض
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

١٠٫٩٨٤١٠٫٧١٥١٠٫٥٥٢١٠٫٣٤٦مالیةخدمات 
٥٫٤١٣٤٫٥٩٢٥٫٣٠٣٤٫٤٩٦خدمات أخرى 

٤٫٢١٨٤٫٣٣٧٤٫١٦٢٤٫٢٨٧صناعي  
١٫٥٧٦١٫٢٢١١٫٥٢٩١٫١٧٧إنشائي

٨٧٣٧٤٥٨٦٩٧٤٠تعدین وتنقیب
٤٤٦٤٨٧٤٤٦٤٨٧زراعة وصید وتشجیر

٥٥٦٤٩٦٥٤٧٤٨٧تجاري
٧١٦٦٢٧٦٧٢٥٨٩يإستھالكشخصي / تمویل 
٤٫٣٣٧٣٫٠٧١٤٫٢٨٣٣٫٠٥٦حكومي

────────────────────────────────────
٢٩٫١١٩٢٦٫٢٩١٢٨٫٣٦٣٢٥٫٦٦٥المجموع

════════════════════════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٣

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)د األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان تركز المخاطر للح
واإللتزامات المحتملة للمجموعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بھا أو اإلئتمانیةلالرتباطاتتحلیل القطاع الصناعي 

التعزیزات اإلئتمانیة األخرى، ھي كالتالي:
صافي الحد األقصى للتعرضإجمالي الحد األقصى للتعرض

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

٣٫٥٢١٣٫٣٥٥٣٫٢٨١٣٫٠٠٩مالیةخدمات 
٢٫٠٦٢٢٫٧٥٩٢٫٠٥٤٢٫٧٥٥خدمات أخرى 

١٫٦٤٠١٫٩٧٢١٫٦٣١١٫٩٥٤صناعي
٩١٥٧٦٣٩١٢٧٥٩إنشائي

٤٠٥٥٢٥٤٠٥٥٢٥تعدین وتنقیب
١٦٩١٦٩زراعة وصید وتشجیر

٢٥٠٢٦٩٢٤٧٢٦٦تجاري
١٥٥٢٥١٥٥٢٥حكومي
٤٢٧٥٤٠٧٣أخرى

────────────────────────────────
٩٫٠٠٦٩٫٧٥٢٨٫٧٤١٩٫٣٧٥المجموع

════════════════════════
نوعیة اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالیة

اخلیة. یوضح الجدول أدناه نوعیة تم إدارة نوعیة إئتمان الموجودات المالیة من قبل المجموعة باستخدام التصنیفات االئتمانیة الدت
اإلئتمان حسب فئة الموجود المالي، على أساس نظام التصنیفات االئتمانیة للمجموعة. 

ھا وغیر مضمحلةاستحقاقلم یحن موعد 
٢٠١٤دیسمبر ٣١

درجة 
عالیة 

درجة
المعیار

األساسي
دون

المستوى

فات موعد 
ھا استحقاق

مضمحلة و
المجموعبشكل فردي 

٨٥٥---٨٥٥أموال سائلة
٥٣٨--٣٨٠١٥٨محتفظ بھا لغرض المتاجرةسندات دین

٥٫٨٧٠--٤٫٦٠٩١٫٢٦١إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٩٨٧---٩٨٧شراءإعادة اتفاقیاتمشتراة بموجب أوراق مالیة 

١٨٤٫٥٩٥-٣٫١٨٦١٫٣٩١سندات دین محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
٣٧١٤٫٨١٩-٧٫٢٧٨٧٫٥٠٤قروض وسلف 

١٫٤٥٥--١٫٣٠٦١٤٩تعرضات إئتمانیة أخرى 
───────────────────────────── ٥٥٢٩٫١١٩-١٨٫٦٠١١٠٫٤٦٣
══════════════════════════════════

غیر مضمحلةھا واستحقاقلم یحن موعد 
٢٠١٣دیسمبر ٣١

درجة 
عالیة 

درجة
المعیار

األساسي
دون

المستوى

فات موعد 
ھا استحقاق

مضمحلة و
المجموعبشكل فردي 

٩٩٩---٩٩٩أموال سائلة
١٩٢--١٦٤٢٨محتفظ بھا لغرض المتاجرةسندات دین

٥٫٠١٨--٣٫٩٨٩١٫٠٢٩إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى
٣٤٩---٣٤٩إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب 

١٨٥٫٠٧٣-٣٫٦٠٠١٫٤٥٥سندات دین محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
٦٫٤١٢٧٫١٣٠٦١٠٥١٣٫٦٥٣قروض وسلف 

١٫٠٠٧--٨٧٠١٣٧تعرضات إئتمانیة أخرى 
───────────────────────────── ١٦٫٣٨٣٩٫٧٧٩٦١٢٣٢٦٫٢٩١
═════════════════════════════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٤

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

تمة)(تنوعیة اإلئتمان حسب فئة الموجودات المالیة
ملیون دوالر أمریكي ٤٣ھا ولكنھا غیر مضمحلة استحقاقالتي فات موعد إجمالي مبالغ الموجودات بلغ ، ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

عن تسعین یوماً.استحقاقاتھم تقل ھمملیون دوالر أمریكي)، وجمیع٥٤: ٢٠١٣(

. خالل نظام تصنیف المخاطرمن ن عبر محفظة االئتمانومن سیاسات المجموعة المحافظة على دقة وتطابق تصنیفات مخاطر اإلئتما
سھل ھذا من تركیز اإلدارة على المخاطر القابلة للتطبیق ومقارنة تعرضات مخاطر اإلئتمان عبر كافة خطوط األعمال واألقالیم و

معلومات السوق المقدمة من أجل ن نظام التصنیف تدعمھ مجموعة متنوعة من التحلیالت المالیة، باإلضافة إلى. إالجغرافیة والمنتجات
لمختلف الفئات ةاألطراف األخرى. جمیع تصنیفات المخاطر الداخلیة مصممإئتمان توفیر المدخالت الرئیسیة لقیاس مخاطر  خصیصاً

یھا ویتم تقییم وتحدیث تصنیفات المخاطر بصورة منتظمة. كل فئة من فئات المخاطر لد. مجموعة الومستمدة وفقا لسیاسة تصنیف 
فیتش. وستاندرز وبورز وتعادل مودیز من وكاالت تصنیف درجات 

السنةإعادة تفاوض شروطھا كما في نھایةتالقیمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالیة التي تم

٢٠١٤٢٠١٣

١٩١٢٥٦قروض وسلف
══════════════

ضمانات وتعزیزات إئتمانیة أخرى 
انات المطلوبة یعتمد على تقییم المخاطر اإلئتمانیة للطرف اآلخر. تتضمن أنواع الضمانات الرئیسیة التي تم إن مقدار ونوعیة الضم

بنوك. حصول علیھا على نقد وضمانات من ال

لال التي تم األساسیة، وتراقب القیمة السوقیة للضمانات تفاقیةتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة وفقاً
المقاصة الرئیسیة اتفاقیات. كما تقوم المجموعة بإستخدام ضمحاللالحصول علیھا من خالل مراجعتھا لمدى كفایة مخصص خسائر اإل

مع األطراف األخرى.

