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 الشامل لدخل ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 مراجعة 
 للثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 2015 2014 2015 2014 

     
     

 168 125 82 58 للفترةالربح 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     

     خر:الشامل اآلدخل ال

     
الدخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة تصنيفه 
)إعادة تدويره( إلى الربح أو الخسارة في 

     الفترات الالحقة:
     

رات القيمة العادلة خالل الفترة بعد تأثير صافي تغيي
 17 2 - (3) اإلضمحالل  

إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية 
 5 2 3 1 المعاد تصنيفها 
غير محققة من تحويل عمالت مكسب )خسارة( 

 57 (160) 25 21 أجنبية في الشركات التابعة األجنبية
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 19 28 (156) 79 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

الدخل الشامل اآلخر الذي ال يمكن إعادة تصنيفه 
)إعادة تدويره( إلى الربح أو الخسارة في 

     الفترات الالحقة:

 1 (1) - - حتياطي صندوق التقاعدإصافي التغير في 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 - - (1) 1 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

 80 (157) 28 19 األخرى للفترة  ةالشامل (الخسارةالدخل )مجموع 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

 248 (32) 110 77 للفترة ةالشاملالدخل )الخسارة( مجموع 
     

إلى الحقوق  ةالعائد ةلشاملاالخسارة ( مجموع )الدخل
 (53) 25 (27) (23) غير المسيطرة

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

إلى  ةالعائد ةالشامل)الخسارة(  الدخلمجموع 

 195 (7) 83 54 الشركة األم مساهمي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقدية ل ةدالموحالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2015يونيو  30المنتهية في  أشهر ستةلفترة ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 مراجعة 
 أشهر المنتهية ستةلل 

 يونيو  30في 
 2015 2014 

   األنشطة التشغيلية

 168 125 للفترةالربح 

   
   :تعديالت للبنود التالية

 27 22 صافي –ضمحالل مخصصات إ 

 6 6 وإطفاءستهالك ا

 (33) (9) صافي -مكسب من إستبعاد أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 5 2 القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفهاعجز إطفاء 

   
   تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (454) 9 أخرى ؤهلةمأذونات خزانة وأذونات 

 (203) (316) أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 273 2.506 ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 (254) (771) إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (905) (254) قروض وسلف

 (136) 277 موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 674 (103) عمالءالودائع 

 368 86 خرىاألمالية المؤسسات الو البنوكودائع 

 60 23 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 (72) (204) مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 2 50 أخرى غير نقدية  تغيرات
 ─────── ─────── 

 (474) 1.449 األنشطة التشغيلية)المستخدم في( من  صافي النقد
 ─────── ─────── 

   يةستمماراألنشطة اإل

 (1.451) (2.469) شراء أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 1.823 1.142 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرةسترداد وابيع 

 (8) (5) شراء مبان ومعدات

 2 2 ومعدات نبيع مبا

 (9) (4) إستثمار إضافي في شركة تابعة
 ─────── ─────── 

 357 (1.334) يةستثماراألنشطة اإلمن )المستخدم في( صافي النقد 
 ─────── ─────── 

   األنشطة التمويلية

 9 (6) صافي –يداع إشهادات استرداد  )إصدار(

 - 54 إصدار أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (156) (156) لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

 (10) (11) أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
 ─────── ─────── 

 (157) (119) التمويلية األنشطةالمستخدم في  صافي النقد
 ─────── ─────── 
   

 (274) (4) نقد وما في حكمهفي الصافي التغير 

   
 4 (19) موال السائلةألتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على ا

   
 866 759 الفترةفي بداية النقد وما في حكمه 

 ─────── ─────── 
 596 736  الفترةفي نهاية  النقد وما في حكمه

 ═══════ ═══════ 
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 حقوق اللتغيرات في المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2015 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 ت األمريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرا 
 

 

  الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 حقوق
غير 

  مسيطرة
 مجموع 
 الحقوق 

 
 رأس
 المال

 حتياطيإ
 قانوني

 حتياطيإ
 عام

 أرباح
 *مبقاة

 تعديالت
 تحويل

 عمالت
 أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   المجموع التقاعد
           

 4.426 420 4.006 (23) (7) (284) 684 100 426 3.110 2014ديسمبر  31في 
 125 29 96 - - - 96 - - - للفترةالربح 

