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 دخل الشامل لل الموحدة قائمةال
 2016ديسمبر  31المنتهية في لسنة ا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية   

 

 2015 2016 إيضاح 

    

 237 234  سنةالربح لل
  ───────── ───────── 

    خر:الشامل اآلدخل ال

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

    
 (41) (3) 15 صافي تغييرات القيمة العادلة خالل السنة بعد تأثير اإلضمحالل  

 4 2 15 ة المعاد تصنيفها إطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من األوراق المالي
 (343) (61)  غير محققة من تحويل عمالت أجنبية في الشركات التابعة األجنبيةخسارة 

  ───────── ───────── 

  (62) (380) 
  ───────── ───────── 

    

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

    
 - (12)  صندوق التقاعد صافي التغير في إحتياطي

  ───────── ───────── 

  (12) - 
  ───────── ───────── 

 (380) (74)  سنة للاألخرى  ةالخسارة الشاملمجموع 
  ───────── ───────── 

 (143) 160  سنةلل( الشاملة )الخسارةالدخل الشامل مجموع 
    

 63 (108)  إلى الحقوق غير المسيطرة ةالعائدالشاملة الخسارة  (لشاملا )الدخلمجموع 
  ───────── ───────── 

الشركة  إلى مساهمي ةالعائد( الشاملة )الخسارةالشامل  الدخلمجموع 

 (80) 52  األم
  ═════════ ═════════ 
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 تدفقات النقدية للالموحدة قائمة ال
 2016ديسمبر  31هية في سنة المنتلا

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

 2015 2016 إيضاح 
 

    األنشطة التشغيلية   

 237 234  للسنةالربح 

    
    :تعديالت للبنود التالية

 70 92 10 صافي –مخصصات إضمحالل 

 18 18  وإطفاء إستهالك

 4 2 15 األوراق المالية المعاد تصنيفهاإطفاء عجز القيمة العادلة الناتج من 

 (11) (18) 18 صافي -ستبعاد أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ن إربح م

    
    تشغيلية:المطلوبات الموجودات والتغيرات في 

 (61) (90)  أخرى مؤهلةأذونات خزانة وأذونات 

 (151) (87)  أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 1.315 (258)  ومؤسسات مالية أخرى بنوكلدى  إيداعات

 (833) 117  إعادة شراء اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 (892) (901)  قروض وسلف

 (49) (106)  موجودات أخرىفوائد مستحقة القبض و

 365 627  عمالءالودائع 

 570 1.594  خرىاألمالية المؤسسات الو البنوكودائع 

 497 (412)  إعادة شراء اتفاقياتراق مالية مباعة بموجب أو

 20 79  مطلوبات أخرىفوائد مستحقة الدفع و

 48 (142)  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 1.147 749  األنشطة التشغيليةمن الناتج  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةستمماراألنشطة اإل

 (3.069) (4.908)  ية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة شراء أوراق مال

 2.139 4.689  أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة استردادوبيع 

 (10) (19)  ومعداتممتلكات شراء 

 2 2  ومعداتممتلكات بيع 

 (13) 3  صافي - تابعة في شركاتإستثمار 
  ─────── ─────── 

 (951) (233)  يةستثمارألنشطة اإلا المستخدم فيصافي النقد 
  ─────── ─────── 

    األنشطة التمويلية

 1 (3)  صافي -يداع إشهادات  إصدار

 104 400  إصدار أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

 - (53)  أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى سداد

 (49) (16) 14 ل أخرىإعادة شراء أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألج

 (156) -   لمساهمي المجموعةأرباح أسهم مدفوعة 

 (19) (27)  أرباح أسهم مدفوعة لحقوق غير مسيطرة
  ─────── ─────── 

 (119) 301  التمويلية األنشطةمن )المستخدم في( الناتج  صافي النقد
  ─────── ─────── 
    

 77 817  النقد وما في حكمهفي صافي التغير 

    
 (45) (78)  على النقد وما في حكمهتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية 

    
 759 791  السنةفي بداية النقد وما في حكمه 

  ─────── ─────── 
 791 1.530 6  سنةفي نهاية ال النقد وما في حكمه

  ═══════ ═══════ 
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 لكية حقوق المتغيرات في للالموحدة قائمة ال
 2016ديسمبر  31سنة المنتهية في ال

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 
 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم حقوق الملكية 
 حقوق

  غير مسيطرة

 مجموع
حقوق 
 الملكية

    إحتياطيات أخرى    

 
 رأس
 المال

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح 
 *مدورة

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل 

 عمالت أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

 إحتياطي
صندوق 
   المجموع التقاعد

           
 4.426 420 4.006 (23) (7) (284) 100 684 426 3.110 2014ديسمبر  31في 

 237 57 180 - - - - 180 - - الربح للسنة
 (380) (120) (260) - (37) (223) - - - - للسنة ىخرة أشامل خسارة

 ──────

── 

──────

── 

──────

── 

─────

── 

───────

─ 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

───────

─ 

────── 
 )الخسارة الشاملمجموع الدخل 

 (143) (63) (80) - (37) (223) - 180 - - ( للسنة الشاملة

 (156) - (156) - - - - (156) - - أرباح أسهم مدفوعة

 - - - - - - - (18) 18 - تحويالت خالل السنة

تغيرات أخرى في حقوق الشركات 
 (19) (22) 3 - - - - 3 - - التابعة

 ───────

─ 

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

 4.108 335 3.773 (23) (44) (507) 100 693 444 3.110 2015ديسمبر  31في 
           
 234 51 183 - - - - 183 - - بح للسنةالر

 آخر( دخل شامل ةشامل )خسارة
 (74) 57 (131) (12) (1) (118) - - - - للسنة

           
 ──────

── 

──────

── 

──────

── 

─────

─── 

───────

─ 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

────── ────── 
 )الخسارة الشاملالدخل مجموع 
 160 108 52 (12) (1) (118) - 183 - - ( للسنة الشاملة

 - - - - - - - (18) 18 - تحويالت خالل السنة
تغيرات أخرى في حقوق 

 (8) (9) 1 - - - - 1 - - الشركات التابعة
 ──────

─── 

──────

── 

──────

── 

─────

─── 

───────

─ 

───────

─ 

──────

── 

──────

── 

────── ────── 
 4.260 434 3.826 (35) (45) (625) 100 859 462 3.110 2016ديسمبر  31في 
 ═══════

═ 
═══════ ═══════ ══════

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

 

 .ر أمريكي(مليون دوال 414 :2015) مليون دوالر أمريكي 419 ات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجماليإحتياطيالمدورة تتضمن األرباح  *
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

 
 التأسيس واألنشطة 1
 

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

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

البنك  .ة، مملكة البحرين، المنام5698إن 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 الشركاألعمال مجموعة من الخدمات المصرفية الدولية بالجملة المتضمنة على بتقديم المجموعة قوم ت
وتقدم التجاري والخدمات المصرفية اإلسالمية. التمويل ووالخزانة  ةالمشتركض وهيكلة والقرميالت الوالتموشاريع المالية وتمويل الم

  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطللتجزئة الخدمات المصرفية 
 

 أسس األعداد 2
 

  اإللتزامبيان ب 2-1
 الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييروفقاً "[ بالمجموعة"يهم معاً المشار إل]التابعة  هشركاتللبنك وأعدت القوائم المالية الموحدة 

مصرف البحرين المركزي قانون وذات الصلة  قانون الشركات التجارية البحرينيأحكام ومجلس معايير المحاسبة الدولي  عنالصادرة 
 ( وتوجيهات6رقم لمجلد النافذة من احكام األو 1المجلد رقم المركزي ) ناإلرشادي لمصرف البحريدليل الو المؤسسات الماليةو

 .المركزي نمصرف البحري
 

 العرف المحاسبي  2-2
محتفظ بها أعدت القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس القيمة العادلة للمشتقات المالية والموجودات المالية ال

لموجودات والمطلوبات المثبتة والتي هي بنود اإن ، فافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل أدناهلغرض المتاجرة والمتاحة للبيع. باإلض
بالتكلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرات في القيم العادلة العائدة إلى المخاطر مدرجة ال تلكتم التحوط لها تحوطات القيمة العادلة وهي بخالف 

 التي يتم التحوط لها.
 

إلى وتم تقريب جميع القيم  .للشركة األمالعملة الرئيسية ، والتي تعد أيضاً بالدوالر األمريكيللمجموعة الية الموحدة متم عرض القوائم ال
 .أقرب مليون إال إذا ذكر خالف ذلك

 

 أسس التوحيد 2-3
يكون تتحقق السيطرة عندما . 2016ديسمبر  31كما في  التابعة اوشركاته للمجموعةتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية 

تلك لتأثير على على االقدرة ها ولديها مع الشركة المستثمر في اتعرضات أو حقوق على عوائد متغيرة من خالل مشاركتهلدى المجموعة 
قط إذا كان فعلى الشركة المستثمر فيها. وباألخص، تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها  سلطتها استخداممن خالل  العوائد

 لدى المجموعة:
 

 األنشطة ذات الصلة للشركة القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه حقوق الملكية )أي على الشركة المستثمر فيها  السلطة
 (؛ المستثمر فيها

  ها؛ ومع الشركة المستثمر في اعوائد متغيرة من خالل مشاركتهفي أو حقوق على تعرضات 

  هاعوائدركة المستثمر فيها للتأثير على على الشسلطتها  استخدامالقدرة على. 
 

فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار ستثمر حقوق مشابهة للشركة المأغلبية التصويت أو  حقوق األقلية فيلمجموعة عندما يكون لدى ا
 بما في ذلك: فيها،  على الشركة المستثمر السلطة االحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديهجميع 

  للشركة المستثمر فيها؛ الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين 

  ؛ وعن الترتيبات التعاقدية األخرىالناتجة حقوق الملكية 

  الممكنةحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت. 
 

اك تغيرات مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن هنعلى الشركة الة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة تقوم المجموعة بإعاد
الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ويتم السيطرة عناصر على عنصر أو أكثر من 

ت ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة التابعة موجوداتضمين  يتمعندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.  التوحيدإيقاف 
على  إيقاف السيطرةلغاية تاريخ حصول المجموعة على السيطرة من تاريخ  القوائم المالية الموحدةأو المستبعدة خالل السنة في المقتناة 

 الشركة التابعة.
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 )تتمة( أسس األعداد 2
 

 )تتمة( أسس التوحيد 2-3
إلى حقوق حاملي الشركة األم للمجموعة والحقوق غير  اآلخرعنصر من عناصر الدخل الشامل لكل  ينسب الربح أو الخسارة

القوائم أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت في  النتائج تؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.أن حتى لو المسيطرة، 
الموجودات والمطلوبات جميع  إستبعادتم  لمجموعة.المحاسبية لسياسات المع سياساتها المحاسبية  ىلتتماشلشركات التابعة لالمالية 

 بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.البينية بالمعامالت والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة حقوق الملكية و
 

أسهم حقوق. إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة  ةلكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعامليتم احتساب التغير في حصة م
 التابعة، سينتج عنها ما يلي:

 

 شهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛الموجودات )متضمنة ال إستبعاد 

 يمة المدرجة ألي حقوق غير مسيطرة؛الق إستبعاد 

 ؛حقوق الملكيةكمة، المسجلة في فروق التحويل المترا إستبعاد 

 القيمة العادلة للمقابل المستلم؛ إثبات 

  محتفظ به؛ إستثمارإثبات القيمة العادلة ألي 

  ؛ واألرباح أو الخسائرإثبات أي فائض أو عجز في 

 المدورةاألرباح أو األرباح أو الخسائر حصة الشركة األم للبنود المثبتة مسبقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى  إعادة تصنيف ،
 الموجودات والمطلوبات ذات الصلة مباشرًة.  إستبعادمطلوباً إذا قامت المجموعة بذلك حيث سيكون  ،أيهما أنسب

 

 ةجديدة ومعدلوتفسيرات معايير  3
 

 معايير إلزامية للسنة 3-1
بإستثناء ، ها في السنة السابقةاستخدامالتي تم  لكلت هي مطابقةالقوائم المالية الموحدة هذه ن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد إ

 1اعتباراً من هي نافذه والدولية إلعداد التقارير المالية، التي تنطبق على المجموعة المعايير التعديالت التالية التي أدخلت على تطبيق 
 :2016يناير 

 

طرق المقبولة التوضيح المتعلق ب: 38سبة الدولي رقم ومعيار المحا 16على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
 الستهالك واإلطفاءل

المنافع من  اً أن اإليرادات تعكس نمطب 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم 
دية التي يتم استهالكها من خالل من المنافع االقتصا ( بدالً نهاوالتي تعد الموجودات جزًء م)الناتجة عن العمليات التشغيلية االقتصادية 