مخاطر التسویة
أوراق مالیة أو موجودات الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماتھ بتسلیم النقد أو نتیجة لفشل مخاطر التسویة ھي مخاطر التعرض للخسارة 

أخرى حسب ما ھو متفق علیھ في العقد. وألنواع معینة من المعامالت، تقوم المجموعة بتقلیل ھذه المخاطر من خالل وكیل تسویة 
م ن للتأكد من تسویة المعاملة فقط عندما یقوم كال الطرفین بالوفاء بالتزاماتھا الخاصة بالتسویة. وتشكل موافقات التسویة جزءاً

الموافقات االئتمانیة وإجراءات مراقبة حدود االئتمان.

مخاطر السوق 
مخاطر السوق ھي مخاطر بأن أرباح أو رأسمال المجموعة أو قدرتھا لدعم أعمالھا اإلستراتیجیة، سوف تتأثر نتیجة لتغیرات أسعار 

القروض وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار السلع. كلفة أسعارالسوق أو األسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسھم أو 

تستخدم المجموعة الحدود والسیاسات الموضوعة من قبل المجموعة التي یتم من خاللھا متابعة ومراقبة مخاطر السوق. یتم قیاس 
الخزانة لوبات. إن وحدة ومراقبة ھذه المخاطر من قبل قسم إدارة المخاطر مع إشراف إستراتیجي من قبل لجنة الموجودات والمط

لة عن وضع وتنفیذ سیاسة مخاطر السوق ووضع منھجیة لقیاس/متابعة مسؤوالمالیة التابعة لقسم إدارة المخاطر ھي السوق ومخاطر 
لة عن مراجعة جمیع المنتجات التجاریة الجدیدة وسقوف مخاطر المنتجات قبل اعتمادھا من قبل لجنة مسؤوالمخاطر وكذلك 

لیة األساسیة إلدارة مخاطر السوق في قیاس مخاطر السوق وتقدیم تقریر عن مخاطر السوق مسؤووالمطلوبات. وتتمثل الالموجودات 
مقابل السقوف المعتمدة من قبل المجموعة.



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٥

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)إدارة المخاطر٢٤

الفائدة سعرمخاطر 
. تنتج مخاطر سعر الفائدة من إحتمال التغیرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیـة

أھم عوامل مخاطر إنتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتیجة لوجود تفاوتات في إعادة تسعیر فوائد الموجودات والمطلوبات. 
المتأثرة بأسعار الفائدة ھي في اومطلوباتھاالمخاطر ألن موجوداتھه ھي أسعار الفائدة. ولكن یتم تقلیل ھذللمجموعةالسوق بالنسبة 

التمویل بالعمالت المتوافقة وتحویل األدوات المجموعة ستخدم ، تمعظمھا ذات معدالت عائمة حیث فترة المخاطر أقل. وبشكل عام
بشكل أفضل في سجالت الموجودات.الفترة أجل إدارة عائمة منثابتة إلى معدالت المعدالت الاتذالمالیة 

قائمة لل،یوضح الجدول التالي حساسیة التغیرات المحتملة الممكنة في معدالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجمیع المخاطر األخرى ثابتة
مجموعة.للالموحدة للدخل

لمدة سنة واحدة، على الفوائدالتأثیر في التغیرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي دخلھيمة الموحدة للدخلالقائإن حساسیة 
، متضمنة تأثیر أدوات التحوط. یتم إحتساب حساسیة الحقوق دیسمبر٣١لمالیة المحتفظ بھا في أساس الموجودات المالیة والمطلوبات ا

بصورة . مقایضات مرتبطة بھوثابت للموجودات المالیة المتاحة للبیع، متضمنة تأثیر أي تحوطعن طریق إعادة تقییم المعدل ال
جوھریة، فإن جمیع األوراق المالیة المتاحة للبیع والمحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة من قبل المجموعة ھي موجودات بمعدالت 

ات في معدل الفائدة تعتبر غیر جوھریة. ن التغیرات في حساسیة الحقوق نتیجة لتغیرإ، فوبالتاليعائمة. 

٢٠١٤
الزیادة في 

النقاط 
األساسیة 

حساسیة 
قائمة 

الدخل  

النقص في 
النقاط 

األساسیة 

حساسیة 
قائمة 

الدخل  

)٦(٢٥٦٢٥دوالر أمریكي
-٢٥-٢٥یورو
٢٥١)١(٢٥إسترلیني ھ جنی

-٢٥-٢٥لایر برازیلي 
)١(٢٥١٢٥ىأخر

٢٠١٣
الزیادة في 

النقاط 
األساسیة 

حساسیة 
قائمة 

الدخل  

النقص في 
النقاط 

األساسیة 

حساسیة 
قائمة 

الدخل  

)٤(٢٥٤٢٥دوالر أمریكي
)٢(٢٥٢٢٥یورو

٢٥١)١(٢٥إسترلیني ھ جنی
-٢٥-٢٥لایر برازیلي 

-٢٥-٢٥أخرى
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٤٦

ت حول القوائم المالیة الموحدةإیضاحا
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

مخاطـر العملة
. األجنبیةلتغیرات في أسعار صرف العمالتنتیجة إن مخاطر العملة ھي مخاطر تغیر قیمة األداة المالیة 

تعرضات جوھریة على موجوداتھا ومطلوباتھا النقدیة وتدفقاتھا النقدیة المجموعة لھا على لتي كان یشیر الجدول أدناه إلى العمالت ا
. یحسب التحلیل تأثیر التغیرات المحتملة الممكنة في أسعار العملة مقابل الدوالر األمریكي مع ٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما المتنبأ بھا