 (157) (54) (103) (1) 4 (106) - - - - للفترة آخر شامل  دخل )خسارة(
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (32) (25) (7) (1) 4 (106) 96 - - - للفترة  ةالشامل )الخسارة( ع الدخلمجمو
 (156) - (156) - - - (156) - - -  مدفوعة أرباح أسهم

 (7) (8) 1 - - - 1 - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
 ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── ──────── 
 4.231 387 3.844 (24) (3) (390) 625 100 426 3.110 (مراجعة) 2015 يونيو 30في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

           
 4.359 419 3.940 (19) (32) (224) 555 150 400 3.110 2013ديسمبر  31في 

 168 31 137 - - - 137 - - - لربح للفترةا

 80 22 58 1 22 35 - - - - دخل شامل آخر للفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 248 53 195 1 22 35 137 - - - للفترة  الشامل مجموع الدخل
 (156) - (156) - - - (156) - - - مدفوعةأرباح أسهم 

 - - - - - - 50 (50) - - تحويالت خالل الفترة 

 (11) (12) 1 - - - 1 - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 4.440 460 3.980 (18) (10) (189) 587 100 400 3.110 ة()مراجع 2014يونيو  30في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

 

 .مليون دوالر أمريكي( 406 :2014بر ديسم 31) مليون دوالر أمريكي 411إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي  تتضمن األرباح المبقاة  *
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 يونيو 30 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 

 التأسيس واألنشطة 1
 

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

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

 

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

 
ات والمؤسسات المصرفية مع الشركالدولية بالجملة المتضمنة على األعمال مجموعة من الخدمات المصرفية بتقديم المجموعة قوم ت

التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية. التمويل ووالخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرموالتمويالت الشاريع المالية وتمويل الم
  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة 

 

 للمجموعة السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في  2
 

 أسس اإلعداد 1-2
 
 34لمعيار المحاسبة الدولي رقـم وفقاً  2015يونيو  30المنتهية في ستة أشهر للالمختصرة  الموحدةالمرحليـة ة ـت القوائم الماليـدأع

  .بالتقارير المالية المرحلية" الخاص"
 

المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة لية المرحلية ال تشتمل القوائم الما
إنه ليس من باإلضافة إلى ذلك، . 2014ديسمبر  31أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

في  التي تنتهيللنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  دليالً  2015 يونيو 30المنتهية في أشهر الستة فترة الضروري أن تكون نتائج 
  .2015ديسمبر  31
 

 التوحيدأسس  2-2
 

التابعة بعد استبعاد المعامالت واألرصدة فيما  هشركاتو للبنكالقوائم المالية المختصرة على  الموحدةالمرحلية  القوائم المالية تتضمن
 . كةالشربين 

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة 3-2
 

التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 
تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة النافذة بإستثناء ، 2014ديسمبر  31القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2015يناير  1اعتباراً من 

 
المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية وتم تطبيقها من قبل ، 2015نافذة اعتباراً من سنة أصبحت المعايير المحاسبية المعدلة التالية 

المالية المرحلية قوائم لم يكن لديها أي تأثير جوهري على هذه ال ن أنهفي حيالمرحلية الموحدة المختصرة حسب مقتضى الحال. 
ديسمبر  31التي تنتهي في للسنة  الموحدةالمالية السنوية قوائم إفصاحات إضافية في العمل قد تتطلب والموحدة المختصرة، 

2015: 

 
 مساهمات الموظفين  المحددة زاياالمخطط المتعلق ب 19على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 

 2012 – 2010التحسينات السنوية على دورة 

  2013 – 2011التحسينات السنوية على دورة 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2015يونيو  30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةغيرات في أسس اإلعداد والت 2

 
 جديدة صادرة ولكنها غير إلزامية بعد وتعديالت معايير وتفسيرات  4-2

: تنوي المجموعة مدرجة أدناههي للمجموعة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،صادرة ولكنها غير إلزامية بعدوتفسيرات معايير 
 إلزامية. تطبيق هذه المعايير عندما تصبح

 

 التاريخ اإللزامي الموضوع 
 2018يناير  1 المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2016يناير  1 المتعلق بالحسابات التنظيمية المؤجلة  14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2017يناير  1 المتعلق بإيرادات من عقود مع عمالء 15ية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المال