واآلالت والمعدات، ويمكن ستهالك العقارات إل األسلوب القائم على اإليراد استخدامال يمكن ونتيجة لذلك،  .الموجودات استخدام
تأثير على  ا أي ليس لهوبأثر رجعي ديالت التعيتم تطبيق  إلطفاء الموجودات غير الملموسة. ه فقط في حاالت محدودة جداً استخدام

 ستهالك موجوداتها غير المتداولة.دم األسلوب القائم على اإليراد إلال تستخمجموعة ، بما أن الالمجموعة
 

 المنفصلةقوائم المالية ي الالملكية فطريقة حقوق  استخدامالمتعلق ب :27على معيار المحاسبة الدولي رقم التي أدخلت التعديالت 
في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة  تستثماراالملكية لحساب اإلطريقة حقوق  استخدامللمنشأت خيار التعديالت أتاحت 

إلعداد التقارير المالية والتي المعايير الدولية التي سبق لها تطبيق  المنشأتسيتعين على  .المالية المنفصلةقوائمها  والشركات الزميلة في
تأثير لها أي  ليسهذه التعديالت  تطبيق هذا التغيير بأثر رجعي.بالمالية المنفصلة حقوق الملكية على قوائمها طريقة اختارت تطبيق 

 .الموحدة للمجموعة القوائم المالية على
 

 2014 - 2012التحسينات السنوية على دورة 

 :علىهذه التحسينات تتضمن 
 

 باألدوات المالية: اإلفصاحات المتعلق  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يجب على المالية. الموجودات المشاركة في استمرار رسوم يمكن أن تشكل بأن عقود الخدمات التي تتضمن على يوضح التعديل 

من أجل تقييم  7ة رقم في المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليمشاركة مقابل توجيهات استمرار التقييم طبيعة الرسوم والترتيب  المنشأة
فإنه ال المشاركة بأثر رجعي. ومع ذلك، استمرار التي تشكل الخدمات . ويجب أن يتم تقييم عقود ت اإلفصاحات مطلوبةما إذا كان

ذه ه .ألول مرة بتطبيق هذه التعديالت المنشأةقامت فيها ترة السنوية التي الفتبدأ قبل ألي فترة اإلفصاحات المطلوبة يتطلب تقديم 
 الموحدة للمجموعة. القوائم المالية تأثير علىلها أي  ليسالتعديالت 
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 )تتمة( ةمعايير وتفسيرات جديدة ومعدل 3
 

 )تتمة( معايير إلزامية للسنة 3-1

 
 )تتمة(2014 - 2012التحسينات السنوية على دورة 

 المتعلق بمزايا الموظفين 19دولي رقم معيار المحاسبة ال
، اإللتزامعرض فيها عالية يتم تقييمها على أساس العملة التي يتم ذات الجودة السندات الشركات ليوضح هذا التعديل أن عمق السوق 

 استخدامك العملة، يجب ذات الجودة العالية لتللسندات الشركات توجد هناك سوق عميقة . عندما ال اإللتزامبلد الذي يقع فيه وليس ال
الموحدة  القوائم المالية تأثير علىلها أي  ليسهذه التعديالت  معدالت السندات الحكومية. يجب تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.

 للمجموعة.
 

 اإلفصاح التمهيدي بالمتعلق  1معيار المحاسبة الدولي رقم  على التي أدخلتالتعديالت 
متطلبات لل، التغيير الجوهريمن  ، بدالً القوائم الماليةعرض المتعلق ب 1معيار المحاسبة الدولي رقم على التي أدخلت التعديالت توضح 

 . توضح التعديالت:1القائمة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 1في معيار المحاسبة الدولي رقم  الجوهريةالمتطلبات  -

 مصنفةالمركز المالي قائمة والدخل الشامل اآلخر واألرباح أو الخسائر قوائم محددة في الالبنود قد تكون  -

 ؛ والماليةالقوائم يضاحات حول يتم فيه تقديم اإلالمرونة فيما يتعلق بالترتيب الذي  المنشأت كون لدىتأن  -

الملكية طريقة حقوق  استخدامبالمحتسبة حصة الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة يجب عرض  -
 األرباح أو الخسائرإعادة تصنيفها إلى الحقاً أو لن يتم يتم التي سوف لبنود ، وتصنف بين تلك امنفردكبند رة إجمالية بصو

 
لمركز المالي قائمة الفرعية اإلضافية في االمجاميع  طبق عندما يتم عرضالتعديالت توضح المتطلبات التي ت فإنوعالوة على ذلك، 

 المجموعة.تأثير على هذه التعديالت ليس لها أي  والدخل الشامل اآلخر.قوائم األرباح أو الخسائر و
 

ومعيار  12المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم و 10المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت التي أدخلت على 
 اء التوحيد ستممارية: تطبيق استمناإل بالمنشأتق المتعل 28المحاسبة الدولي رقم 

 10بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ستثماريةإلا المنشأتستثناء االتعديالت المسائل التي ظهرت عند تطبيق تعالج 
من ناء االستثأن ب 10التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت توضح  .المتعلق بالقوائم المالية الموحدة

جميع اإلستثمارية  المنشأةتقيس ، عندما إستثمارية لمنشأةاألم التي هي شركة تابعة الشركة المالية الموحدة ينطبق على القوائم تقديم 
  التابعة بالقيمة العادلة. هاشركات

 
تابعة الشركة فقط يتم توحيد الأنه ب 10 التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالتعديالت توضح وعالوة على ذلك، 

. يتم قياس جميع الشركات اإلستثمارية للمنشأةخدمات الدعم تقدم والتي إستثمارية بحد ذاتها منشأة ليست هي التي اإلستثمارية  للمنشأة
المتعلق  28بة الدولي رقم على معيار المحاسالتي أدخلت التعديالت تسمح بالقيمة العادلة. اإلستثمارية منشأة للالتابعة األخرى 

قياس القيمة العادلة االحتفاظ ب، الملكية قوقحطريقة عند تطبيق باإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للمستثمر، 
ذه التعديالت ال يتوقع بأن ه الشركات التابعة.اإلستثمارية بحصتها في  للمنشأةأو المشروع المشترك الشركة الزميلة المطبقة من قبل 
 بتطبيق استثناء التوحيد.مجموعة حيث ال تقم المجموعة التأثير على سيكون لها أي 

 

 بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2
. تنوي المجموعة مدرجة أدناههي للمجموعة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية  ،صادرة ولكنها غير إلزامية بعدوتفسيرات معايير 

 المعايير عندما تصبح إلزامية: تطبيق هذه
 

 المتعلق باألدوات المالية  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المقدمة

الذي يحل محل  9، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي الصيغة النهائية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في يوليو 
السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير  تالمتعلق باألدوات المالية: اإلثبات والقياس وكافة اإلصدارا 39م معيار المحاسبة الدولي رق

ات المالية: لمحاسبة مشروع األدو بين جميع الجوانب الثالث 9ة رقم . يجمع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي9المالية رقم 
هو إلزامي في الفترات السنوية  9التحوط. إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ضمحالل ومحاسبةالتصنيف والقياس واإل

، مع السماح بالتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط، يتطلب تطبيقه بأثر رجعي، ولكن معلومات 2018يناير  1المبتدئة في أو بعد 
 م تطبيق المتطلبات عموماً بأثر رجعي، مع بعض االستثناءات المحدودة. المقارنة غير إلزامية،. بالنسبة لمحاسبة التحوط، يت
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 )تتمة( بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 )تتمة(علق باألدوات المالية المت 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 التصنيف والقايس 

أدوات أسهم حقوق الملكية ستثناء إ، بةجميع الموجودات الماليبأن يتم تقييم جديد ، سيتطلب المعيار الالتصنيف والقياسناحية من 
 .دوات الماليةقدية التعاقدية لألالموجودات وخصائص التدفقات النإلدارة المنشأة  أعمالمزيج من نموذج على أساس ، والمشتقات المالية

 األرباح أو الخسائر من خاللالقيمة العادلة مدرجة بال: المتعلق بفئات القياس من قبل 39معيار المحاسبة الدولي رقم سيتم استبدال 
ية ي إلعداد التقارير المالكما سيسمح المعيار الدول. مدرجة بالتكلفة المطفأةالوالدخل الشامل اآلخر  من خاللالقيمة العادلة مدرجة بالو

مدرجة بالقيمة المالية الدوات األليتم إدرجها بالتكلفة المطفأة أو المؤهلة ألدوات تصنيف ال رجعة فيه االمؤسسات االستمرار  9رقم 
يلغي أو يقلل وف القيام بذلك سفي حالة ائر، األرباح أو الخس من خاللالدخل الشامل اآلخر كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل العادلة 
أدوات أسهم حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة تصنيف  يحوز. أو اإلثباتالقياس عدم أتساق جوهري بشكل 

قائمة أو الخسائر إلى  رباحألاتصنيف وال يتم الحقاً إعادة أو الخسائر، من خالل األرباح بالقيمة العادلة  كمدرجة اال رجعة فيهبصورة 
 .األرباح أو الخسائر

 
، باستثناء معالجة األرباح أو الخسائر 39معيار المحاسبي الدولي رقم كبير نفس متطلبات  إلى حدً لمطلوبات المالية ستكون محاسبة ا

خسائر. سيتم األرباح أو ال من خاللالمتعلقة بالمطلوبات المصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة بالمنشأة الخاصة  ئتماناالمخاطر ن عالناتجة 
عدم تطابق عنها ينتج ما لم ، األرباح أو الخسائرعرض هذه التغيرات في الدخل الشامل اآلخر وال يتم الحقاً إعادة تصنيفها إلى قائمة 

 .األرباح أو الخسائرفي  يمحاسب
 

 : 2016لتأثير عالي المستوى التي قامت بها المجموعة خالل سنة التقييم المبدئي هو نتيجة فيما يلي 
 

 من المتوقع إن  39 رقم محاسبي الدوليلمعيار  قروض وسلف وفقاً تم تصنيفها كالتي ، لعمالءالبنوك واسلف غالبية قروض ون إ
 ؛9المطفأة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم بالتكلفة يتم قياسها 

  المتاجرة والموجودات المالية المصنفة كمدرجة بالقيمة بأن يتم استمرار قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض من المتوقع
 األرباح أو الخسائر؛من خالل العادلة  األرباح أو الخسائر كمدرجة بالقيمة من خاللالعادلة 

  بالتكلفة المطفأة أو  39يتوقع بأن يتم قياس غالبية سندات الدين المصنفة كمتاحة للبيع بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم
من العادلة  ة بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. إال أنه، سيتم تصنيف بعض األوراق المالية كمدرجة بالقيمةكمدرج
 ؛ وأعمالهانموذج بناًء على األرباح أو الخسائر، إما نتيجة لخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية أو خالل 

 بالتكلفة المطفأة.حتفظ بها حتى االستحقاق يتوقع بأن يتم استمرار قياس سندات الدين المصنفة كم 
 

 محاسبة التحوط
لمحاسبة التحوط ستظل مؤهلة  بفعاليةتحوط العالقات في  التي يتم تصنيفها حالياً المجموعة أن جميع عالقات التحوط القائمة  تعتقد

 ال يغير المبادئ العامة لكيفية 9التقارير المالي رقم  بما أن المعيار الدولي إلعداد. 9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ر يامعالنتيجة لتطبيق اً جوهراً تأثيرالمجموعة توقع ال ت، وبفعاليةلتحوط ا منشاةاحتساب ال

 

 إضمحالل الموجودات المالية 
 نظرة عامة 
إضمحالل خسارة القروض. سيتبدل المعيار نهج الخسارة منهجية بشكل أساسي  9المالية رقم  معيار الدولي إلعداد التقاريرالكما سيغير 

للخسائر . سيتطلب من المجموعة تسجيل مخصص  الخسارة المتوقعة اآلجلةنهج مع  39المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 
، األرباح أو الخسائر من خاللالعادلة  االحتفاظ بها كمدرجة بالقيمة التي ال يتمالمالية األخرى لموجودات المتوقعة لجميع القروض وا

 التعثرالمتوقعة المرتبطة باحتمال  ئتمانخسائر االالمخصص على المالية. ويستند عقود الضمانات التزامات القروض وباإلضافة إلى 
في هذه الحالة، يستند ف، منحهامنذ  ئتمانخاطر االفي مجوهرية في األشهر اإلثني عشر المقبلة ما لم يكن هناك زيادة عند السداد 
 الموجود.عن السداد على مدى عمر  التعثرإلى احتمال المخصص 
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 )تتمة(المتعلق باألدوات المالية  9ي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدول
 )تتمة( إضمحالل الموجودات المالية 

زادت بشكل قد  ئتمانمخاطر اال تما إذا كانمالي تقرير إعداد تعمل المجموعة حاليا على وضع سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل فترة 
 عن السداد التي تحدث على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. التعثرمخاطر غيير في النظر في تاإلثبات المبدئي بمنذ جوهري 

 

 عمرها عن السداد التي تحدث على األداة المالية خالل  التعثرالمجموعة مخاطر ستقدر ، اآلجلة لحساب الخسارة المتوقعة
 المتوقع على مدى العمر المتبقيالعجز النقدي  لكافة على أساس القيمة الحاليةاآلجلة الخسارة المتوقعة يتم تقدير . االنتاجي