النقدیة المطلوبات ولقیمة العادلة للموجودات لحساسیة ا(نتیجة ائمة الموحدة للدخلالقاإلحتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة في 
مقایضات العملة وعقود لالقیمة العادلةالمتاجرة) والحقوق (نتیجة لتغیرات فيغیر محتفظ بھا لغرض الالمحتفظ بھا لغرض المتاجرة و

التابعة. في شركاتھتغیرات العمالت األجنبیة على ھیكلة مراكز البنك تأثیروتخدمة كتحوطات للتدفقات النقدیة)صرف أجنبي آجلة المس
صافي قوق، وبینما تعكس القیمة الموجبةأو الحالقائمة الموحدة للدخلتعكس القیمة السالبة في الجدول صافي انخفاض محتمل في 

محتملة. الزیادة ال

٢٠١٤٢٠١٣
تغیر في

سعر العملة
%

التأثیر على 
قبل الربح 

الضریبة 
التأثیر على 

الحقوق 

تغیر في
سعر العملة

%

التأثیر على 
الربح قبل 
الضریبة 

التأثیر على 
الحقوق 

العملة 
٢٤-+/١/+-%٥-+/٢٥-+/-%٥-+/لایر برازیلي

-١-+/%٥-+/--%٥-+/إسترلینيھجنی
٨-/+-%٥-+/٨-+/-%٥-+/مصريھجین

٨-+/-%٥-+/٩-+/١-+/%٥-+/دینار أردني 
٩-+/-%٥-+/٨-+/-%٥-+/دینار جزائري 

--%٥-+/-١٠-+/%٥-+/لایر قطري 
-٤/+-%٥-+/-٣-+/%٥-+/یورو

--%٥-+/-٣/+-%٥-+/فرنك سویسري

مخاطر أسعار األسھم
مؤشرات وألسھم حقوق الملكیة كنتیجة لتغییرات في مستویات مؤشرات األسھم العادلة سھم ھي مخاطر انخفاض القیممخاطر أسعار األ

. سندات المجموعةمخاطر أسعار األسھم المحتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة من محفظة لتعرض القیمة األسھم الفردیة. ینتج 

ة العادلة ألدوات أسھم حقوق الملكیة المحتفظ بھا لغرض المتاجرة وأدوات أسھم الحقوق إن التأثیر على الحقوق (كنتیجة لتغیر في القیم
الموجود مع اإلحتفاظ بجمیع المتغیرات نة في مؤشرات األسھم أو صافي قیمالمحتفظ بھا كمتاحة للبیع) نتیجة لتغیرات محتملة ممك

األخرى ثابتة، ھي كالتالي: 
٢٠١٤٢٠١٣

% التغیر في 
األسھم أسعار

التأثیر 
على قائمة 

الدخل/الحقوق 
% التغیر في 
أسعار األسھم 

التأثیر 
على قائمة 

الدخل/الحقوق 

-%٥-+/-%٥-+/محتفظ بھا لغرض المتاجرة الملكیة الحقوق أسھم 

٢-+/%٥-+/٢-+/%٥-+/أسھم حقوق الملكیة المتاحة للبیع 
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٤٧

لقوائم المالیة الموحدةإیضاحات حول ا
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

یةمخاطر التشغیلال
الخسارة الناتجة من عدم كفایة أو فشل العملیات الداخلیة أو األنظمة أو من أحداث طارئة بأنھا مخاطر یةمخاطر التشغیلالیمكن تعریف 

تھا بصورة إزالمن األحوال وال یمكن بأي حال أنشطة األعمالن مخاطر التشغیل تبقى كامنة في جمیع بأوال بد من اإلشارة . خارجیة
وفي بعض الحاالت التأمین ضد التقلیلاإلدارة أوعن طریقأو تعزیزھا المحافظة علیھاإال أن القیمة العائدة للمساھمین یمكن تامة؛

متضمناًلمخاطر التشغیلیةإطار عمل ابتطویر یةمخاطر التشغیلالقیق ھذا الھدف قامت وحدة إدارة من أجل تحو.یةمخاطر التشغیلال
من العملیات المعنیة عبر المجموعة متنوعة مجموعة تطویر تم المخاطر./تقلیل سیطرةاإلدارة والمراقبة وعناصر ،القیاس،التحدید

وإدارة األحداث یةمخاطر التشغیلاللتحكم بھا من قبل الوحدات العاملة، وبعض مؤشرات قیاس وسائل التقییم الذاتي للمخاطر وامتضمنة 
ة إزاء الظروف الطارئة.حتیاطیلیات إقرار المعامالت والخطط اإلآومراجعة المنتجات الجدیدة و

بتقدیم ھذا الغرض بتطویر آلیات تسمح ل، وھي تقومیة في جمیع وحداتھامخاطر التشغیلالالشفافیة التامة على تطبیقالمجموعة تنويو
واإلدارات العلیا، وكذلك للجنة إدارة مخاطر التشغیل إلدارة األعمال تقاریر منتظمة إلدارة معلومات المخاطر التشغیلیة ذات الصلة 

ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة فضال عن مجلس اإلدارة نفسھ.

تشغیل المتعلقة بقید وتسجیل ومراقبة المعامالت یجب أن یقوم بھا موظفون مستقلون عن تنص سیاسة المجموعة على أن مھام ال
في المجموعة بما في ذلك إدارة العملیات قطاع من قطاعات األعمال وبالتالي فإن على كل جھیز المعامالت. الموظفین الذین یتولون ت

، والرقابة المالیة، أن تأخذ كل منھا باإلجراءات وبرامج االلتزامانونیة ووتكنولوجیا المعلومات، والموارد البشریة، وإدارة الشؤون الق
في ن التوجیھات والمبادئ المنصوص علیھالك ضمالمتعلقة بكل منھا، وذیةر التشغیلمخاطالالتحكم المنوه عنھا أعاله بھدف إدارة 

المجموعة فقد تم تتعرض لھاالتيیةمخاطر التشغیلللسیاسات المجموعة واإلجراءات الساریة المفعول. ومن أجل ضمان إدارة سلیمة
.كما ھو مناسبساعدة على تحدید وقیاس وإدارة ومراقبة وسیطرة/ تقلیل المخاطر التشغیلیة، خلق بعض وظائف الدعم المكلفة بالم
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

مریكیةجمیع األرقام بمالیین الدوالرات األ
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

