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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
 ()مراجعة 2015 مارس 31

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

مدققة مراجعة
مارس  31

2015 
 ديسمبر 31

2014 

 الموجودات
1.077909 أموال سائلة

601539 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

5.2045.870 ومؤسسات مالية أخرى بنوك لدىإيداعات 

1.607987شراءاقيات إعادة اتف أوراق مالية مشتراة بموجب

4.8914.627 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

13.88514.819 قروض وسلف

409387 فوائد مستحقة القبض

8381.090 موجودات أخرى

124128 ومعدات مبان
────────── ──────────

28.63629.356مجموع الموجودات
══════════ ══════════

 المطلوبات
13.46113.945 ودائع العمالء

5.4325.668 خرىاألمالية المؤسسات الو البنوكودائع 

3747 يداعإشهادات 

10587 شراءاتفاقيات إعادة ق مالية مباعة بموجب اأور

296319 فوائد مستحقة الدفع

4551  ضرائب

1.145922 مطلوبات أخرى

3.9533.891سندات وتمويالت ألجل أخرى و ذونات ألجلأ
────────── ──────────

24.47424.930مجموع المطلوبات
────────── ──────────

الحقوق 
3.1103.110رأس المال

680896إحتياطيات 
────────── ──────────

3.7904.006مالحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األ

372420حقوق غير مسيطرة
────────── ──────────

4.1624.426 مجموع الحقوق 
────────── ──────────

28.63629.356 حقوقالو مجموع المطلوبات
══════════ ══════════

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي الرئيس

هالل مشاري المطيري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم اعتماد إصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 أبريل 2015 وتم توقيعها نيابة 
عنهم من قبل رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.  

الصديق عمر الكبير 
رئيس مجلس اإلدارة
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 لدخل ل ةالموحدالمرحلية  القائمة
)مراجعة( 2015 مارس 31أشهر المنتهية في   ثالثةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
 للثالثة أشهر المنتهية

 مارس 31في 
2015 2014 

يتشغيلالدخل ال

363272 ودخل مشابه  دخل الفوائد

(140)(237)ومصروفات مشابهة  لفوائدمصروفات ا
───────── ─────────

126132صافي دخل الفوائد

4294 خري آتشغيل دخل
───────── ─────────

168226يتشغيلالدخل مجموع ال

(8) (9) صافي – إضمحاللمخصصات 
───────── ─────────

159218بعد المخصصات يتشغيلالدخل الصافي 
───────── ─────────

يةتشغيلالمصروفات ال
7273 موظفون

89 مبان ومعدات

2421 أخرى
───────── ─────────

104103يةمصروفات التشغيلالمجموع 
───────── ─────────

55115قبل الضرائب الربح

(29)12 ضرائب على العمليات الخارجية
───────── ─────────

6786 للفترة الربح 

(15) (15)عائد إلى الحقوق غير المسيطرةالدخل ال
───────── ─────────

5271الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
═════════ ═════════

لسهم فياألساسي والمخفض لنصيب ال

0.020.02(ةمريكياأل اتدوالربالاألرباح )
═════════ ═════════

 خالد كعوان
للمجموعة التنفيذي الرئيس

الصديق عمر الكبير 
رئيس مجلس اإلدارة

هالل مشاري المطيري 
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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 الشامل لدخل ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
)مراجعة( 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

والرات األمريكيةجميع األرقام بماليين الد

مراجعة 
 للثالثة أشهر المنتهية

 مارس 31في 
2015 2014 

6786فترةالربح لل
──────── ────────

خر:الشامل اآلدخل ال

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

517 صافي تغييرات القيمة العادلة خالل الفترة بعد تأثير اإلضمحالل  
12إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفها 

 32 (181) من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبية غير محققمكسب )خسارة( 
───────── ─────────

(175)51
───────── ─────────

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
───────── ─────────

52 (176) للفترة اآلخر ل الشامالدخل  (الخسارة)
───────── ─────────

138(109)للفترةالشامل الدخل )الخسارة( مجموع 

(26)48 لشامل العائد إلى الحقوق غير المسيطرةا (الدخلالخسارة )مجموع 
───────── ─────────