 بموجب العقد، والمستحقة للمجموعة ، أي الفرق بين: التدفقات النقدية التعاقدية للموجود المالي
 

 للقرض.الفعلي الفائدة مخصومة بمعدل ، الحصول عليهاات النقدية التي تتوقع المجموعة التدفق 

 
، 3والمرحلة  2و المرحلة  1قروضها إلى المرحلة  تصنيف، تتوقع المجموعة 9التقارير المالية رقم بموجب المعيار الدولي إلعداد 

 على أساس منهجية اإلضمحالل المطبقة، كما هو موضح أدناه:
 

  ية ئتمانالمجموعة مخصص على أساس الخسائر االتثبت عندما يتم إثبات القروض أوالً،  –القروض المنتجة  – 1المرحلة
 شهراً. 12قعة لمدة المتو

  تسجل ، ئتمانظهر القروض زيادة جوهرية في مخاطر اال: عندما تذات مستوى ائتماني متدنيالقروض  – 2المرحلة
 .يةئتمانخسارة االلل المتوقعالعمر على مدى مخصص الالمجموعة 

  لتلك القروض. باإلضافة إلى  وقعالمتعلى مدى العمر  يةئتمانخسائر االالالمجموعة تثبت : المضمحلةالقروض  - 3المرحلة
 .التحصيلمبدأ دخل الفوائد على أساس المجموعة تثبت  3ذلك، في المرحلة 

 
، قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير عالي المستوى مع األخذ في االعتبار منهجية اإلضمحالل المذكورة أعاله. 2016خالل سنة 

 .2017ثير خالل سنة تخطط المجموعة للقيام بإجراء تقييم مفصل لتأ
 

 المتعلق بإيرادات من عقود مبرمة مع عمالء 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق بإيرادات من عقود  15، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

الدولي إلعداد التقارير يحدد المعيار مع السماح بالتطبيق المبكر.  2018يناير  1المبتدئة في أو بعد ات مبرمة مع العمالء، إلزامياً للفتر
وسيكون قابل للتطبيق على جميع العقود المبرمة مع العمالء. إال إن، دخل الفوائد والرسوم الذي مبادئ إثبات اإليراد  15المالية رقم 

وسيتم  15الية وعقود اإليجار ستظل خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يشكل جزءاً ال يتجزأ من األدوات الم
والمعيار الدولي إلعداد  9تنظيمه مع المعايير األخرى القابلة للتطبيق )على سبيل المثال، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 جار(.المتعلق بعقود اإلي 16التقارير المالية رقم 
 

سلع وخدمات محولة، إلى الحد الذي يتوقع فيه كباعتبارها  15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إثبات اإليراد  سيحتاج
المحول الحق في الحصول على السلع والخدمات. كما سيحدد المعيار مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح فيما يتعلق بالطبيعة 

 المقابلة من العمالء .ت النقدية وقيت وكذلك أي عدم التيقن من اإليرادات والتدفقاوالمدى والت
 

 قيم حالياُ تأثيره.وت 15ال تتوقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
المتعلق  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  –س معيار المحاسبة الدولي معيار جديد لمحاسبة عقود اإليجار أصدر مجل

للمؤجرين. ومع ذلك، فإنه  سبة المتعلقة بعقود اإليجارا. ال يغير المعيار الجديد بشكل جوهري المح2016بعقود اإليجار في شهر يناير 
الموجودات.  ستخدامثبات معظم عقود اإليجار في ميزانيتهم باعتبارها مطلوبات اإليجار، مع الحق المقابل لاليتطلب من المستأجرين إ

يجب على المستأجرين تطبيق نموذج واحد لجميع اإليجارات المثبتة، ولكن سيكون لديهم خيار عدم إثبات عقود اإليجار " القصيرة 
وبصفة عام، فأن نمط إثبات الربح أو الخسارة لعقود اإليجار المثبتة سيكون المنخفضة".  وعقود إيجار الموجودات "ذات القيمةاألجل" 

 مماثل لمحاسبة عقود التمويل الحالية، مع إثبات مصروفات الفوائد واإلستهالك بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر.
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 )تتمة(ة وتفسيرات جديدة ومعدل معايير 3
 

 )تتمة( بعد معايير صادرة ولكنها غير إلزامية 3-2

 

 )تتمة( المتعلق بعقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مع السماح بالتطبيق . 2019يناير  1لمبتدئة في أو بعد إلزامي للفترات السنوية اهو  16إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

في نفس التاريخ. يجب على المستأجرين  15إلعداد التقارير المالية رقم  الدولير شريطة تطبيق معيار اإليرادات الجديد، المعيار المبك
 إما نهج بأثر رجعي كلي أو نهج بأثر رجعي معدل. استخدامب 16تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 قيم حالياُ تأثيره.وت 16ال تتوقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 المتعلق بضريبة الدخل  12التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم 
مجلس معايير المحاسبة ، يوضح 12 من خالل إصدار التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم، 2016في شهر يناير 

المعالجة المحاسبية للموجودات الضريبية المؤجلة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة للمحاسبة، ولكنها تقاس بالتكلفة ألغراض الدولي 
تطبيق التعديالت سيكون لها أي . تقيم المجموعة حالياً التأثير، وال تتوقع بأن 2017يناير  1اعتباراً من  نافذضريبية. إن التعديل هو 

 تأثير جوهري على قوائمها المالية الموحدة. 
 

  بقائمة التدفقات النقدية المتعلق  7التعديالت التي أدخلت معيار المحاسبة الدولي رقم 
لتدفقات النقدية ة لالمتعلق بقائم 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي ، 2016شهر في 

المؤسسات المعدة للتقارير سيولة ألوضاع ومساعدة المستخدمين على فهم أفضل المتعلقة باألنشطة التمويلية بقصد تحسين اإلفصاحات 
 نتيجة ألنشطة التمويل مثل التغيرات في المطلوبات الماليةالمؤسسات اإلفصاح عن جديدة، سوف تحتاج المتطلبات بموجب ال. المالية
ن إاألجنبية(.  التغيرات في العمالتعن الناتجة )على سبيل المثال، األرباح والخسائر غير النقدية التدفقات النقدية وبنود رات من التغي

 .التأثير مجموعة حالياً التقيم . 2017يناير  1هو نافذ اعتباراً من التعديل 
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 أموال سائلة
أذونات خزانة وأذونات أخرى مؤهلة. تقاس األموال السائلة و بنوك مركزية لدىمصرفية وأرصدة وال السائلة على نقد وأرصدة مل األمتتش

 مبدئياً بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 

 نقد وما في حكمه
لدى غير مقيدة لدى بنوك مركزية وودائع نقد وأرصدة لنقدية على المشار إليه في القائمة الموحدة للتدفقات امل النقد وما في حكمه تيش

 .  أقللفترة ثالثة أشهر أو  أصلية استحقاقبتواريخ ومؤسسات مالية وأذونات خزانة بنوك 
 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  
والخسائر األرباح يتم تضمين  ،بعد القياس المبدئيبالقيمة العادلة. و مبدئياً  المتاجرةمالية محتفظ بها لغرض اليتم تسجيل األوراق 

الفوائد المكتسبة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين في الفترة  لألرباح أو الخسائرالعادلة في القائمة الموحدة  تغيرات في القيمعن الالناتجة 
 . لألرباح أو الخسائرضمن القائمة الموحدة  "دخل الفوائد ودخل مشابه" و"دخل تشغيلي آخر" على التواليألسهم المستلمة في وأرباح ا

 

 إيداعات لد  بنوك ومؤسسات مالية أخر  
بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي مبالغ قياسها يتم الحقاً إعادة مبدئياً بالقيمة العادلة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  تقاس

المدرجة للموجودات التي يتم تحوطها بفعالية ألي تغيرات في القيمة العادلة إلى حد . يتم تعديل القيم ضمحاللتم شطبها ومخصص اإل
 . لألرباح أو الخسائرالعادلة التي تم تحوطها، مع إثبات التغيرات الناتجة في القائمة الموحدة  ةالتغيرات في القيم

 

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
 ى النحو التالي: تصنف هذه األوراق المالية عل

 ؛محتفظ بها حتى االستحقاق 

 ؛ ومتاحة للبيع 

 خرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرةأوراق مالية أ. 
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4

 

 )تتمة(أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
وراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة مبدئياً بالتكلفة، والتي تعد القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنًة تكاليف تثبت جميع األ

 الشراء المرتبطة بالورقة المالية. 
 

 ستحقاقمحتفظ بها حتى اال
اإلحتفاظ بها حتى  لمجموعةا بتة والتي تنوىثا استحقاقمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ  لديهااألوراق المالية التي 

 . قيمتهافي  ضمحاللبالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص اإل إعادة قياسهايتم بعد القياس المبدئي،  .ستحقاقاال

 
 متاحة للبيع
ات متاحة للبيع تثمارإسات أسهم الحقوق المصنفة كإستثماروسندات الدين. الملكية حقوق على أسهم ات المتاحة للبيع ستثماراإلتتضمن 

األرباح أو  من خاللهي تلك التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو ليست مؤهلة لتكون مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة 
ية تلبلوالتي يمكن بيعها اإلحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة التي تنوي المجموعة سندات الدين في هذه الفئة هي تلك الخسائر. 
 للتغيرات في ظروف السوق. استجابًة السيولة أو  احتياجات

 
بالقيمة العادلة، إال إذا كان ال يمكن تحديد قيمها العادلة بموثوقية ففي هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة بعد ها بعد اإلثبات المبدئي، يعاد قياس

لألرباح أو من عالقة التحوط بفعالية مباشرًة في القائمة الموحدة  . يتم إثبات تغيرات القيمة العادلة التي تعد جزءاً ضمحاللحسم اإل
تغيرات القيمة العادلة التي ال تعد جزءاً من عالقة التحوط بفعالية ضمن تغييرات القيمة العادلة خالل السنة في  تسجيل. يتم الخسائر

أو الخسارة ربح فإن ال ضمحاللأو اإل ستبعادمحالً. عند اإلأو اعتباره مض ستثماراإل إستبعادلدخل الشامل حتى يتم الموحدة لقائمة ال
 لألرباح أو الخسائر، يتم تضمينها في القائمة الموحدة حقوق الملكيةالمتراكمة المسجلة مسبقاً "كتغيرات متراكمة في القيم العادلة" ضمن 

 للسنة.
 

 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 استحقاقتواريخ مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ورى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة هي موجودات مالية لديها األوراق المالية األخ

ات بالقيمة ستثمارفي السوق النشطة. ال يتم اإلحتفاظ بهذه األدوات بنية بيعها في المدى القريب. تم تقييم هذه اإل مدرجةثابتة وغير 
"المتعلق بإعادة تصنيف الموجودات  39للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ، وفقاً 2008يوليو  1في العادلة 

مدى على  المتوقع استردادهالمالية مبلغ الورقة إلى طريقة معدل الفائدة الفعلي، يتم إطفاء التكلفة الجديدة  استخدامالمالية". من خالل 
 األعمار المتبقية المقدرة.

 

 قروض وسلف
في السوق النشطة.  مدرجةثابتة وغير  استحقاقروض والسلف هي موجودات مالية لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتواريخ الق

طريقة معدل الفائدة الفعلي، معدلة لتحوط القيمة العادلة  استخدامبعد القياس المبدئي، يتم الحقاً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة ب
هذه القروض والسلف في القائمة  إضمحالل. يتم إثبات الخسائر الناتجة من ضمحاللحسم أي مبالغ تم شطبها ومخصص اإل بفعالية بعد
ن القائمة الموحدة للمركز ضم ضمحاللصافي" وفي حساب مخصص اإل - إضمحاللضمن "مخصصات  لألرباح أو الخسائرالموحدة 
والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من  قتناءخصومات من اال وأاالعتبار أي عالوات  خذ فياأل. يتم احتساب التكلفة المطفأة بالمالي

 .لألرباح أو الخسائرسعر الفائدة الفعلي. يتم إثبات اإلطفاء "كدخل فوائد ودخل مشابه" في القائمة الموحدة 
 

العادلة يتم  ةارة ناتجة عن التغير في القيمأو خسربح بالنسبة للقروض والسلف التي هي جزء من عالقة التحوط بفعالية، فإن أي 
. يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلف التي يتم تحوطها بفعالية ألي لألرباح أو الخسائرإثباتهما مباشرة في القائمة الموحدة 

 تغيرات في القيمة العادلة إلى حد التغيرات في القيمة العادلة التي تم تحوطها.