مخاطر السیولة 
وللحد من ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع . والمضغوطةھا ضمن الظروف اإلعتیادیة استحقاقعندما یحین موعد اعلى الوفاء بمطلوباتھالمجموعةمخاطر السیولة ھي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة 

ویتضمن ھذا إجراء تقییم للتدفقات النقدیة .یوميالسیولة على أساس مراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة ووإدارة الموجودات مع أخذ السیولة في اإلعتبار واألساسیةى قاعدة الودائع مصادر التمویل باإلضافیة إل
لزم األمر. المتوقعة ومدى توافر ضمانات عالیة الدرجة التي یمكن إستخدامھا للحصول على تمویل إضافي إذا 

. وتتمتع المجموعة بصورة حتى في الظروف المعاكسةجمیع التزاماتھا، بمطلوبة للوفاء لك لضمان توفیر النقد بالسرعة الوذتویات التي تستدعیھا أصول الحیطةتحتفظ المجموعة بموجودات سائلة عند المس
الحد ن إف.للسیولة إلدارة ومراقبة السیولة الیومیةئعھا والسیولة المستمدة من عملیاتھا واإلقتراضات فیما بین البنوك. یتم إستخدام الحد األدنى تعد المصادر الرئیسیة لسیولتھا قاعدة ودابفائض من السیولة،عامة 

في أطار القیمة السوقیة المستمدة من االلتزامات المعتمدة وةاالرتباطات االئتمانیتمویلوالودائعالناتجة عن سحبجمیع التدفقاتإبقاء فیھا المجموعة ستطیع الحد األدنى لعدد األیام التي تیمثل األدنى للسیولة 
. لمحتملةالسیناریوھات ا

على الفرضیات الداخلیة.تكون ستحقاقالسیولة الداخلیة/بیان االفإن باإلضافة إلى ذلك،  منتجة لتلخیص فجوات السیولة الفعلیة مقابل الفجوات المعدلة بناءاً

المتوقعة لھذه اتستحقاقلالالتاليالتعاقدیة للسداد غیر المخصومة. راجع الجدول االلتزاماتعلى أساس ٢٠١٤دیسمبر ٣١في كما المطلوبات المالیة للمجموعة استحقاقالجدول أدناه بیان یلخص
مطالبة المجموعة لممكن السداد في أقرب تاریخبلبوا امع ذلك، تتوقع المجموعة بأن العدید من العمالء لن یطوالمطلوبات. تتم معاملة المدفوعات التي تخضع إلشعار كما لو أن اإلشعار یعطى على الفور.

.االحتفاظعلى تاریخ للمجموعة بناءاًمتوقعةبالسداد وال یعكس الجدول التدفقات النقدیة ال

المجموع
٢٠-١٠
ةسن

١٠-٥
سنوات

٥-١
سنوات

١٢-٦
شھر

٦-٣
شھور

٣-١
ھورش

خالل شھر 
واحد

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

المطلوبات المالیة
١٤٫٣٤٧ ١٦ ٣٠٤ ١٫٠٩١ ٢٫٠٠٥ ١٫١٣٦ ١٫٢٧٦ ٨٫٥١٩ ودائع العمالء
٥٫٨٨٨ ١ ٦٠ ٧٢١ ٩٢٧ ١٫١٤٧ ١٫٢٠٥ ١٫٨٢٧ ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٩١ - ١١ ٢ - ٧٤ ٤ - شراءإعادةاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 
٤٩ - - ٢٣ ٥ ٧ ٤ ١٠ شھادات إیداع

١٫٢٤١ - ٤ ٤٤ ٤٨ ٥٤ ٤١ ١٫٠٥٠ ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد 
٤٫٣٧٥ - ٦٠٠ ٣٫٧٧٥ - - - - سندات وتمویالت ألجل أخرى أذونات ألجل و

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

٢٥٫٩٩١ ١٧ ٩٧٩ ٥٫٦٥٦ ٢٫٩٨٥ ٢٫٤١٨ ٢٫٥٣٠ ١١٫٤٠٦
مجموع المطلوبات غیر المصطحبة بالمشتقات المالیة وغیر مخصومة 

في قائمة المركز المالي 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

بنود غیر مدرجة في قائمة المركز المالي 

٨٫٤١٦ - ٢٤٤ ٢٩٩ ٧١٦ ٣٢٠ ١٫١٨٣ ٥٫٦٥٤ تسویتھاتإجمالي المشتقات المالیة بالعمالت األجنبیة التي تم
٣٫٣٤٨ - - - - - - ٣٫٣٤٨ ضمانات

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



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٤٩

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

یین الدوالرات األمریكیةجمیع األرقام بمال
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)مخاطر السیولة 

المجموع
٢٠-١٠
سنة

١٠-٥
سنوات

٥-١
سنوات

١٢-٦
شھر

٦-٣
شھور

٣-١
شھور

خالل شھر 
واحد

٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

المطلوبات المالیة
١٣٫٤٠٧ ٢٢ ٣٣١ ١٫١٧٧ ٧٥٧ ٤٠٢ ١٫٨٩٩ ٨٫٨١٩ الءودائع العم
٥٫٤٦٤ - ٣ ٨٥١ ٦٦٢ ٩٦٢ ٩٣٣ ٢٫٠٥٣ ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٩٠ - ١٦ ٤٢ ٢ ١٢٩ ١ - إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 
٣٠ - - ١٣ ٧ ٥ ٤ ١ شھادات إیداع

٨٥٨ - ٣ ٤٩ ٣٠ ٣١ ٢٣ ٧٢٢ ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد 
٣٫١٦٦ - ٥٩٧ ٢٫٥٦٩ - - - - سندات وتمویالت ألجل أخرى وأذونات ألجل

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

٢٣٫١١٥ ٢٢ ٩٥٠ ٤٫٧٠١ ١٫٤٥٨ ١٫٥٢٩ ٢٫٨٦٠ ١١٫٥٩٥
مجموع المطلوبات غیر المصطحبة بالمشتقات المالیة وغیر مخصومة 

في قائمة المركز المالي 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ══════ ══════

بنود غیر مدرجة في قائمة المركز المالي 

٥٫٣٠٦ - ٢٧٦ ٢٠١ ٤٨١ ٢٩٥ ١٫١٢٨ ٢٫٩٢٥ تسویتھاتإجمالي المشتقات المالیة بالعمالت األجنبیة التي تم
٣٫٢٨٩ - - - - - - ٣٫٢٨٩ ضمانات