المتعلق بالترتيبات المشتركة:  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  علىالتي أدخلت التعديالت 
 احتساب الحصص المقتناة 

 2016يناير  1

المتعلق : 38المحاسبة الدولي رقم ومعيار  16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
 إلستهالك واإلطفاءلطرق المقبولة التوضيح ب

 2016يناير  1

باستخدام طريقة الحقوق في القوائم  المتعلق: 27رقم التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي 
 المالية المنفصلة

 2016يناير  1

 
 تقييم المجموعة تأثير تطبيق هذه المعايير.
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015يونيو  30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 القطاعات التشغيلية  3
 
ا. تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتهقطاعات أعمال خمس  إلىالمجموعة أنشطة غراض إدارية تم توزيع أل

 : ةوفقاً لذلك تم هيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األقسام المختلفة التالي

 

التابعة في شمال  تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات فريقياأوشمال  الشركات التابعة للشرق األوسط -
 ؛المتوسطشرق أفريقيا ودول 

 

والتمويل التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية  تتمويل المشاريع وهيكلة التمويالتغطي الخدمات المصرفية الدولية بالجملة  -
 والقروض المشتركة؛

 

 تشتمل على أنشطة الخزانة في المكتب الرئيسي في البحرين ونيويورك ولندن؛ المجموعة  خزانة -
 

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

 

 الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(.شركة تشتمل على أنشطة  أخرى -
 

أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

  2015 يونيو 30

الشركات 
التابعة للشرق 

مال وش األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       

 253 1 110 23 55 64 صافي دخل الفوائد 

 119 13 33 8 41 24 دخل تشغيلي آخر 
 ───────

───── 

───────

──── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 372 14 143 31 96 88 موع الدخل التشغيلي مج ──────
 

      

 217 2 84 21 67 43 ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
)مخصصات( إضمحالل إنتفت 

 (22) - (23) 6 (2) (3) صافي -الحاجة إليه 
 ───────

───── 

───────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

والمصروفات  الربح قبل الضرائب ──────
 195 2 61 27 65 40 التشغيلية غير المخصصة

 (12) - 2 - (2) (12) ضرائب على العمليات الخارجية        
المصروفات التشغيلية غير 

 (58)      المخصصة 
     ──────

 125    للفترةالربح  ──────
      ══════

 الموجودات التشغيلية ═══
 28.037 63 7.020 8.232 9.211 3.511 2015 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

 المطلوبات التشغيلية ═══
 23.806 5 6.029 14.844 - 2.928 2015 يونيو 30كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══  
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 المختصرة   الموحدةلمرحلية ايضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 يونيو 30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 3

 

 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  2014يونيو 

الشركات 
التابعة للشرق 

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 
 وعةالمجم

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       
 270 - 124 31 53 62 صافي دخل الفوائد 
 198 13 64 46 53 22 دخل تشغيلي آخر 

 ───────

───── 

───────

──── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 468 13 188 77 106 84 مجموع الدخل التشغيلي  ──────
 

      

 307 2 122 68 75 40 ضمحاللقبل مخصصات اإلالربح 
)مخصصات( إضمحالل إنتفت 

 (27) - (14) - (8) (5) صافي -الحاجة إليه 
 ───────

───── 

───────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات  ──────
 280 2 108 68 67 35 التشغيلية غير المخصصة

 (57) - (41) (1) (4) (11) ضرائب على العمليات الخارجية        
المصروفات التشغيلية غير 

 (55)      المخصصة 
     ──────

 168    للفترةالربح  ──────
      ══════

 الموجودات التشغيلية ═══
 29.356 63 7.352 9.247 9.091 3.603 2014 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

 المطلوبات التشغيلية ═══
 24.930 10 6.296 15.643 - 2.981 2014 ديسمبر 31كما في 

 ═══════ ═══════

══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ 
 (جعةمرا) 2015يونيو  30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 ألدوات الماليةا 4

 
 للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.قيمة العادلة يقدم الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل

 

 :2015يونيو  30لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:ت الماليالموجودا

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  544 244 788

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    

 سندات دين مسعرة  3.348 - 3.348
 سندات دين غير مسعرة  - 724 724

 حقوق الملكية المسعرة  أسهم 3 - 3
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 27 27
 مقايضات العمالت  - 24 24
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 58 58