 

 والمطلوبات المالية الموجودات إستبعاد
( عند انقضاء الحقوق المشابهةمالية الموجودات الالموجود المالي )أو أي جزء من الموجود المالي أو جزء من مجموعة من  إستبعاديتم 

دفعها بالكامل باو تعهدت حقوقها في استالم التدفقات النقدية من موجود بنقل المجموعة قيام في استالم التدفقات النقدية من الموجود، أو 
سواًء )أ( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية "ترتيب سداد"؛ أو دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب 

ولكنها قامت بنقل للموجود نقل أو إبقاء جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية تقم المجموعة بالمتعلقة بالموجود أو )ب( عندما لم 
 .دالموجو علىالسيطرة 
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 )تتمة( الموجودات والمطلوبات المالية إستبعاد
جميع المخاطر  ولم يتم نقل أو إبقاءسداد أو دخلت في ترتيب التدفقات النقدية من موجود  استالمفي  احقوقهبنقل  مجموعةالتقوم عندما 

في  مجموعةلامشاركة استمرار ، فإنه يتم إثبات الموجود إلى حد الموجودولم يتم نقل السيطرة على للموجود والمكافآت الجوهرية 
على  وجود المحول والمطلوب المرتبط به. ويتم قياس المبه ةالمرتبطمطلوب ، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات في تلك الحالة الموجود.
 ات التي تحتفظ بها المجموعة. اإللتزامتعكس الحقوق والتي األسس 

 
الحد األقصى األصلي وبأدنى من القيمة المدرجة للموجود المشاركة التي تأخذ شكل الضمان على الموجود المحول يتم قياس استمرار 

 المطلوب من المجموعة سداده.  للمقابل
 

 .مدته أو إلغائه أو انتهاءإخالئه بموجب المطلوب تم  ماإللتزاالمطلوب المالي عندما يكون  إستبعاديتم 
 

 ات في شركات زميلةإستممار
هي القدرة على المشاركة في اتخاذ . إن النفوذ المؤثر التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً مؤثراً  ةالزميلة هي تلـك الشرك ةالشرك
سيطرة المشتركة على تلك مستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو الفيما يتعلق بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة ال تالقرارا

 السياسات. 
 

هي مماثلة لتلك التي تعد ضرورية لتحديد مدى السيطرة أو السيطرة المشتركة إن االعتبارات التي يتم عملها في تحديد النفوذ المؤثر 
 .حقوق الملكية طريقة  بموجبات في الشركات الزميلة ستثمارإليتم احتساب اعلى الشركات التابعة. 

 

 معداتالو الممتلكات
 في القيمة، إن وجد.  ضمحاللالمتراكم ومخصص اإل ستهالكوالمعدات بالتكلفة بعد حسم اإلالممتلكات تدرج 

 

ت على والمعدات األخرى على أساس القسط الثابالممتلكات  إستهالكيتم حساب على األرض المملوكة ملكاً حراً.  ستهالكال يحسب اإل
 مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. 

 

 وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل
محدد أو مجموعة من  اً مالي اً يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت بأن موجود

لألرباح أو في القائمة الموحدة  ضمحاللالدليل فإنه يتم إثبات خسارة اإل الموجودات المالية يمكن أن تكون مضمحلة. إذا وجد مثل هذا
 . الخسائر

 
يتضمن دليل اإلضمحالل على مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة من المقترضين يواجهون صعوبات مالية جوهرية، أن من الممكن 

ويمكن مالحظته حيث توجد  دفع الفائدة أو المبالغ األصلية وفوات مواعيدأو احتمال كبير لتعرضهم لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر 
معلومات تشير بحدوث إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة القابلة للقياس أو حدوث تغيرات في المتأخرات أو في األوضاع 

 .بعدم الدفعاالقتصادية المرتبطة 
 

 مم مدينةموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وقروض وذ
ات ستثماربالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة )مثل المبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف للعمالء وكذلك اإل

الموجودات المالية  ضمحاللإلييم فردي يثبت وجود دليل موضوعي تقوم المجموعة أوالً بعمل تق، ستحقاق(المحتفظ بها حتى اال
شكل فردي، أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي. إذا حددت المجموعة بأنه ال يوجد الجوهرية ب

التي  الموجود المالي المحدد بشكل فردي، وهو يتضمن موجود في مجموعة من الموجودات المالية إضمحاللدليل موضوعي يثبت 
. الموجودات المالية التي يتم تحديدها بشكل فردي ضمحاللمها بشكل جماعي لإلمماثلة ويتم تقيي ائتمانلديها خصائص مخاطر 

 . ضمحاللها ال يتم تضمينها في التقييم الجماعي لإلإضمحاللها أو يستمر إضمحاللوالتي يتم إثبات خسارة  ضمحالللإل
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 )تتمة( وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل
 )تتمة( مدينةموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة وقروض وذمم 

والقيمة الحالية  فرق بين القيمة المدرجة للموجود، فأنه يتم قياس مبلغ الخسارة كإضمحاللإذا وجد دليل موضوعي يثبت تكبد خسارة 
ية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم خفض القيمة المدرجة ئتمانالمقدرة )بإستثناء الخسائر االالمستقبلية لنقدية للتدفقات ا

دخل  استحقاق. يستمر لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ويتم إثبات مبلغ الخسارة في حساب المخصص  استخدامللموجود من خالل 
معدل الفائدة المستخدمة لخصم التدفقات النقدية  استخدامها باستحقاقمة المدرجة المخفضة على أساس سعر الفائدة ويتم الفوائد على القي

. يتم تسجيل دخل الفوائد كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". يتم شطب القروض وما ضمحاللالمستقبلية لغرض قياس خسارة اإل
في المستقبل وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى  ستردادهناك إحتمال واقعي لاليرتبط بها من مخصصات عندما ال يكون 

 المجموعة.
 

 ضمحالل، عندئذ فإن خسارة اإلضمحاللنتيجة لحدوثه بعد إثبات قيمة اإل المقدر في السنة الالحقة ضمحاللإذا زاد أو انخفض مبلغ اإل
المبالغ المشطوبة في وقت الحق، فأنه يتم  استردادريق تعديل حساب المخصص. إذا تم عن ط اأو تخفيضه االمثبتة مسبقاً يتم زيادته

 ". دخل تشغيلي آخرضمن "إدراجها 
 

. إذا كان على سعر الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي بناءً القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية تخصم 
هو سعر الفائدة الفعلي الحالي. إذا قامت المجموعة بإعادة  إضمحاللفائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة  القرض ذو معدل

هو سعر الفائدة  إضمحاللقروض وسلف، فأن معدل الخصم لقياس أي خسارة  ىإلالمحتفظ بها لغرض المتاجرة تصنيف الموجودات 
دة التصنيف. إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية الفعلي الجديد الذي تم تحديده بتاريخ إعا

محسوم منها تكاليف الحصول على الرهن وبيع الرهن سواء  الرهنالمرهونة تعكس التدفقات النقدية التي من الممكن إن تنتج من حجز 
 كان أو لم يكن حجز الرهن محتمالً.

 
يأخذ في الداخلي للمجموعة، الذي  ئتمانالالمالية على أساس نظام تصنيف ا الموجودات تجميعإلضمحالل، يتم ل الجماعيتقييم اللغرض 
والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع تأخر السداد وعوامل أخرى  قطاعمثل نوع الموجود وال ئتمانالخصائص مخاطر ا االعتبار
 معنية.

 
على أساس الخبرة  ضمحاللمستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي تم تقييمها بصورة جماعية لإليتم تقدير التدفقات النقدية ال

لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل الخبرة التاريخية للخسارة على  مماثلة ائتمانلديها خصائص مخاطر التاريخية لخسارة موجودات 
عكس تأثير الظروف الحالية التي تعتمد عليها الخبرة التاريخية للخسارة وإلغاء تأثيرات أساس المعلومات الحالية التي يمكن مالحظتها لت

موجودة في الوقت الحالي. تعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية وتطابق تعد الظروف في الفترة التاريخية التي لم 
أسعار العقارات وأسعار و ن سنة إلى أخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالةالتغيرات مع البيانات ذات الصلة التي يمكن مالحظتها م

تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات خرى التي تدل على الخسائر التي تكبدتها المجموعة وحجمها(. األعوامل الالسلع وحاالت الدفع أو 
 من أي فروق قد تنتج بين الخسارة المقدرة وخبرة الخسارة الفعلية.للحد  منتظمةالمستخدمة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بصورة 

 
 موجودات مالية متاحة للبيع 

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل 
 .ستثماراإل إضمحاللموضوعي يثبت 

 
الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم المجموعة بعمل تقييم بشكل فردي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت  وفي حالة أدوات

، هي ضمحاللمدرجة بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فأن المبلغ المسجل لإلالمالية الموجودات للعلى أساس المعيار ذاته  ضمحاللاإل
 ستثمارعلى ذلك اإل إضمحاللفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، بعد حسم أي خسارة الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها ك
على أساس القيمة المدرجة المخفضة ويتم  هو. إن دخل الفوائد المستقبلية لألرباح أو الخسائرالمثبت مسبقاً في القائمة الموحدة 

. يتم تسجيل دخل الفوائد ضمحاللالتدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة اإلسعر الفائدة المستخدم لخصم  استخدامها باستحقاق
زادت القيمة العادلة ألدوات الدين، في الفترة الالحقة، وكانت الزيادة تتعلق بصورة حدث وإذا كجزء من "دخل الفوائد ودخل مشابه". 

نه يتم إسترجاع خسارة إ، فلألرباح أو الخسائرائمة الموحدة وقع بعد إثبات خسارة اإلضمحالل في الق يائتمانموضوعية بحدث 
 .لألرباح أو الخسائراإلضمحالل من خالل القائمة الموحدة 
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 تتمة() وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية إضمحالل
 )تتمة(ودات مالية متاحة للبيع موج

طويل "أو  "انخفاض هام"ات في أسهم حقوق الملكية المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي يجب أن يتضمن ستثماراإل ةفي حال
تراكمة كفرق ، يتم قياس الخسارة المضمحاللات أدنى من تكلفتها. حيثما يوجد دليل موضوعي لإلستثمارفي القيمة العادلة لإل "األمد

لألرباح ئمة الموحدة مسبقاً في القا المثبت ستثمارلك اإلذعلى  إضمحالل، بعد حسم أي خسارة والقيمة العادلة الحالية قتناءبين تكلفة اال
الملكية  في أسهم حقوق ضمحالل. خسائر اإللألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  وإثباتهحقوق الملكية من ه ؤإلغاويتم  - أو الخسائر

مباشرًة في  ضمحالل؛ وإنما يتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد حسم اإللألرباح أو الخسائرال يتم استرجاعها ضمن القائمة الموحدة 
 .حقوق الملكية 

 

 ودائع
يتم عمل تعديل لهذه الودائع، إذا بالتكلفة المطفأة.  يعاد قياسهامبدئيا بالقيمة العادلة ومن ثم جميع ودائع أسواق المال والعمالء  تقاس

لقيمة العادلة المحوطة مع إثبات التغيرات الناتجة في لالعادلة بفعالية، لتعديل قيمة الودائع  ةكانت جزءاً من إستراتيجية تحوط القيم
 . لألرباح أو الخسائرقائمة الموحدة ال
 

 بيعاتفاقيات إعادة شراء و
ها. يتم إظهار  إستبعاد( ال يتم الشراء في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء زامن بإعادةإن الموجودات المباعة مع التعهد المت

قائمة الموحدة الفي  شراءالإعادة  اتفاقياتكأوراق مالية مباعة بموجب  تفاقياتمطلوبات الطرف اآلخر للمبالغ المستلمة بموجب هذه اال
طريقة العائد الفعلي. ال يتم إثبات  استخدامإعادة الشراء كمصروفات فوائد بمركز المالي. يتم معالجة الفرق بين سعر البيع ولل

، حيث القائمة الموحدة للمركز المالي( في ة البيع في تاريخ مستقبلي محدد )إعادة الشراء العكسيالموجودات المشتراة مع التعهد بإعاد
طريقة العائد  استخدامبين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل فوائد ب ال تمتلك المجموعة السيطرة على هذه الموجودات. يتم معالجة الفرق

 الفعلي.