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

──────── ───────
─

───────
─



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٠

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)مخاطر السیولة
.أو عندما یمكن تحقیقھاھا أو تسویتھا المتوقعةاستردادالتي تم تحلیلھا على أساس تواریخ ت الموجودات والمطلوبااستحقاقفیما یلي تحلیل 

المجموع

المجموع
ألكثر من

شھر١٢
غیر

مؤرخة
أكثر من

سنة٢٠
٢٠-١٠
سنة

١٠-٥
سنوات

٥-١
سنوات

المجموع 
١٢خالل 
شھر 

١٢-٦
شھر

٦-٣
شھور

٣-١
شھور

خالل 
واحدشھر 

٢٠١٤دیسمبر ٣١في 

الموجودات
٩٠٩ ٤٧ - - - - ٤٧ ٨٦٢ ٢٤ ٧٨ ٨٣ ٦٧٧ أموال سائلة
٥٣٩ ٤٠٨ - - ١٤ ٢٠٥ ١٨٩ ١٣١ ٢٥ ٥٣ ٣٨ ١٥ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة

٥٫٨٧٠ - - - - - - ٥٫٨٧٠ - ٢٧٤ ٥٥٥ ٥٫٠٤١ إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

٩٨٧ - - - - - - ٩٨٧ - - - ٩٨٧
إعادة اتفاقیاتأوراق مالیة مشتراة بموجب 

شراء
٤٫٦٢٧ ٩٨٤ ١٤ ٢ ٨ ١٠٥ ٨٥٥ ٣٫٦٤٣ ٦٠٠ ٩٣٥ ٧٥ ٢٫٠٣٣ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة

١٤٫٨١٩ ٦٫٧٣٢ - ٣٢ ١١٩ ١٫١٥٥ ٥٫٤٢٦ ٨٫٠٨٧ ٢٫١٥٣ ٢٫٠٨٤ ٢٫٠٨٦ ١٫٧٦٤ قروض وسلف
١٫٦٠٥ ١٫٤٩٣ ١٫٣٤٤ - ٢ ٢٦ ١٢١ ١١٢ ٤٧ ٢٢ ٢١ ٢٢ أخرى

──────── ──────── ────── ──────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ────── ─────
٢٩٫٣٥٦ ٩٫٦٦٤ ١٫٣٥٨ ٣٤ ١٤٣ ١٫٤٩١ ٦٫٦٣٨ ١٩٫٦٩٢ ٢٫٨٤٩ ٣٫٤٤٦ ٢٫٨٥٨ ١٠٫٥٣٩ مجموع الموجودات

═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════
المطلوبات وحقوق المساھمین

وحقوق غیر مسیطرة
١٣٫٩٤٥ ٥٫٢٨٠ - - ١١ ٢٣٣ ٥٫٠٣٦ ٨٫٦٦٥ ١٫٣٥٠ ٨٩٣ ٩٨٨ ٥٫٤٣٤ عمالءالودائع 
٥٫٦٦٨ ٩٢٦ - - ١ ٣٤ ٨٩١ ٤٫٧٤٢ ٩١٠ ١٫١٣٧ ١٫١١٥ ١٫٥٨٠ لمؤسسات المالیة األخرىودائع البنوك وا

٤٧ ٢٢ - - - - ٢٢ ٢٥ ٤ ٧ ٣ ١١ شھادات إیداع
٨٧ ٩ - - - ٨ ١ ٧٨ - ٧٤ ٤ - إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 

٣٫٨٩١ ٣٫٨٩١ - - - ٣٩٤ ٣٫٤٩٧ - - - - - أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى 
١٫٢٩٢ ١٫١١٨ ١٫٠٧٠ - - ٤ ٤٤ ١٧٤ ٤٨ ٥٤ ٤١ ٣١ أخرى
٤٫٤٢٦ ٤٫٤٢٦ ٤٫٤٢٦ - - - - - - - - - حقوق المساھمین وحقوق غیر مسیطرة 

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

٢٩٫٣٥٦ ١٥٫٦٧٢ ٥٫٤٩٦ - ١٢ ٦٧٣ ٩٫٤٩١ ١٣٫٦٨٤ ٢٫٣١٢ ٢٫١٦٥ ٢٫١٥١ ٧٫٠٥٦
مجموع المطلوبات وحقوق المساھمین 

وحقوق غیر مسیطرة 
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════

- )٦٫٠٠٨( )٤٫١٣٨( ٣٤ ١٣١ ٨١٨ )٢٫٨٥٣( ٦٫٠٠٨ ٥٣٧ ١٫٢٨١ ٧٠٧ ٣٫٤٨٣ صافي فجوة السیولة 
═══════ ══════ ────── ──────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────

- ٤٫١٣٨ ٤٫١٠٤ ٣٫٩٧٣ ٣٫١٥٥ ٦٫٠٠٨ ٥٫٤٧١ ٤٫١٩٠ ٣٫٤٨٣ صافي فجوة السیولة المتراكمة
══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════

شراء. یستمر استبدال الودائع بودائع أخرى جدیدة أو تجدد من نفس األطراف  أو أطراف أخرى مختلفة، على أساس خطوط االئتمان المتاحة.إعادة اتفاقیاتكن بیعھا بموجب رئیسیة أوراق مالیة سائلة یمخالل شھر واحد ھي بصورة 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥١

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

دوالرات األمریكیةجمیع األرقام بمالیین ال
(تتمة)إدارة المخاطر ٢٤

(تتمة)مخاطر السیولة 

المجموع

المجموع
ألكثر من

شھر١٢
غیر

مؤرخة
أكثر من

سنة٢٠
٢٠-١٠
سنة

١٠-٥
سنوات

٥-١
سنوات

المجموع 
١٢خالل 
شھر 

١٢-٦
شھر

٦-٣
شھور

٣-١
شھور

خالل 
واحدشھر 

٢٠١٣دیسمبر ٣١في 

الموجودات
١٫٠٥٥ ٢٢ - - - - ٢٢ ١٫٠٣٣ ٧٤ ٩٠ ٢٠١ ٦٦٨ أموال سائلة

١٩٤ ١٨٢ ٢ - ٢٢ ٩٨ ٦٠ ١٢ ١٢ - - - أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض المتاجرة
٥٫٠١٨ - - - - - - ٥٫٠١٨ ٣٢٩ ٢٥٩ ٥٩٥ ٣٫٨٣٥ إیداعات لدى بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