112(61)الشركة األم الشامل العائد إلى مساهمي الدخل)الخسارة( مجموع 
═════════ ═════════
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 لتدفقات النقدية ل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2015 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 
 مراجعة  
 للثالثة أشهر المنتهية 

 مارس 31في 
 2015 2014 

   األنشطة التشغيلية

 86 67 ترةللفالربح 

   
   :تعديالت للبنود التالية

 8 9 صافي –مخصصات إضمحالل  

 3 3 وإطفاءستهالك ا

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

 2 1 القيمة العادلة الناتج من األوراق المالية المعاد تصنيفهاعجز إطفاء 

   
   تشغيلية:المطلوبات الو موجوداتالتغيرات في 

 (133) 104 أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

 - (146) أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 (166) 543 ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 (234) (869) إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (525) (49) قروض وسلف

 (98) 123 موجودات أخرىقبض وفوائد مستحقة ال

 798 62 عمالءالودائع 

 174 471 خرىاألمالية المؤسسات الو البنوكودائع 

 72 20 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 (36) 290 مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 22 (22) أخرى غير نقدية  تغيرات
 ─────── ─────── 

 (31) 598 األنشطة التشغيلية (المستخدم فيمن ) صافي النقد
 ─────── ─────── 

   يةستمماراألنشطة اإل

 (590) (1.147) شراء أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 768 828 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادوبيع 

 (2) (6) شراء مبان ومعدات

 1 1 ومعدات نبيع مبا

 (9) (2) مار إضافي في شركة تابعةإستث
 ─────── ─────── 

 168 (326) األنشطة اإلستثماريةمن )المستخدم في( صافي النقد 
 ─────── ─────── 

   األنشطة التمويلية

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

 - 54 إصدار أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 (4) (4) وعة لحقوق غير مسيطرةأرباح أسهم مدف
 ─────── ─────── 

 (3) 44 التمويلية األنشطة (المستخدم فيمن ) صافي النقد
 ─────── ─────── 
   

 134 316 نقد وما في حكمهفي الصافي التغير 

   
 5 (43) موال السائلةألتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على ا

   
 866 759 الفترةفي بداية ه النقد وما في حكم

 ─────── ─────── 
 1.005 1.032  الفترةفي نهاية  النقد وما في حكمه

 ═══════ ═══════ 
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 حقوق اللتغيرات في المرحلية الموحدة لائمة الق
 )مراجعة( 2015 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 

 .مليون دوالر أمريكي( 406 :2014ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 408ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي إحتياطي تتضمن األرباح المبقاة*
 

دوالر أمريكي  0.05: بواقع 2014دوالر أمريكي للسهم ) 0.05( على دفع أرباح أسهم بواقع 2014مارس  23: 2014) 2015مارس  22اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ ** تمت الموافقة في 
 للسهم(.

 

 

  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 
 67 15 52 - - - 52 - - - للفترةالربح 

 (176) (63) (113) (1) 6 (118) - - - - آخر للفترة شامل دخل )خسارة( 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (109) (48) (61) (1) 6 (118) 52 - - - للفترة  ة( الشاملة)الخسار مجموع الدخل
 (156) - (156) - - - (156) - - - أرباح أسهم **

 1 - 1 - - - 1 - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 4.162 372 3.790 (24) (1) (402) 581 100 426 3.110 (مراجعة) 2015مارس  31 في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 

           

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

 86 15 71 - - - 71 - - - الربح للفترة
 52 11 41 1 19 21 - - - - دخل شامل آخر للفترة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 138 26 112 1 19 21 71 - - - للفترة  الشامل مجموع الدخل
 (156) - (156) - - - (156) - - - أرباح أسهم **

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

 (6) (7) 1 - - - 1 - - - تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 4.335 438 3.897 (18) (13) (203) 521 100 400 3.110 )مراجعة( 2014مارس  31في  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 

 التأسيس واألنشطة 1
 

في مملكة البحرين بموجب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموجب ترخيص  ]البنك[المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.(  تتأسس
مة بحرينية ذات مسؤولية محدودة ومدرج في شركة مساهالبنك 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 كة البحرين. ، المنامة، ممل5698إن 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 الشركمجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة المتضمنة على األعمال بتقديم المجموعة قوم ت