 

 مخصصات
ن يتطلب وجود أ، ومن المحتمل ناتج عن حدث سابقيتم إثبات المخصصات إذا كان على المجموعة أي التزام حالي )قانوني أو متوقع( 

يتم عرض  ات.اإللتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق لمبالغ هذه ماإللتزاتدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتسوية هذه 
 .تسوياتبعد حسم أي  لألرباح أو الخسائرالمصروفات المتعلقة بأي مخصصات في القائمة الموحدة 

 

 الضمانات المالية 
ابات قبول. يتم إثبات وخطابات ضمان وخط ةضمن أعمالها االعتيادية، تقدم المجموعة ضمانات مالية تتألف من إعتمادات مستندي

بات الضمانات المالية مبدئياً في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة، ضمن "مطلوبات أخرى"، باعتبارها العالوة المستلمة. بعد اإلث
من  مالي ناتجام أو أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية إي التز مطفأةالمبدئي، يتم قياس مطلوبات المجموعة بموجب كل ضمان بعالوة 

 أيهما أعلى.   ،الضمان
 

 – إضمحالل اتضمن "مخصص لألرباح أو الخسائرترحل إي زيادة في المطلوبات المتعلقة بالضمانات المالية إلى القائمة الموحدة 
 لثابت على مدى عمرضمن "دخل آخر" على أساس القسط ا لألرباح أو الخسائرصافي". يتم إثبات العالوة المستلمة في القائمة الموحدة 

 .الضمان
 

 المعاش التقاعدي والمكافآت األخر  المتعلقة بنهاية خدمة الموظفين
رية تستحق تكاليف الموظفين المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والمكافآت األخرى المتعلقة بنهاية الخدمة بصورة عامة وفقاً للتقييمات االكتوا

 في كل موقع.على أساس األنظمة السائدة المعمول بها 
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 إمبات الدخل والمصروفات
تسجيل بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تستحق عليها فائدة والمصنفة كمتاحة للبيع، فأنه يتم  المقاسةبالنسبة لجميع األدوات المالية 

النقدية المتوقعة  أو المصروفات بموجبه يتم خصم اإليراداتوهو المعدل الذي دخل فوائد أو مصروفات فوائد بمعدل الفائدة الفعلي 
مالي أو فترة أقصر، أيهما أنسب. مستقبالً خالل العمر الزمني للموجود المالي من المبلغ الصافي المدرج للموجود المالي أو المطلوب ال

تنسب مباشرًة المالية ويتضمن أي رسوم أو تكاليف إضافية  اةاب جميع الشروط التعاقدية لألدخذ في االعتبار عند عملية االحتسيتم اآل
مستقبلية. يتم تعديل القيمة المدرجة ال ئتماناالوالتي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، ولكنها ليست خسائر  ةالماليلألداة 

المطلوب المالي، إذا قامت المجموعة بتعديل تقديراتها للمبالغ المدفوعة أو المبالغ المستلمة. يتم إحتساب القيمة المدرجة للموجود أو 
ثبات دخل إل فوائد أو مصروفات فوائد. ويتم المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي ويتم إثبات التغيرات في القيمة المدرجة كدخ

 عند اكتسابها أو تكبدها. ومصروفات الرسوم األخرى 
 

، فأنه يستمر إثبات إضمحاللعندما تنخفض القيمة المسجلة للموجود المالي أو مجموعة من الموجودات المالية المماثلة نتيجة لخسارة 
 .المطبق على القيمة المدرجة الجديدةسعر الفائدة الفعلي األصلي  استخدامبدخل الفوائد 

 

)أو بالعكس( فإنه يتم تعديل مبلغ دخل الفوائد أو  متغيرةيضات أسعار الفائدة لتغيير الفائدة من ثابتة إلى تدخل المجموعة في مقا عندما
 مصروفها بصافي الفائدة للمقايضة.

 

ها على تلك الفترة. تتضمن هذه الرسوم دخل العموالت استحقاقير الخدمات على مدى فترة زمنية يتم فالرسوم المكتسبة من أجل تو
على القروض التي من المحتمل  اإللتزامرسوم إثبات دخل الموجودات واألمانة ورسوم إدارية واستشارية أخرى. يتم تأجيل  وإدارة

ية األخرى المتعلقة بها )مع أية تكاليف إضافية( ويتم إثباتها كتعديل في سعر الفائدة الفعلي على القرض. وعندما ئتمانسحبها والرسوم اال
 على أساس القسط الثابت.  اإللتزامعلى مدى فترة بالقرض  اإللتزامسحب القرض، فأنه يتم إثبات رسوم  ال يكون من المحتمل

 
أسهم أو أوراق مالية  قتناءال، مثل الترتيب ثالثيتم إثبات الرسوم الناتجة من التفاوض أو المشاركة في التفاوض لمعاملة لطرف 

 .ذات الصلةالمعايير استيفاء الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين بعد  عند إتمام المعاملة المعنية. يتم إثبات ،أخرى
 

والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة ودخل الفوائد أو مصروفات الفوائد األرباح تتضمن النتائج الناتجة من أنشطة المتاجرة جميع 
حتفظ بها لغرض المتاجرة. ويتضمن هذا أي عدم فاعلية مسجلة في ذات الصلة وأرباح أسهم الموجودات والمطلوبات المالية الم

 معامالت التحوط. 
 

 عادلةال ةقيمقياس ال
 تقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية.

 
 السوق في مشاركيبين  ةمنظم معاملةلتحويل مطلوب في  يتم دفعه الذي أوموجود لبيع سيتم استالمه الذي هي السعر القيمة العادلة 

 إما: تحويل المطلوب تحدثأو الموجود بيع معاملة أن بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض 
 

  أوالمطلوب أوللموجود في السوق الرئيسي ، 

 غياب السوق الرئيسيحال في  المطلوبأو  في السوق األكثر فائدة للموجود. 
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 )تتمة( عادلةال ةقيمقياس ال
 مطلوبالتم قياس القيمة العادلة للموجود أو يلمجموعة. متاح التعامل فيه ليجب إن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة 

السوق  مشاركيأن بافتراض على ، لموجود أو المطلوبفي السوق عند تسعير ان ولمشاركاسيستخدمها االفتراضات التي  استخدامب
 االقتصادية.يعملون بأفضل مصالحهم 

 

 استخدامعن طريق منافع اقتصادية  على إدرارالسوق قدرة مشاركي أخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين االعتبار ي
أعلى وأفضل في السوق الذي سيستخدم الموجودات بآخر مشارك أو عن طريق بيعها إلى  ااتهداماستخأعلى وأفضل الموجودات ب

 . ااتهاستخدام
 

والذي يزيد الحد لقياس القيمة العادلة، لها معلومات كافية تقنيات التقييم المناسبة حسب الظروف والتي تتوفر  المجموعةتستخدم 
 .التي ال يمكن مالحظتهاالمدخالت  استخداممن يحد مالحظتها ويمكن  التيالمدخالت ذات الصلة  ستخداماالقصى ال

 

ن التسلسل الهرمي للقيمة ضمتقاس أو يتم اإلفصاح عن قيمها العادلة في القوائم المالية يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي 
 وهي موضحة كالتالي: ،قيمتها العادلة ككلبناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس ، العادلة

  للتقييم: يمكن مالحظته مباشرة من عروض أسعار األداة المالية نفسها )أسعار السوق(.  1المستوى 

  للتقييم: يمكن مالحظته مباشرًة من وكالء لنفس األداة المتوفرة بتاريخ التقييم )عالمة النموذج مع معلومات السوق(. 2المستوى 

  للتقييم: المشتقة من الوكالء )االستيفاء من وكالء( لألدوات المماثلة التي لم يتم مالحظتها )عالمة النموذج مع خصم  3المستوى
 الوكالء(.

 
بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد تالمالية على أساس متكرر،  المثبتة في القوائموالمطلوبات بالنسبة للموجودات 

أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير الجوهري على قياس إلى  )استناداً  تصنيفهاي التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم المستويات ف
 .إعداد كل تقرير مالي( في نهاية فترة ككل العادلةقيمتها 

 

 ضرائب على العمليات الخارجية
العمليات الخارجية على أساس القوانين المالية المعمول بها ال تخضع أرباح البنك للضرائب في مملكة البحرين. تحسب الضرائب على 

ات الشركات التابعة. تتطلب األنظمة المحلية إحتياطيفي كل موقع على حدة. ال يتم عمل مخصص ألي مطلوب قد ينتج في حال توزيع 
 ات لتلبية المتطلبات القانونية المحلية.حتياطياالحتفاظ بالجزء األكبر من هذه اإل

 

 جنبيةاألت عمالال
 

 المعامالت واألرصدة 
 المعاملة.إجراء يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً بأسعار صرف العملة الرئيسية السائدة بتاريخ 

 
ريخ صرف السائدة بتاالأسعار  استخدامإلى العملة الرئيسية للمجموعة بتحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية يتم 

 .لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة  إلىأو الخسائر األرباح ترحيل يتم . قائمة المركز المالي
 

 بالتواريخ المبدئيةأسعار الصرف السائدة  استخدامبإن البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها 
أسعار الصرف السائدة بالتاريخ الذي تم  استخدامبإلى العمالت األجنبية نقدية المقاسة بالقيمة العادلة البنود غير ال تحويللمعامالت. يتم ل

 فيه تحديد القيمة العادلة.
 

 شركات المجموعة 
الصرف بأسعار  للبنكيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى العملة الرئيسية كما هو بتاريخ إعداد التقارير المالية، 

يتم تسجيل . للسنةالسائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. كما يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف 
العمالت )خسارة( غير محققة ناتجة من تحويل ربح فروق الصرف الناتجة من التحويل في القائمة الموحدة للدخل الشامل ضمن 

األجنبية ضمن الوحدة بتلك المتعلق بند الدخل الشامل اآلخر عند إستبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات األجنبية. ابعة لشركات التفي ااألجنبية 
 . ألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة ل
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 لمتاجرة والسداد المحاسبة في تاريخ ا
المجموعة بشراء ه جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم في

 أو بيع الموجود. 
 

 مشتقات مالية ومحاسبة التحوط
وعقود  وعقود أسعار الفائدة اآلجلة لعقود المستقبليةلعقود اآلجلة واتدخل المجموعة في معامالت أدوات مالية مشتقة متضمنًة ا

المقايضات وعقود الخيارات في الصرف األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق رأس المال. تدرج المشتقات المالية بالقيمة العادلة. تدرج 
المشتقات التي تحمل قيماً سوقية  غير محققة( ضمن الموجودات األخرى، بينما تدرجأرباح المشتقات التي تحمل قيماً سوقية موجبة )

 سالبة )خسائر غير محققة( ضمن المطلوبات األخرى في القائمة الموحدة للمركز المالي . 
 

تدرج التغيرات في القيم العادلة للمشتقات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة أو لمقاصة مراكز متاجرة أخرى أو غير مؤهلة لمحاسبة 
 . لألرباح أو الخسائرلي آخر في القائمة الموحدة التحوط ضمن دخل تشغي

 
 ةفي القيم التغيراتغطي مخاطر تي تالقيمة العادلة وال اتألغراض محاسبة التحوط، يصنف التحوط إلى ثالث فئات: )أ( تحوط

ات في التدفقات النقدية غطي مخاطر التعرض للتقلبت تيلنقدية والالتدفقات ا اتالعادلة للموجودات والمطلوبات المثبتة؛ و)ب( تحوط
حوط ت التي ستثمارمتعلقة بموجود أو بمطلوب مثبت أو بمعاملة متنبأ بها؛ و)ج( تحوطات صافي اإل محددةإلى مخاطر المنسوبة 

 في العمليات الخارجية.  ستثمارالتعرض لمخاطر صافي اإل
 

وط التي ترغب المجموعة في تطبيق محاسبة التحوط عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة رسمياً بتحديد وتوثيق عالقة التح
بند التحوط أو معاملة التحوط وطبيعة و المخاطر للقيام بالتحوط. تتضمن عملية التوثيق تحديد أداة التحوط إدارةوأهداف وإستراتيجية 

داة التحوط المستخدمة في موازنة المخاطر التي يتم تحوطها وكيفية قيام المجموعة بتقييم فاعلية التغيرات في القيمة العادلة أل
 اتالتعرض للتغيرات في القيمة العادلة لبند التحوط أو التدفقات النقدية العائدة لمخاطر التحوط. يتوقع أن تكون هذه التحوطات ذ

 اتد ما إذا كانت ذتقييمها بشكل مستمر لتحدييتم فاعلية عالية في تحقيق موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية و
 فاعلية عالية بالفعل على مدى فترات إعداد التقارير المالية المخصصة لها. 

 
المؤكد بأنها ذات فاعلية عالية بما و القيمة العادلةكتحوطات العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة  ةتدرج التغيرات في القيم

العادلة للموجودات والمطلوبات المحوطة  ةالتغيرات المصاحبة في القيملى جانب إيتعلق بتحوط المخاطرة، ضمن دخل تشغيلي آخر 
 والمرتبطة بالمخاطر التي تم تحوطها. 