٣٤٩ - - - - - - ٣٤٩ - - ١٠٠ ٢٤٩
إعادة اتفاقیاتلیة مشتراة بموجب أوراق ما
شراء

٥٫١١٦ ٧٥٦ ٤٣ ٢ ٢٧ ١٧ ٦٦٧ ٤٫٣٦٠ ٥٢٢ ٨٤٩ ٢٠٦ ٢٫٧٨٣ أوراق مالیة محتفظ بھا لغرض غیر المتاجرة
١٣٫٦٥٣ ٦٫٧٣٤ - ١١ ٩٠ ١٫٢١١ ٥٫٤٢٢ ٦٫٩١٩ ١٫٩٦٢ ١٫٦١١ ٢٫٠١٥ ١٫٣٣١ قروض وسلف
١٫١٦٠ ١٫٠٧٠ ٩٥٨ - ٨ ٧ ٩٧ ٩٠ ٣٣ ٢٠ ٢٣ ١٤ أخرى

──────── ──────── ────── ──────── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ─────
٢٦٫٥٤٥ ٨٫٧٦٤ ١٫٠٠٣ ١٣ ١٤٧ ١٫٣٣٣ ٦٫٢٦٨ ١٧٫٧٨١ ٢٫٩٣٢ ٢٫٨٢٩ ٣٫١٤٠ ٨٫٨٨٠ مجموع الموجودات

══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════
المطلوبات وحقوق المساھمین

وحقوق غیر مسیطرة
١٣٫٠٣٠ ٣٫٧٣٨ - - ١٤ ٢٥٣ ٣٫٤٧١ ٩٫٢٩٢ ٧١١ ٤١٥ ١٫٤٧٤ ٦٫٦٩٢ عمالءالودائع 
٥٫٢٥٥ ٦٧٣ - - - ٢ ٦٧١ ٤٫٥٨٢ ٦٤٨ ٩٥٤ ٩٢٨ ٢٫٠٥٢ ودائع البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٢٩ ١٢ - - - - ١٢ ١٧ ٦ ٥ ٤ ٢ شھادات إیداع

١٧٥ ٤٧ - - - ١٣ ٣٤ ١٢٨ ١ ١٢٧ - -
إعادة شراءاتفاقیاتأوراق مالیة مباعة بموجب 

٢٫٧٦٣ ٢٫٧٦٣ - - - ٣٩٢ ٢٫٣٧١ - - - - - أذونات ألجل وسندات وتمویالت ألجل أخرى 
٩٣٤ ٨٢١ ٧٦٩ - - ٣ ٤٩ ١١٣ ٣٠ ٣١ ٢٣ ٢٩ أخرى

٤٫٣٥٩ ٤٫٣٥٩ ٤٫٣٥٩ - - - - - - - - - حقوق المساھمین وحقوق غیر مسیطرة 
──────── ──────── ────── ──────── ───── ───── ───── ───── ───── ───── ────── ─────

٢٦٫٥٤٥ ١٢٫٤١٣ ٥٫١٢٨ - ١٤ ٦٦٣ ٦٫٦٠٨ ١٤٫١٣٢ ١٫٣٩٦ ١٫٥٣٢ ٢٫٤٢٩ ٨٫٧٧٥
ھمین مجموع المطلوبات وحقوق المسا

وحقوق غیر مسیطرة 
══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════ ═════

- )٣٫٦٤٩( )٤٫١٢٥( ١٣ ١٣٣ ٦٧٠ )٣٤٠( ٣٫٦٤٩ ١٫٥٣٦ ١٫٢٩٧ ٧١١ ١٠٥ صافي فجوة السیولة 
══════ ══════ ────── ──────── ───── ───── ───── ═════ ───── ───── ───── ─────

- ٤٫١٢٥ ٤٫١١٢ ٣٫٩٧٩ ٣٫٣٠٩ ٣٫٦٤٩ ٢٫١١٣ ٨١٦ ١٠٥ صافي فجوة السیولة المتراكمة
══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٢

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

رقام بمالیین الدوالرات األمریكیةجمیع األ
القطاعات التشغیلیة٢٥

لذلك تم قطاعات أعمال خمس إلىالمجموعة ألغراض إداریة تم توزیع أنشطة  تشغیلیة والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتھا. وفقاً
: ةھیكلة المجموعة لوضع أنشطتھا تحت األقسام المختلفة التالی

تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في شمال أفریقیا ودول وشمال إفریقیاتابعة للشرق األوسطالشركات ال-
؛المتوسطشرق 

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

تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئیسي في البحرین ونیویورك ولندن؛ المجموعة خزانة-
بانكو إیھ.بي.سي البرازیل أس.أیھ، مع ھي أساسیة األنشطة المصرفیة التجاریة لشركة تابعة برازیلیة یعكس بصورةإیھ.بي.سي البرازیل -

سطة في البرازیل؛ والتركیز على الشركات وقطاعات السوق المتو
الخدمات المالیة العربیة ش.م.ب. (مقفلة).شركة تشتمل على أنشطة أخرى-

٢٠١٤
الشركات التابعة 

للشرق األوسط
وشمال إفریقیا

الخدمات 
المصرفیة 

الدولیة 
خزانة 

المجموعة
إیھ.بي.سي 

المجموع أخرىالبرازیل
١٢٩١٠٨٥١٢٥٢١٥٤١صافي دخل الفوائد 
٥١١٠٢٧٣٩٥٢٦٣٤٧دخل تشغیلي آخر 

────────────────────────────────────
١٨٠٢١٠١٢٤٣٤٧٢٧٨٨٨مجموع الدخل التشغیلي 

════════════════════════════════════
٨٦١٤٨١٠٥٢١٣٥٥٥٧ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل

)٦٤(-)٤٤(١)١٥()٦(صافي-إنتفت الحاجة إلیھإضمحالل(مخصصات)
────────────────────────────────────

الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغیلیة 
٨٠١٣٣١٠٦١٦٩٥٤٩٣غیر المخصصة

)٦٧(-)٣٣()٢()٩()٢٣(ضرائب على العملیات الخارجیة 
)١٠٨(المصروفات التشغیلیة غیر المخصصة 

──────الربح للسنة
٣١٨

══════
٣٫٦٠٣٩٫٠٩١٩٫٢٤٧٧٫٣٥٢٦٣٢٩٫٣٥٦الموجودات التشغیلیة 

════════════════════════════════════
١٥٫٦٤٣٦٫٢٩٦١٠٢٤٫٩٣٠-٢٫٩٨١التشغیلیة مطلوبات ال