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

 

 للمجموعة السياسات المحاسبيةالتغيرات في أسس اإلعداد و 2
 

 أسس اإلعداد 1-2
 
لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  2015 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةالالمختصرة لفترة  الموحدةيـة المرحلة ـت القوائم الماليـدأع

  .بالتقارير المالية المرحلية" الخاص" 34رقـم 
 

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

 التي تنتهيللنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  دليالً  2015 مارس 31المنتهية في أشهر  ثالثةالفترة الضروري أن تكون نتائج 
  .2015ديسمبر  31في 

 

 التوحيدأسس  2-2
 

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

 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة 3-2
 

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

 .2015يناير  1اعتباراً من 

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

المالية المرحلية قوائم لم يكن لديها أي تأثير جوهري على هذه ال في حين أنهالمرحلية الموحدة المختصرة حسب مقتضى الحال. 
ديسمبر  31التي تنتهي في للسنة  الموحدةالمالية السنوية قوائم إفصاحات إضافية في المل عقد تتطلب والموحدة المختصرة، 

2015: 

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

 2012 – 2010التحسينات السنوية على دورة 

  2013 – 2011دورة لى عالتحسينات السنوية 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في  2

 
 ة بعد جديدة صادرة ولكنها غير إلزاميوتعديالت معايير وتفسيرات  4-2

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

 

 التاريخ اإللزامي الموضوع 
 2018يناير  1 الية المتعلق باألدوات الم 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 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

 2016يناير  1

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

 2016يناير  1

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

 2016يناير  1

 
 تقييم المجموعة تأثير تطبيق هذه المعايير.
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 لدوالرات األمريكيةجميع األرقام بماليين ا 

 

 القطاعات التشغيلية  3
 
تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. قطاعات 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  وسطالشركات التابعة للشرق األ -
 ؛المتوسطشرق أفريقيا ودول 

 

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

 

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

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

 

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

أشهر المنتهية في  مالمةاللفترة 

  2015 مارس 31

الشركات 
التابعة للشرق 

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

الدولية 
 بالجملة 

خزانة 
 المجموعة

إيه.بي.سي 
 المجموع  أخرى البرازيل

       

 126 - 57 11 27 31 صافي دخل الفوائد 

 42 6 (1) 3 22 12 دخل تشغيلي آخر 
 ───────

───── 

──────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 168 6 56 14 49 43 مجموع الدخل التشغيلي  ──────
 

      

 91 1 26 9 34 21 ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
ل إنتفت )مخصصات( إضمحال

 (9) - (12) 6 (1) (2) صافي -الحاجة إليه 
 ───────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات  ──────
 82 1 14 15 33 19 التشغيلية غير المخصصة

 12 - 19 - (1) (6) ضرائب على العمليات الخارجية        
مصروفات التشغيلية غير ال

 (27)      المخصصة 
     ──────

 67    للفترةالربح  ──────
      ══════

 الموجودات التشغيلية ═══
 28.636 64 6.805 9.321 8.836 3.610 2015 مارس 31كما في 

 ═══════ ══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

 المطلوبات التشغيلية ═══
 24.474 10 5.897 15.574 - 2.993 2015 مارس 31في  كما

 ═══════ ══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══ 

══════

═══  
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 3

 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 2014مارس  31 

الشركات 
التابعة للشرق 

وشمال  األوسط
 فريقياأ

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  أخرى البرازيل
       

 132 - 59 15 27 31 صافي دخل الفوائد 
 94 7 33 15 28 11 دخل تشغيلي آخر 

 ───────

───── 

───────

──── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

 226 7 92 30 55 42 مجموع الدخل التشغيلي  ──────
 

      

 147 2 60 26 39 20 ضمحاللالربح قبل مخصصات اإل
)مخصصات( إضمحالل إنتفت 

 (8) - (10) - 5 (3) صافي -الحاجة إليه 
 ───────

───── 

───────

───── 

──────

────── 

──────

────── 

──────

───── 

──────

الربح قبل الضرائب والمصروفات  ──────
 139 2 50 26 44 17 التشغيلية غير المخصصة

 (29) - (20) (1) (3) (5) ضرائب على العمليات الخارجية        
المصروفات التشغيلية غير 