 
المؤكد بأنها ذات فاعلية عالية بما و مخاطر التدفقات النقديةكتحوطات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية المصنفة والمؤهلة 

لألرباح أو ، أما الجزء غير الفعال فيتم إثباته في القائمة الموحدة القائمة الموحدة للدخل الشاملة، يتم إثباتها في يتعلق بتحوط المخاطر
لألرباح أو إلى القائمة الموحدة حقوق الملكية التدفقات النقدية المثبتة مبدئياً في تحوطات أو خسائر أرباح . يتم تحويل الخسائر
ربح ثرت فيها المعاملة المحوطة على الدخل. عندما ينتج عن معاملة التحوط إثبات موجود أو مطلوب، فإن الفي الفترة التي أ الخسائر

 . ذو العالقة لتكلفة الموجود أو المطلوبالقياس المبدئي تضمينهما في يتم حقوق الملكية المثبتين مبدئياً في  أو الخسارة
 

، المؤكد ستثماراإلصافي تحوطات كالية أو غير المشتقات المالية المصنفة والمؤهلة تدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات الم
 بأنها ذات فاعلية عالية بما يتعلق بتحوط المخاطرة، يتم احتسابها بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. 
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 )تتمة( مشتقات مالية ومحاسبة التحوط
محاسبة التحوط عندما تكون األدوات المالية المشتقة المحوطة قد انتهت مدتها أو تم بيعها، أو إنهائها أو تنفيذها أو لم  استخداميتوقف 

 تعد مؤهلة لمحاسبة التحوط أو ألغيت. وعند حدوث مثل هذا التوقف فإنه: 
 

 عليها فائدة فإن أي تعديل للقيمة المدرجة المتعلقة بالمخاطر المحوطة  تستحقتحوطات القيمة العادلة لألدوات المالية التي  في حالة
 . ستحقاقعلى مدى المدة المتبقية لال لألرباح أو الخسائريطفأ في القائمة الموحدة 

 

  حقوق الملكية ناتجين عن األدوات المحوطة تم إثباتهما في  أو خسارة متراكمينربح في حالة تحوطات التدفقات النقدية، فإن أي
حقوق أو الخسارة المثبتة في ربح حتى تحدث المعاملة المتنبأ بها. وعند حدوث مثل هذه المعاملة، فإن الحقوق الملكية تبقى في 
دئي للتكلفة المتعلقة بالموجود أو المطلوب، أو يضافان إلى القياس المب لألرباح أو الخسائريتم إثباتهما في القائمة الموحدة الملكية 

يتم حقوق الملكية أو الخسارة المتراكمين المثبتين في ربح أيهما أنسب. عند توقع عدم حدوث المعاملة المحوطة فإن صافي ال
 .لألرباح أو الخسائرتحولهما إلى القائمة الموحدة 

 
ت مالية أخرى كمشتقات مالية منفصلة عندما تكون سماتها اإلقتصادية معاملة بعض المشتقات التي هي جزء ال يتجزأ من أدواتم ت

القائمة  ضمنومخاطرها ليست متعلقة بصورة مباشرة بهذه العقود المحتوية وأن هذه العقود المحتوية ال يتم إدراجها بالقيمة العادلة 
لألرباح أو تغيراتها في القيمة العادلة في القائمة الموحدة  . يتم قياس هذه المشتقات بالقيمة العادلة وتثبتلألرباح أو الخسائرالموحدة 
 .الخسائر

 

 موجودات األمانة
ال تعامل الموجودات المحتفظ بها بصفة األمانة أو الوكالة على أنها موجودات تابعة للمجموعة، وعليه فإنها ال تدرج ضمن القائمة 

 للمركز المالي . الموحدة
 

 المقاصة
والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني قابل للتنفيذ  تتم مقاصة الموجودات

طلوب في الوقت ذاته. ال لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجود وسداد الم
القائمة الموحدة المقاصة الرئيسية ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كإجمالي في  اتاتفاقيالحالة عامة في  هذهتعتبر 

 .للمركز المالي
 

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخر 
يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة )أو عناصرها(، ضمن "أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى"، حيث إن مضمون نتائج 

 رتيبات التعاقدية هي بأن المجموعة لديها إلتزام إما بتوصيل نقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها. الت
 

بعد القياس المبدئي، يتم الحقاً  أخرى مبدئيا بالقيمة العادلة إضافة لتكاليف المعاملة.أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل يتم قياس 
طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم إحتساب التكلفة المطفأة  استخدامأخرى بالتكلفة المطفأة ب قياس أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل

 بعد األخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من اإلصدار والتكاليف التي تعتبر جزًء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. 
 

 المحاسبية الهامة والفرضيات اآلراء والتقديرات 
 والتقديرات في تحديد المبالغ المثبتة في القوائم المالية، اتخذت اإلدارة اآلراء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ملية أثناء عفي 

 ات لهذه اآلراء والتقديرات: ستخداموفيما يلي أهم تلك اال، الموحدة
 

 مبدأ االستمرارية 
على أساس مبدأ االستمرارية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها المصادر قامت إدارة البنك بعمل تقييم لقدرة المجموعة على المواصلة 

لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير مؤكدة التي من الممكن أن 
على الموحدة رية. ولذلك، تم إعداد القوائم المالية تسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمرا

 أساس مبدأ االستمرارية.
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة(المحاسبية الهامة والفرضيات اآلراء والتقديرات 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
سجيل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية في القائمة الموحدة للمركز المالي التي ال يمكن اشتقاق قيمتها العادلة من يتم ت

هذه النماذج مأخوذة من معلومات يمكن لمدخالت النماذج حسابية. إن  استخدامتقنيات تقييم متنوعة متضمنة  استخداماألسواق النشطة ب
لتحديد  افتراضاتكلما أمكن ذلك، ولكن عندما ال تتوافر معلومات يمكن مالحظتها في السوق، فأنه يتطلب عمل  قمالحظتها في السو

 .23إيضاح  والوارد تفاصيلها في القيم العادلة
 

 القروض والسلف إضمحاللخسائر 
إذا كان يتوجب تسجيل مخصص  تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف بشكل منفرد بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما

بذل الجهد في تقدير المبالغ وتوقيت التدفقات . وباألخص، يتطلب عمل اإلدارة لألرباح أو الخسائرفي القائمة الموحدة  ضمحاللاإل
ثم قد ، ومن نية على فرضيات حول عوامل متعددةالمطلوبة. إن هذه التقديرات مب ضمحاللعند تحديد خسارة اإلالنقدية المستقبلية 

 تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغيرات مستقبلية في مثل هذه المخصصات.
 

غير مضمحلة وبأن جميع القروض والسلف غير جوهرية بشكل فردي يتم  االقروض والسلف التي تم تقييمها بشكل فردي وتبين بأنه
، لتحديد ما إذا كان يتوجب عمل مخصص مماثلةطر بعد ذلك تقييمها بشكل جماعي، في مجموعة من الموجودات ذات خصائص مخا

ها ال تزال غير واضحة. يأخذ التقييم اتخسائر والتي يوجد دليل موضوعي لها ولكن تأثير تكبدلها نتيجة لوقوع أحداث تسببت في 
إلى نسب القرض و ئتماناال استخدامومستويات المتأخرات و ئتمانالجماعي في االعتبار البيانات من محفظة القروض )مثل نوعية اال

اإلقتصادية )متضمنة مستويات البطالة ومؤشرات أسعار العقارات ومخاطر البلد المعلومات وغيرها(، ومخاطر التركز والضمانات 
 وعة من المجموعات المختلفة(. وأداء كل مجم

 
والتقادم قطاع البلد وال في مخاطرتراجع وأي  في اإلعتبار عوامل مثل الضمانات المحتفظ بهاللمجموعة الداخلية عملية التصنيف تأخذ 

 في التدفقات النقدية.تراجع هيكلة أو الالتكنولوجي باإلضافة إلى تحديد الضعف في 
 

 .9القروض والسلف بتفصيل أكثر في اإليضاح  إضمحاللتم اإلفصاح عن خسارة 
 

 ات المتاحة للبيع ستثماراإل إضمحاللخسائر 
ات متاحة للبيع بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتقييم ما إذا كانت مضمحلة. إستثمارات دينها المصنفة كتقوم المجموعة بمراجعة سند

 . الفردية مماثلة على النحو المطبق في تقييم القروض والسلف افتراضاتتتطلب هذه عمل 
 

انخفاض هام  بيع عندما يكون هناكات أسهم حقوق الملكية المتاحة للإستثمارعلى  إضمحالل اتكما تقوم المجموعة بتسجيل مخصص
عند عمل هذه  .اً رأيعمل أو طويل األمد في القيمة العادلة أدنى من تكلفتها. تحديد ما إذا كان "انخفاض هام" أو "طويل األمد" يتطلب 

 ستثمارالقيمة العادلة لإل، تقيم المجموعة من بين العوامل األخرى، التغيرات التاريخية لسعر السهم ومدتها والحد الذي تكون فيه الرأي
 من تكلفتها. ىأدن
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 

 تصنيف األدوات المالية  5
 

باألدوات المالية: "المتعلق  39 ديسمبر، تم تصنيف األدوات المالية لغرض القياس بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31كما في 
 كالتالي: "اإلثبات والقياس

 2016ديسمبر  31في 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

التكلفة ب مدرجة
 المطفأة/
 قروض 

 المجموع وذمم مدينة

     

     الموجودات

 1.831 1.831 - - أموال سائلة 
 711 - - 711 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 4.130 4.130 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 1.556 1.556 - - شراءإعادة  اتفاقيات أوراق مالية مشتراة بموجب

 5.635 1.004 4.631 - أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة*
 14.683 14.683 - - قروض وسلف

 1.465 1.030 - 435 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 
 ────────── ────────── ──────────

─ 
────────── 

 1.146 4.631 24.234 30.011 
 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
 

 
 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع المطفأة 

     المطلوبات

 13.234 13.234 - - ودائع العمالء
 6.906 6.906 - - بنوك والمؤسسات المالية األخرى ودائع ال

 37 37 - - شهادات إيداع 
 169 169 - - إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب 

 1.266 897 - 369 فوائد مستحقة الدفع وضرائب ومطلوبات أخرى

 4.269 4.269 - - أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 369 - 25.512 25.881 

 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة( تصنيف األدوات المالية 5

 2015ديسمبر  31في 

محتفظ بها 
لغرض 

 اجرة المت
 متاحة
 للبيع 

التكلفة مدرجة ب
 المطفأة/
 قروض 

 المجموع وذمم مدينة
     

     الموجودات

 1.002 1.002 - - أموال سائلة 

 534 - - 534 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة

 4.313 4.313 - - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 1.447 1.447 - - إعادة شراء أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات

 5.535 1.761 3.774 - أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة*

 13.958 13.958 - - قروض وسلف

 1.266 929 - 337 فوائد مستحقة القبض وموجودات أخرى 

 ────────── ────────── ──────────

─ 
────────── 

 871 3.774 23.410 28.055 
 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 
 

 

محتفظ بها 
لغرض 
 المتاجرة 

 متاحة
 للبيع 

 مدرجة 
 التكلفة ب

 المجموع المطفأة 
     المطلوبات

 13.384 13.384 - - ودائع العمالء

 5.029 5.029 - - ودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 41 41 - - شهادات إيداع 

 579 579 - - فاقيات إعادة شراءأوراق مالية مباعة بموجب ات

 1.111 781 - 330 فوائد مستحقة الدفع وضرائب ومطلوبات أخرى

 3.943 3.943 - - أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى

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

 330 - 23.757 24.087 

 ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

═  
: 2015مليون دوالر أمريكي ) 90مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة بإجمالي  اً المدرجة أعاله أوراقتتضمن المبالغ * 

 .8إيضاح والوارد تفاصيلها في . 2008يوليو  1دوالر أمريكي( والتي تم إعادة تصنيفها اعتباراً من  مليون 374
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 أموال سائلة  6
2015 2016  

   

 نقد في الصندوق  37 37

 أرصدة مستحقة من بنوك  242 387

 ودائع لدى بنوك مركزية 1.201 326

 ل أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة أشهر أو أق 50 41
────────── ──────────  

 النقد وما في حكمه  1.530 791
   

 أذونات خزانة وأذونات مؤهلة أخرى بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر  301 211
────────── ──────────  

1.002 1.831  
══════════ ══════════  

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 7
 

2015  2016  

   مدرجة  *مدرجةغير  المجموع  مدرجة  *مدرجةغير  المجموع

 متاحة للبيع       
 سندات دين    4.152 577 4.729 3.160 738 3.898

 سندات أسهم حقوق الملكية   14 25 39 8 39 47
       
 ستحقاقمحتفظ بها حتى اال      

 سندات دين    888 5 893 1.336 - 1.336

374 - 374 90 - 90 

خر  محتفظ بها أوراق مالية أ

مدرجة  لغرض غير المتاجرة

 بالتكلفة المطفأة**
─────────

─ 

─────────

─ 

────────

── 

─────────

─ 

─────────

─ 

─────────

─ 

 

5.655 777 4.878 5.751 607 5.144  

(120) (105) (15) (116) (102) (14) 

مقابل أوراق مالية  اتمخصص
غرض غير محتفظ بها ل

 المتاجرة
──────── ─────────

─ 

────────

── 

──────── ─────────

─ 

─────────

─ 
 

5.535 672 4.863 5.635 505 5.130  
════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════  

 
مليون  26: 2015ن دوالر أمريكي )مليو 15والبالغة بالتكلفة غير المدرجة المسجلة حقوق الملكية أسهم سندات على تتضمن * 

بها وعدم  ؤالتنب. وهذا ناتج لطبيعة تدفقاتها النقدية المستقبلية التي ال يمكن اإلضمحالل مخصصاتمحسوم منها دوالر أمريكي( 
عة ات ولذلك تنوي المجموستثمارإمكانية إيجاد طرق أخرى مناسبة للحصول على قيم عادلة موثوق بها. ال توجد سوق لهذه اإل

 اإلحتفاظ بها لفترة طويلة األجل. 
 