 خيارات عقود ال 6 1 7
 عقود مستقبلية  6 - 6
 ظ بها كتحوطات مشتقات مالية محتف   

 مقايضات أسعار الفائدة  - 3 3
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -

 

 :2015يونيو  30كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 بها لغرض المتاجرة  مشتقات مالية محتفظ   

 مقايضات أسعار الفائدة  - 22 22
 مقايضات العمالت  - 57 57
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 52 52

 خيارات عقود ال 8 1 9
 عقود مستقبلية  11 - 11
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 1 1
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية حات حول القوائم المالية يضاإ
 (مراجعة) 2015 يونيو 30
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 تتمة()ألدوات المالية ا 4
 

 :2014ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات كما في 
 

 ة بالقيمة العادلة:الموجودات المالية المقاس
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  466 73 539

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    
 سندات دين مسعرة  3.013 - 3.013

 سندات دين غير مسعرة  - 779 779
 سعرة أسهم حقوق الملكية الم 4 - 4
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 27 27
 مقايضات العمالت  - 9 9

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 131 131
 عقود الخيارات  1 296 297
 عقود مستقبلية  17 - 17
 ات مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط   
 مقايضات أسعار الفائدة  - 3 3

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 136 136
 

 :2014ديسمبر  31اإلفصاحات الكمية لقياس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للمطلوبات كما في 
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة :
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 لغرض المتاجرة مشتقات مالية محتفظ بها    
 مقايضات أسعار الفائدة  - 23 23
 مقايضات العمالت  - 25 25

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 104 104
 عقود الخيارات  2 297 299
 عقود مستقبلية  29 - 29
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -

 

 العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة  ةالقيم
 لما يلي، فإن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.بإستثناء 

 

  2015يونيو  30  2014ديسمبر  31

  قيمة المدرجة ال القيمة العادلة  القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 الموجودات المالية      
 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  1.796 1.801  803 809

      

 

 

 

 المطلوبات المالية      
 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 3.955 3.956  3.891 3.890

 

بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، ة العادلة على أساس متكرربالقيمإثباتها لألدوات المالية التي يتم بالنسبة 
 في نهاية كل فترة مالية.التصنيف المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 يونيو 30
 يين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بمال 

 
 تتمة()ألدوات المالية ا 4
 

 1األدوات المالية في المستوى 
 اً . يعتبر السوق نشطالمسعرة بتاريخ الميزانيةأسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت

صناعية أو مجموعة أو السمسار أو  رأو التاج ة من شركة الصرافةمنتظممتوفرة بصورة متاحة والمسعرة إذا كانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل خدمات التسعير أ

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

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

 2لية في المستوى األدوات الما
( يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم تداولها في السوق النشط )على سبيل المثال، السوق الموازنة المشتقات المالية

تعتمد أقل بإستخدام تقنيات التقييم. تزيد تقنيات التقييم هذه من إستخدام معلومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة و
يمكن مالحظتها،  قدر ممكن على التقديرات الخاصة بالمؤسسة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداة

 .2فأنه يتم تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى  
 ال شيء(: 2014ديسمبر  31) 2015 يونيو 30المنتهية في فترة الخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالأية كن هناك تلم 
 

 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  5
 

 لتزامات محتملةإوإئتمانية  رتباطاتإ ( أ
 يونيو  30 

2015 

ديسمبر  31
2014 

   

 3.333 3.078 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية

 3.603 3.152 ان مباشرة وخطابات ضمان ئتمإبدائل 

 2.070 1.822 قروض غير مسحوبة وإرتباطات أخرى  إرتباطات
 ─────── ─────── 
 8.052 9.006 

 ═══════ ═══════ 
 2.989 2.755 المعادل الموزون بالمخاطر

 ═══════ ═══════ 

 

 المشتقات المالية ب(
 

 ي تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي:فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة ف
 يونيو  30 

2015 

ديسمبر  31
2014 

   
 2.866 3.917 مقايضات أسعار الفائدة

 368 782 العمالت مقايضات

 8.048 6.040 عقود صرف أجنبي آجلة

 1.211 1.354 عقود الخيارات

 3.364 3.111 عقود مستقبلية

 ─────── ─────── 
 15.204 15.857 

 ═══════ ═══════ 
 2.135 1.649 )مخاطر االئتمان والسوق(المعادل الموزون بالمخاطر 

 ═══════ ═══════ 
 

 