 (24)      المخصصة 
     ──────

 86    للفترةلربح ا ──────
      ══════

 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 
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 ألدوات الماليةا 4

 
 ودات والمطلوبات المالية للمجموعة.للموجقيمة العادلة يقدم الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل

 

 :2015 مارس 31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات المالي

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  500 101 601

 المتاحة للبيع  –ق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة أورا   

 سندات دين مسعرة  3.144 - 3.144
 سندات دين غير مسعرة  - 723 723

 أسهم حقوق الملكية المسعرة  4 - 4
 أسهم حقوق الملكية غير المسعرة  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 فائدة مقايضات أسعار ال - 32 32
 مقايضات العمالت  - 16 16
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 83 83

 خيارات عقود ال 1 209 210
 عقود مستقبلية  7 - 7
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 2 2
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 15 15

 

 :2015 مارس 31كما في  للمطلوباتعادلة لقيمة الللتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة: المطلوبات

  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 28 28
 مقايضات العمالت  - 68 68

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 116 116
 خيارات ود العق 5 208 213

 عقود مستقبلية  8 - 8
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 1 1
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 تتمة()ألدوات المالية ا 4

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

 
 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:

  1المستوى  2المستوى  المجموع 
    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  466 73 539

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

 سندات دين غير مسعرة  - 779 779
 أسهم حقوق الملكية المسعرة  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
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 مقايضات أسعار الفائدة  - 3 3

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 136 136
 

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

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة :
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

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

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 104 104
 الخيارات  عقود 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
 بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.لما يلي، فإن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بإستثناء 

 

  2015مارس  31 2014ديسمبر  31

  القيمة المدرجة  القيمة العادلة القيمة المدرجة  القيمة العادلة
 الموجودات المالية     
 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  992 998 803 809

     

 

 

 

 ات المالية المطلوب    
 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 3.953 3.931 3.891 3.890

 

بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، بالقيمة العادلة على أساس متكررإثباتها لألدوات المالية التي يتم بالنسبة 
 في نهاية كل فترة مالية. التصنيفالمستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم 
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 المختصرة   الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 (مراجعة) 2015 مارس 31
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 
 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  ةمجموع أو رأو السمسا رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجمتاحة والمسعرة إذا كانت األسعار 
تي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار معامالت السوق الفعلية والأسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ تخدما

السوق المسعرة المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه األدوات 
 100فتسي  ومؤشر( 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 
 

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

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

 .2تم تضمين األداة ضمن المستوى فأنه ي
 

 2والمستوى  1تحويالت بين المستوى 
 ال شيء(: 2014ديسمبر  31) 2015 مارس 31المنتهية في الفترة خالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالأية كن هناك تلم 
 

 ارتباطات إئتمانية والتزامات محتملة  5
 

 لتزامات محتملةإوإئتمانية  رتباطاتإ أ(

  مارس 31 
2015 

ديسمبر  31
2014 

   
 3.333 2.953 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية

 3.603 3.069 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 

 2.070 1.948 قروض غير مسحوبة وإرتباطات أخرى  إرتباطات
 ─────── ─────── 
 7.970 9.006 

 ═══════ ═══════ 
 2.989 2.675 المعادل الموزون بالمخاطر

 ═══════ ═══════ 

 المشتقات المالية ب(
 

 فيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ القائمة الموحدة للمركز المالي:
  مارس 31 

2015 

ديسمبر  31
2014 

   
 2.866 3.850 مقايضات أسعار الفائدة

 368 431 العمالت مقايضات

 8.048 6.251 قود صرف أجنبي آجلةع

 1.211 839 عقود الخيارات

 3.364 2.696 عقود مستقبلية

 ─────── ─────── 
 14.067 15.857 

 ═══════ ═══════ 
 2.135 1.886 )مخاطر االئتمان والسوق(المعادل الموزون بالمخاطر 

 ═══════ ═══════ 
 

 

 