 استخدامبها لغرض غير المتاجرة باألخرى المحتفظ جميع األوراق المالية األخرى المتاحة للبيع واألوراق المالية تم تقييم 
 مدخالت يمكن مالحظتها في السوق.

 
التي أدخلت على معيار المحاسبة  تمؤهلة بموجب التعديال لدى المجموعة موجودات محددة، 8كما هو موضح في إيضاح **

بها للمستقبل المنظور. تم إعادة تصنيف الموجودات  لالحتفاظواضحة نية لدى المجموعة والتي ، 2008في سنة  39الدولي رقم 
ق كأوراإظهارها وتم  39تعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم لوفقاً ل 2008يوليو  1من بأثر رجعي اعتباراً 

 التكلفة المطفأة. بمسجلة  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة ىأخرمالية 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 

 )تتمة(أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  7
 

التزامات الديون نتيجة لتأثيرها على هي أساساً لمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة ا إن المخصصات مقابل األوراق المالية األخرى
 .2008في سنة  بالكاملمخصصات لها والتي تم عمل ( بصورة رئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا)المضمونة 

 

 :ألوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرةالخارجية لالتصنيفات فيما يلي أدناه توزيع 
2015 2016  

   
 إيه إيه إيه  سندات دين بفئة 921 458

 إيه  ىسندات دين بفئة إيه إيه إل 1.744 1.414

 ية إستثمارذات فئات أخرى سندات دين  1.359 2.237

 ية إستثمارذات فئات غير  أخرى سندات دين 1.550 1.324

 سندات دين غير مصنفة   138 175

 لكية سندات أسهم حقوق الم 39 47
─────── ───────  

5.655 5.751  
 مخصصات مقابل أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  (116) (120)

─────── ───────  
5.535 5.635  

════════ ════════  
 

 :سنةخالل ال محتفظ بها لغرض غير المتاجرةالمالية الوراق األمقابل اإلضمحالل فيما يلي التغيرات في مخصصات 
 

2015 2016  

   
 يناير 1في  120 126

 المخصص للسنة 3 -

 تااستردادنتفت الحاجة إليها/ امخصصات  - (6)

 مبالغ مشطوبة (7) -

─────── ───────  
 ديسمبر 31في  116 120

════════ ════════  
 

تم  إضمحاللبشكل فردي قبل خصم أي خسائر  ةوالمضمحلبلغ إجمالي مبالغ األوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 
بلغ دخل الفوائد المستلم خالل السنة من دوالر أمريكي(.  مليون 127: 2015مليون دوالر أمريكي ) 119تقييمها بشكل فردي 

 .(ال شيء: 2015)مليون دوالر أمريكي  1األوراق المالية المضمحلة 
 

 إعادة تصنيف الموجودات المالية  8
 

األدوات المالية: المتعلق ب" 39معيار المحاسبة الدولي رقم معايير المحاسبة الدولي تعديالت على ، أصدر مجلس 2008ر في أكتوب
"المتعلق باألدوات المالية: اإلفصاحات" تحت مسمى "إعادة تصنيف  7اإلثبات والقياس" والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بإعادة تصنيف الموجودات المالية من فئة  39التعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم  الموجودات المالية". تسمح
 المتاحة للبيع إلى فئة األوراق المالية األخرى المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة في ظروف معينة.

 

بإعادة  منشأةضافية إذا قامت الإاحات عمل إفص 7م تتطلب التعديالت التي أدخلت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
التعديالت فعالة بأثر رجعي  أصبحت. 39تصنيف الموجودات المالية وفقاً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .2008يوليو  1اعتباراً من 
 

إعادة المتعلق ب" 7يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم والمع 39وفقاً للتعديالت التي أدخلت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
تفظ بها المالية المتاحة للبيع إلى أوراق مالية أخرى محاألوراق تصنيف الموجودات المالية"، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض 

لدى المجموعة بموجب التعديالت، والتي  مؤهلةالالموجودات حديد تقامت المجموعة ببالتكلفة المطفأة. لغرض غير المتاجرة ومدرجة 
 .2008يوليو  1إعادة تصنيف الموجودات المالية بأثر رجعي اعتباراً من  تالنية والقدرة لإلحتفاظ بها في المستقبل المنظور. تم

  حدثاً نادراً. 2008هدتها السوق في القطاع المالي في سنة الملحوظة التي شاالضطرابات تعتبر 
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 القوائم المالية الموحدةإيضاحات حول 
 2016ديسمبر  31
 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية    

 )تتمة(إعادة تصنيف الموجودات المالية  8
 

 فيما يلي القيم المدرجة والقيم العادلة للموجودات المعاد تصنيفها:
 2016 2015 
   

 374 90 القيمة المدرجة

 377 90 القيمة العادلة
 

لو لم يتم إعادة  2016ديسمبر  31المنتهية في للسنة القيمة العادلة التي من الممكن إثباتها في الدخل الشامل اآلخر  خسائرغت بل
مليون  9القيمة العادلة بإجمالي  خسائر: 2015مليون دوالر أمريكي ) 3تصنيف أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 

 دوالر أمريكي(.
 

لتدفقات ل ات وتعكس القيم المدرجةستثمارإلمن هذه ا (%8إلى  %1: 2015) %4إلى  %1المجموعة معدل فائدة فعلي بنسبة تكتسب 
: 2015)نة في نهاية السلفة بالتكمعاد تصنيفها موجودات مالية متاحة للبيع لم تكن هناك ها كما في نهاية السنة. استردادالنقدية المتوقع 

 في أسعار الفائدة.على حساب التغيرات نتيجة للتغيرات في القيمة العادلة، التي تم تحوطها ( مليون دوالر أمريكي 54
 

 قروض وسلف  9
2015 2016  

 حسب القطاع الصناعي (1  
 ماليةخدمات  4.091 3.826

 خدمات أخرى  2.778 2.657

 صناعي 3.609 3.314

 إنشائي 1.007 1.003

 تعدين وتنقيب 600 665

 نقل 861 795

 ي إستهالك/  شخصيتمويل  641 744

 تجاري 754 707

 زراعة وصيد وتشجير 398 344

 عالم واتصاالتتقنية وإ 216 185

 حكومي 299 309

─────── ───────

167─ 

 
14.549 15.254  

 ضوالقرئر مخصصات خسا (571) (591)

─────── ───────  
13.958 14.683  

═══════ ═══════  
 

2015 2016  
 حسب القطاع الصناعي ضوالقر ئرخسامخصصات  (2  

 خدمات مالية 93 124

 خدمات أخرى  28 25

 صناعي 63 45

 إنشائي 44 22

 تعدين وتنقيب 23 10

 يإستهالك/  شخصيتمويل  21 22

 تجاري 77 75

 زراعة وصيد وتشجير 7 3

 عالم واتصاالتتقنية وإ 22 22
 حكومي 2 60

 جماعي لإضمحال 191 183

─────── ─────── 
 

591 571  
═══════ ═══════  
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(قروض وسلف  9
 

 فيما يلي التغيرات في مخصصات خسائر القروض خالل السنة:
 إضمحالل
  جماعي

 إضمحالل
  محدد

2015 2016 2015 2016  
     

 يناير 1في  408 411 183 181

 المخصص للسنة 102 77 10 4

 اتاستردادمخصصات انتفت الحاجة إليها/  (23) (5) - -

 مبالغ مشطوبة (49) (53) - -

 العمالت األجنبية وتعديالت أخرى صرف  تحويل (58) (22) (2) (2)

─────── ─────── ─────── ──────

─ 

 
 ديسمبر 31في  380 408 191 183

═══════ ═══════ ═══════ ══════

═ 

 
 

مليون دوالر  632تم تقييمه بشكل فردي  إضمحاللمخصص  أيبلغ إجمالي مبالغ القروض المضمحلة بشكل فردي قبل خصم 
 مليون دوالر أمريكي(. 489: 2015أمريكي )

 

مليون دوالر أمريكي  313بشكل فردي  المضمحلةالمتعلقة بالقروض ومجموعة بلغت القيمة العادلة للضمانات المحتفظ بها من قبل ال
 مليون دوالر أمريكي(.  245: 2015) 2016ديسمبر  31كما في 

 

مليون دوالر  257: 2015مليون دوالر أمريكي ) 64ها استحقاق، بلغت الفوائد المعلقة من قروض فات موعد 2016ديسمبر  31في 
 أمريكي(.

 

 صافي  – ضمحاللإمخصصات  10
 

 صافي:   –التالية  ضمحاللإلبعمل مخصصات اخالل السنة، قامت المجموعة 
2015 2016  

   
 (7أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة )إيضاح  (3) 6

 (9قروض وسلف )إيضاح  (89) (76)

─────── ─────── 
 

(70) (92)  
═══════ ═══════  

 موجودات أخر  11
2015 2016  

   

 (20القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح  435 382

 ذمم تجارية مدينة 236 161

 موجودات ضريبية مؤجلة 107 114

 سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً  28 113

 تأمين على الحياة يملكه البنك 36 36

 قروض الموظفين  27 29

 ات في شركات زميلة إستثمار 18 18

 موجودات مكتسبة من تسوية دين 43 19

 حسابات التداول بالهامش 15 1

 أخرى 108 56
───────── ─────────  

929 1.053  
══════ ══════  

 

مليون  337: 2015مليون دوالر أمريكي ) 394 المدرجة ضمن المطلوبات األخرى بلغت القيمـة العادلة السالبة للمشتقات المالية
 .20. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (13 حإيضا)دوالر أمريكي( 
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 ضرائب على العمليات الخارجية  12
 

 .والرأيدرجة من التقدير على يتضمن الرسوم الضريبية للمجموعة للسنة تحديد 

2015 2016  

 القائمة الموحدة للمركز المالي  
 مطلوب ضريبي حالي 24 28

 مطلوب ضريبي مؤجل 70 42
──────── ────────  

70 94  
════════ ════════  

 لألرباح أو الخسائرالقائمة الموحدة   
 ضريبة حالية على العمليات الخارجية 69 40

 رجيةضريبة مؤجلة على العمليات الخا 34 (39)
──────── ────────  

1 103  
════════ ════════  

 مصاريف الضرائبتحليل   
 دخل(ضريبة في البحرين )ال  - -

 تمارس أنشطتها في الدول األخرىأرباح الشركات التابعة التي  ضرائب 54 73

  العملة أسعار معالجة ضريبية لتحوط تغيرات من ( الناتج المسترد)المصروف  49 (72)
──────── ────────  

 لألرباح أو الخسائرمصروف ضريبة الدخل المسجلة في القائمة الموحدة  103 1
════════ ════════  

 

: 2015) %27 المملكة المتحدةووشمال أفريقيا على أرباح الشركات التابعة في منطقة الشرق األوسط الضريبة الفعلية معدالت بلغت 
 %20( و%35إلى  %23: 2015) %42.5إلى  %17.5معدالت الضريبة الفعلية من ابل ( مق%21: 2015) %14و( 31%
معدل ال( مقابل %0: 2015) %38 للشركة البرازيلية التابعة للبنك الفعلي بيمعدل الضريالبلغ  على التوالي.( 20%: 2015)

 (.%45: 2015) %45الفعلي  الضريبي
 

 72 قيد دائن مقاصة مقابل: 2015مليون دوالر أمريكي ) 49على مبلغ وقدره  يضريبال يتضمن المصروف كما هو موضح أعاله،
لغرض تحديد المصروف مليون دوالر أمريكي( ناتجة من معالجة ضريبية لتحوط تغيرات أسعار العملة على بعض المعامالت. 