════════════════════════════════════
٢٠١٣

الشركات التابعة 
للشرق األوسط
وشمال إفریقیا

الخدمات 
المصرفیة 

الدولیة بالجملة 
خزانة 

المجموعة
إیھ.بي.سي 

المجموع أخرىالبرازیل

١١٧١٠٥٥٩٢٢١٢٥٠٤صافي دخل الفوائد 
٥٠١٠٢٦٥١١١٢٥٣٥٣دخل تشغیلي آخر

─────────────────────────────────────
١٦٧٢٠٧١٢٤٣٣٢٢٧٨٥٧مجموع الدخل التشغیلي 

════════════════════════════════════

٧٩١٤٢١٠١١٩٧٦٥٢٥ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
)٤٩(١)٣٦(١٢)٢٠()٦(-إنتفت الحاجة إلیھ إضمحالل (مخصصات)

─────────────────────────────────────
الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغیلیة 

٧٣١٢٢١١٣١٦١٧٤٧٦غیر المخصصة
)٧١(-)٤١()١()٧()٢٢(ضرائب على العملیات الخارجیة 

)١٠٨(المصروفات التشغیلیة غیر المخصصة 
──────

٢٩٧الربح للسنة
══════

٣٫٢٤٩٨٫٢٣٨٨٫٣٠٢٦٫٦٩٠٦٦٢٦٫٥٤٥الموجودات التشغیلیة 
══════════════════════════════════════

١٣٫٧٩٩٥٫٥٦٥١٤٢٢٫١٨٦-٢٫٨٠٨یلیة المطلوبات التشغ
══════════════════════════════════════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٣

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة
(تتمة)قطاعات التشغیلیة ال٢٥

جغرافیة المعلومات ال
وأوروبا الغربیة وآسیا وأمریكا الشمالیة وأمریكا الالتینیة وشمال أفریقیا الشرق األوسط: ھيجغرافیةمجموعة في ستة أسواق تعمل ال

على البلد المحلي لالدخل التشغیلي الخارجي . یوضح الجدول التالي إجمالي ودول أخرى لوحدات الرئیسیة ضمن المجموعة، بناءاً
:  ٢٠١٣و٢٠١٤دیسمبر ٣١في للمؤسسة للسنوات المنتھیة 

البحرین 

المؤسسةبنك
العربیة 
ةالمصرفی

الدولي بي إل 
سي

یھ بي نكو أبا
سي برازیل 

المجموعأخرىإس.إیھ
٢٠١٤

١٦٧١١٧٣٤٧٢٥٧٨٨٨مجموع الدخل التشغیلي
═══════════════════════════════

٢٠١٣

١٧٠١٢٦٣٣٢٢٢٩٨٥٧التشغیليمجموع الدخل 
═══════════════════════════════

: ٢٠١٣(% أو أكثر من إیرادات المجموعة١٠إیرادات مستمدة من معامالت مع عمیل خارجي واحد بلغت ةلم توجد ھناك أی
.)بالمثل

متداولة مباني ومعدات وھي غیر جوھریة على المجموعة.التتضمن الموجودات غیر 

إعادة الشراء وإعادة البیعاتفاقیات٢٦

(٨٧شراء في نھایة السنة إعادة اتفاقیاتموجودات بموجب بلغت المبالغ المتحصلة من بیع ١٧٥: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي 
ملیون دوالر ١٠٩ةشراء في نھایة السنإعادة اتفاقیاتالمباعة بموجب بلغت القیمة المدرجة لألوراق المالیة.ملیون دوالر أمریكي)

ملیون دوالر أمریكي).١٧٩: ٢٠١٣أمریكي (

٢٠١٣:٣٤٩ملیون دوالر أمریكي (٩٨٧بیع في نھایـة السنة إعادة اتفاقیاتم شراؤھا بموجب بلغت المبالغ المدفوعة لموجودات ت
إعادة اتفاقیاتبموجب ةالمشتراوراق المالیة تتعلق بمنتجات العمالء وأنشطة الخزانة. بلغت القیمة السوقیة لألوملیون دوالر أمریكي) 

ملیون دوالر أمریكي).  ٣٦٧: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (١٫٠٠٤بیع في نھایة السنة 



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٤

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

معامالت مع أطراف ذات عالقة٢٧

وموظفي اإلدارة الرئیسیین مجلس اإلدارة وأعضاء زمیلة الشركات الورئیسین المساھمین طراف ذات العالقة الشركة األم والألاتمثل 
یتم الموافقة على سیاسات . مشتركة أو المتأثرة بشكل جوھري من قبل ھذه األطرافأو سیطرة سیطرة تخضع لوشركات للمجموعة 

ه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.التسعیر وشروط الدفع المتعلقة بھذ

وفیما یلي أرصدة نھایة السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:

٢٠١٣ ٢٠١٤
أعضاء 

مجلس اإلدارة 
مساھمین 

نیرئیسی
الشركة 

األم

٢٫٨٠١ ٣٫١٧٨ ٤ ٣٠ ٣٫١٤٤ ودائع العمالء
٢٫٠٠٠ ٢٫١٧٥ - ٦٧٠ ١٫٥٠٥ سندات وتمویالت ألجل أخرىوذونات ألجلأ

٩٩٦ ٤٩٤ - - ٤٩٤
لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت إ

قصیرة األجل وذاتیة التصفیة
٦٠ ٢٩٥ - - ٢٩٥ موجودات أخرى

ملیون دوالر ٢٩٥قیمة مشتقات المعامالت التي تم الدخول فیھا مع الشركة األم بدات األخرى على القیمة العادلة لتشتمل الموجو
مساویة ومقابل صفقات مع مؤسسات مالیة ذاتاتفاقیاتمغطاة بالكامل من قبل ملیون دوالر أمریكي) وھي ٦٠: ٢٠١٣أمریكي (

تلك على یةسوقمخاطر ةالمجموعة أیلدى ال توجد ، وبالتالي. لیس لدیھا مراكز مفتوحةمع مجموعة تصنیفات إئتمانیة عالیة
المعامالت.

المصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالیة الموحدة:والدخلفیما یلي 

٢٠١٣ ٢٠١٤

١٧ ١١ دخل عمولة
٤٨ ٥٧ مصروفات الفوائد

فیما یلي تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین:
٢٠١٣ ٢٠١٤

٢١ ١٨ رة األجل مكافآت الموظفین القصی
١١ ٤ مكافآت ما بعد التوظیف 

────── ──────
٣٢ ٢٢

══════ ══════
موجودات األمانة٢٨

ملیون دوالر أمریكي). یتم اإلحتفاظ بھذه ١٥٫٩٠١: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (١٥٫١٤٧بلغت األموال المدارة في نھایة السنة 
.القائمة الموحدة للمركز المالي یتم تضمینھا في الموجودات بصفة األمانة وعلیھ ال

إسالمیةموجوداتوودائع٢٩
ملیون ٤٤٩: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٥٥٢ودائع إسالمیة بإجمالي على تتضمن ودائع العمالء والبنوك والمؤسسات المالیة 

إسالمیة بإجمالي موجودات رض غیر المتاجرة على محتفظ بھا لغالمالیة الوراق األتتضمن القروض والسلف ودوالر أمریكي).
ملیون دوالر ٢١٩: ٢٠١٣ملیون دوالر أمریكي (٢٨٢ملیون دوالر أمریكي) و١٫٣٥٣: ٢٠١٣(دوالر أمریكي ملیون١٫٥٥٩

أمریكي).

موجودات مرھونة كضمان٣٠
ملیون دوالر أمریكي ٢٨١بإجماليموجودات م رھن ت، ٢٦، باإلضافة إلى البنود المذكورة في إیضاح قائمة المركز الماليبتاریخ 

ملیون دوالر أمریكي) كضمان مقابل إقتراضات وعملیات مصرفیة أخرى.٣٨٣: ٢٠١٣(



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٥

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

جمیع األرقام بمالیین الدوالرات األمریكیة

وأرباح أسھم موصى بتوزیعھا وتحویالت النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح٣١

النصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح ١-٣١
في األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة. لم یتم عرض لسھم لنصیب األساسي الیحتسـب 

قد یكون لھا تأثیر على نصیب السھم في األرباح عند تنفیذھا. أدوات رأسمالیة ةالربح المخفض للسھم لعدم إصدار البنك أی

: (قبل أرباح أسھم موصى بتوزیعھا )فیما یلي أرباح المجموعة للسنة
٢٠١٣ ٢٠١٤

٢٣٩ ٢٥٦ مساھمي الشركة األم إلىالربح العائد
٣٫١١٠ ٣٫١١٠ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (بالمالیین)
٠٫٠٨ ٠٫٠٨ نصیب األساسي والمخفض للسھم في األرباح (دوالر أمریكي)ال

أرباح أسھم موصى بتوزیعھا وتحویالت ٢-٣١
٢٠١٣ ٢٠١٤

١٥٦ ١٥٦
دوالر أمریكي للسھم ٠٫٠٥بواقع ٢٠١٤أرباح أسھم نقدیة موصى بتوزیعھا لسنة 

)دوالر أمریكي للسھم٠٫٠٥بواقع:٢٠١٣(

األسھم النقدیة الموصى بتوزیعھا للموافقات التنظیمیة والموافقة في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي.ستخضع أرباح 

بعد الموافقة علیھ في العام إلى األرباح المبقاةحتیاطيملیون دوالر أمریكي من اإل٥٠، تم عمل تحویل بمبلغ وقدره ٢٠١٣في سنة 
.اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي

یة رأس المالكفا٣٢

إن الھدف الرئیسي إلدارة رأسمال المجموعة ھو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجیة المفروضة لرأس المال وبأن 
المساھمین.عند قیمة لا وزیادة الحد األعلى لرأسمال عالیة من أجل دعم أعمالھقویة ونسبةائتمانیةالمجموعة تحتفظ بدرجات 

وخصائص مخاطر أنشطتھا. من اإلقتصادیةظروف الة بإدارة ھیكلة رأسمالھا وعمل تعدیالت على ضوء التغیرات في تقوم المجموع
أجل المحافظة على أو تعدیل ھیكلة رأس المال، یمكن للمجموعة تعدیل مبالغ أرباح األسھم المدفوعة للمساھمین أو إصدار سندات 

السابقة.  نواتلسیاسات والعملیات عن الساو. لم یتم عمل تغییرات في األھدافرأسمال

لتوجیھات موحدةقیاسمنھجیةدیسمبر على أساس٣١في كما للسنة المنتھیة نسبة مخاطر الموجودات احتسابیتم  بازل اتفاقیةوفقاً
الصادرة عن مصرف البحرین المركزي. ٢

٢٠١٤٢٠١٣
قاعدة رأس المال

١٤٫١٦٥٤٫١٣٨فئة -رأس المال 
٢٩٦٧١٫٠٢٣فئة -رأس المال 

──────────────────

٥٫١٣٢٥٫١٦١[أ]مجموع قاعدة رأس المال                                     
══════════════



).المصرفیة (ش.م.بالمؤسسة العربیة 

٥٦

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

ن الدوالرات األمریكیةجمیع األرقام بمالیی

(تتمة)كفایة رأس المال٣٢

٢٠١٤٢٠١٣للمخاطرالمرجحةالتعرضات 

٢١٫١٢٢٢٠٫٢٠٣بمخاطر االئتمان وبنود غیر مدرجة في المیزانیةمرجحةموجودات 
١٫٦٣٧١٫٤٣١بمخاطر السوق وبنود غیر مدرجة في المیزانیة مرجحةموجودات 
١٫٦٢٠١٫٥٣٦التشغیلبمخاطرمرجحةموجودات 

────────────────────
٢٤٫٣٧٩٢٣٫١٧٠[ب]                        بالمخاطر                                       المرجحةإجمالي الموجودات 

══════════════
%٢٢٫٣%٢١٫١]١٠٠[أ/ب*نسبة الموجودات المخاطرة                                            

══════════════
%١٢٫٠%١٢٫٠الحد األدنى المطلوب

══════════════

عامإحتیاطيقانوني وإحتیاطيمال وأرباح مبقاة والرأس أسھم والذي یتضمن ١یتكون رأس المال التنظیمي من رأس المال فئة 
والذي یتضمن على دین ثانوي طویل األجل ٢ي الحقوق ورأس المال فئة وحقوق غیر مسیطرة وتعدیالت تحویل عمالت أجنبیة ف

جماعیة.إضمحالل ومخصصات 

الموضوعة من قبل مصرف البحرین المركزي.كفایة رأس المال قامت المجموعة بااللتزام بكافة متطلبات 