ديالت على مستوى المجموعة، بلغ متوسط تنفيذ تأثير تلك التعالضريبي للسنة، تم تعديل الربح المحاسبي لألغراض الضريبية. بعد 
  (.%0.4: 2015) %31الفعلي معدل الضريبي ال
 

بين األرباح المحاسبية نظراً لكون عمليات المجموعة خاضعة لقوانين وسلطات ضريبية مختلفة، فإنه ليس من العملي عرض تسوية 
 . والضريبية

 

 مطلوبات أخر  13
2015 2016  

   
 (20دلة السالبة للمشتقات المالية )إيضاح القيمة العا 394 337

 مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 113 90

 هامش الودائع متضمناً ضمان نقدي 41 45

 التحصيلقيد شيكات  27 30

 دخل مؤجل 22 19

 أوراق مالية مشتراة في طور التسوية - 20

 ضريبة غير تجارية مستحقة الدفع  2 15

 وذمم دائنة أخرى الرسوم المستحقة 204 225
────────

─ 

────────

─ 

 
781 803  

═══════ ═══════  
 

مليون  382: 2015مليون دوالر أمريكي ) 435 المدرجة ضمن الموجودات األخرىالقيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية بلغت 
 .  20. تم اإلفصاح عن تفاصيل المشتقات المالية في إيضاح (11إيضاح ) (دوالر أمريكي
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 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخر   14
 

 تجارية. يقوم البنك وبعض شركاته التابعة، ضمن أعمالهم اإلعتيادية، بالحصول على تمويـالت ألجل من عدة أسواق رأسمالية وبأسعار
 

 2016ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزاممجموع 
 

 المجموع
الشركات 
 التابعة

 البنك
 األم

 معدل
 الفائدة 

 
 العملة 

 

 ات للسنواتستحقاقإجمالي اال     

 2017 دوالر أمريكي %2.25ليبور +  670 - 670

 *2017 دوالر أمريكي %1.35ليبور +  356 - 356

 2017 دوالر أمريكي %1.20ليبور +  750 - 750

 2017 دوالر أمريكي %1.20ليبور +  100 - 100

 2017 يورو %1.10بور + يوري - 53 53

 2017 دوالر أمريكي %1.20ليبور +  - 175 175

 2018 دوالر أمريكي %1.25ليبور +  50 - 50

 2018 دوالر أمريكي %1.24ليبور +  50 - 50

 2018 كيدوالر أمري %0.90ليبور +  - 50 50

 *2020 دوالر أمريكي 7.875 - 338 338

 2021 دوالر أمريكي 1.80ليبور +  347 - 347

 2022 دوالر أمريكي %2.25ليبور +  1.330 - 1.330
─────── ─────── ───────    

4.269 616 3.653    
═══════ ═══════ ═══════    

      
 2015ديسمبر  31ة في ات القائماإللتزاممجموع  3.322 621 3.943

═══════ ═══════ ═══════    

 ثانويدين *
مليون دوالر  16سمية قدرها ة شراء جزء من قروضه ألجل بقيمة إبإعاد، 2016ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنةقام البنك 
 6: 2015)أمريكي  دوالر شيء ال بمبلغربح صافي عن عملية إعادة الشراء  حيث نتج. (مليون دوالر أمريكي 49: 2015أمريكي )

 .خر"آدخل تشغيلي تم تضمينه في "( مليون دوالر أمريكي
 

 ابأي من مطلوباتهأي انتهاكات أخرى فيما يتعلق  أومواعيد دفع مبالغها األصلية أو فوائدها قد فات قروض  هأيتوجد لدى المجموعة ال 
 . 2015و 2016ديسمبر  31 السنوات المنتهية فيخالل 

 

 قوق الملكية ح 15
 

 
2016 2015 

   رأس المال أ(
   

 للسهمواحد مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر أمريكي  3.500 –المصرح به 
 3.500 3.500 للسهم(واحد قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.500: 2015)

 ════════ ════════ 

مليون سهم بقيمة إسمية قدرها دوالر  3.110 –الصادر والمكتتب به والمدفوع بالكامل 
قدرها دوالر أمريكي إسمية مليون سهم بقيمة  3.110: 2015للسهم )واحد أمريكي 
 3.110 3.110 للسهم(واحد 

 ════════ ════════ 

 قانوني إحتياطي ب(

القانوني. سيتم  حتياطين ربح السنة إلى اإلم %10وفقاً لمتطلبات النظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية البحريني، تم تحويل 
غير قابل  حتياطيمن رأس المال المدفوع. إن هذا اإل %50القانوني  حتياطيإيقاف عمل هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ مجموع اإل

 صرف البحرين المركزي.نص عليها قانون الشركات التجارية البحريني وبعد الحصول على موافقة ميللتوزيع، إال في الحاالت التي 
 

 عام إحتياطي ج(

بعد  حتياطيلتزام المساهمين بتعزيز القاعدة الرأسمالية القوية للبنك. ال توجد قيود على توزيع هذا اإلإالعام  حتياطييؤكد تكوين اإل
 الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
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 )تتمة(حقوق الملكية  15

 

 العادلة  ةتغيرات متراكمة في القيم د(
 2016 2015 

   

 (7) (44) يناير  1في 

 (11) (17) ستبعادلدخل الشامل عند اإلالموحدة لقائمة المحول إلى 

 (30) 14 صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

 4 2 من األوراق المالية المعاد تصنيفهاالناتج إطفاء عجز القيمة العادلة 
 ───────── ───────── 

 (44) (45) ديسمبر  31في 
 ═════════ ═════════ 

 ودخل مشابه  دخل الفوائد 16
 2016 2015 

   

 843 742 قروض وسلف

 338 380 أوراق مالية 

 213 228 أخرىإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية 

 4 8 أخرى
 ───────── ───────── 

 1.358 1.398 
 ═════════ ═════════ 

 مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة  17
 2016 2015 

   

 593 489 ودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 174 205 عمالءالودائع 

 126 123 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى 

 3 3 أخرىودات إيداع شها
 ───────── ───────── 

 820 896 
 ═════════ ═════════ 

 دخل تشغيلي آخر 18
 2016 2015 

   

 181 192 صافي  – دخل الرسوم والعموالت

 37 43 دخل من عمليات المكتب

 (20) (20) صافي -في المشتقات المالية  التداولمن خسارة 

 1 87 صافي -األجنبية في العمالت  التداولمن  ربح

 11 18 صافي - لغرض غير المتاجرةمحتفظ بها أوراق مالية إستبعاد من ربح 

 (17) (3) صافي -من أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  خسارة

 6 - (14)إيضاح  من إعادة شراء دين ثانويربح 

 28 10 صافي –أخرى 
 ───────── ───────── 

 327 227 
 ══════ ══════ 
 

مليون دوالر أمريكي( ضمن الرسوم والعموالت وهي عبارة عن دخل  13: 2015مليون دوالر أمريكي ) 13تم تضمين مبلغ وقدره 
رسوم تتعلق بأنشطة الوكالة واألمانة األخرى.
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 معلومات المجموعة  19
 

 تابعة الشركات معلومات عن ال 19-1
 ديسمبر: 31الشركات التابعة الرئيسية والتي تنتهي سنواتها المالية في فيما يلي 

 

نسبة مساهمة المؤسسة العربية 
 (.)ش.م.ب المصرفية

 )ش.م.ب.(
 

 بلــد
 التأسيس

 األنشطة   
 الرئيسية 

 

2015 
% 

2016 
% 

     

       
 بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي بي إل سي مصرفي   المملكة المتحدة 100.0 100.0

 )ش.م.ب.م( بنك المؤسسة العربية المصرفية اإلسالمي مصرفي   البحرين 100.0 100.0

 األردن -المؤسسة العربية المصرفية )إيه بي سي(  مصرفي   األردن 87.0 87.0

 بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه مصرفي   البرازيل 61.0 61.2

 الجزائر –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   الجزائر 87.7 87.7

 مصر ]إس.إيه.إي[ -المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   مصر 99.8 99.6

 تونس –المؤسسة العربية المصرفية  مصرفي   تونس 100.0 100.0

 )مقفلة(ب. م.العربية ش. الماليةشركة الخدمات   ئتمانبطاقة االخدمات  البحرين 54.7 54.6

 قيود جوهرية 19-2
أطر عن تلك الناتجة  اموجوداتها وتسوية مطلوباتها فيما عد استخدامأو إلى للوصول لدى المجموعة قيود جوهرية على قدرتها  ليس

ية اإلحتفاظ من الشركات التابعة المصرف لرقابياالعمل ر تتطلب أط. التي تعمل فيها شركات التابعة المصرفيةالضمن الرقابي العمل 
نسب بال اإللتزامولمجموعة لإلى األجزاء األخرى  الحد من تعرضهمورأس المال التنظيمي والموجودات السائلة بمستويات معينة من 

 الحصول على الموافقة الرقابية المسبقة.في ات حتياطي، يخضع توزيع اإلالدول األخرىي بعض ف األخرى.
 

  بشكل جزئي المملوكة الجوهرية الشركات التابعة 19-3
 المعلومات المالية للشركة التابعة التي تمتلك حقوق غير مسيطرة جوهرية:أدناه يلي فيما 

 

  بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه

  2016 2015 
    

 38.8 39.0  )%( نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحقوق غير المسيطرة 

 14 23  لحقوق غير المسيطرة لرباح أسهم مدفوعة أ
 

 ات البينية.ستبعادالشركة التابعة. إن هذه المعلومات هي بناًء على المبالغ قبل اإل لتلكفيما يلي أدناه مخلص المعلومات المالية 
 

 2016 2015 
   :األرباح أو الخسائرقائمة ملخص 

 850 733 دخل الفوائد ودخل مشابه  
 (644) (518) روفات الفوائد ومصروفات مشابهة مص

 49 154 دخل تشغيلي آخر
 (60) (78) صافي – إضمحاللمخصصات 

 (107) (113) مصروفات تشغيلية 
 ─────── ─────── 

 88 178 الربح قبل الضرائب 

 37 (67) الدخل الضريبي 
 ─────── ─────── 

 125 111 الربح للسنة 
 ═══════ ═══════ 

 49 43 حقوق غير المسيطرةالربح العائد إلى ال
 ═══════ ═══════ 

 (164) 151  (الشاملة )الخسارةمجموع الدخل الشامل 
 ═══════ ═══════ 

 (64) 59 حقوق غير المسيطرةإلى ال ةالعائد( الشاملة )الخسارة مجموع الدخل الشامل
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( معلومات المجموعة 19
 

 )تتمة( بشكل جزئي المملوكةالجوهرية  الشركات التابعة 19-3
 

 )تتمة( بانكو إيه بي سي برازيل إس.إيه
 2016 2015 

   قائمة المركز المالي:ملخص 

 6.025 7.793 مجموع الموجودات 

 5.350 6.875 ت  مجموع المطلوبا
 ─────── ─────── 

 675 918 حقوق الملكية مجموع 
 ═══════ ═══════ 
   

 262 358 حقوق الملكية العائدة إلى الحقوق غير المسيطرة 
 ═══════ ═══════ 
 

   معلومات التدفقات النقدية لنهاية السنة:ملخص 

 (61) 221 األنشطة التشغيلية 

 67 (215)  ية ستثماراألنشطة اإل

 (7) (17) األنشطة التمويلية
 ─────── ─────── 

 (1) (11) في النقد وما في حكمه النقص صافي 
 ═══════ ═══════ 

 مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 تدخل المجموعة ضمن أعمالها االعتيادية في معامالت متنوعة تستخدم فيها األدوات المالية المشتقة.
 

لقيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة. إن القيمة اإلعتبارية هي قيمة الموجود الخاص بالمشتق يوضح الجدول أدناه ا
في قيمة المشتقات المالية. تدل القيم اإلعتبارية على حجم  اتالمالي أو السعر المرجعي أو المؤشر األساسي وتمثل األساس لقياس التغير

 . ئتماننهاية السنة وال تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو اال رصيد المعامالت القائمة في
 

2015  2016  
 

 القيمة 
 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

  
 القيمة 

 اإلعتبارية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

 

        

 ةمشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجر       
 مقايضات أسعار الفائدة  47 42 3.389  29 26 2.626

 مقايضات العمالت 21 27 623  67 31 676

 آجلة يعقود صرف أجنب 79 33 4.200  63 136 5.821

 عقود الخيارات 279 256 5.842  123 100 3.225

 عقود مستقبلية 9 11 2.491  55 37 2.769

 اآلجلة  اتفاقيات أسعار الفائدة - - 50  - - -
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

15.117 330 337  16.595 369 435  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات
 مقايضات أسعار الفائدة  - - 1.678  2 1 2.152

 آجلةعقود صرف أجنبي  - 25 878  35 - 775

 عقود الخيارات - - -  8 6 799
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

3.726 7 45  2.556 25 -  
─────── ──────

─ 
──────

─ 
 ─────── ──────

─ 
───────  

18.843 337 382  19.151 394 435  
═══════ ══════

═ 
══════

═ 
 ═══════ ══════

═ 
═══════  

1.703    1.774  

 

 
المعادل الموزون بالمخاطر )مخاطر 

 ومخاطر السوق( ئتماناال
═══════    ═══════     

 .  في السوق على مدخالت يمكن مالحظتها تقنيات التقييم بناءً  استخدامة بتدرج المشتقات المالية بالقيمة العادل
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 )تتمة( مشتقات مالية وتحوطات 20
 

 :ما يليعلى تتضمن المشتقات المالية المحتفظ بها كتحوطات 
 

العادلة التي تستخدم أساساً لتحوط التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة للقروض والسلف  ةتحوطات القيم أ (
  .ثانوي لشركة تابعة وقرض والودائع وسندات الدين المتاحة للبيع واإليداعات

 

 ربح: 2015مليون دوالر أمريكي ) 54 وقدره بمبلغربح بإثبات صافي  ت المجموعة، قام2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
تحوطات البنود المتعلقة بمخاطر من  ةناتجلا الخسارةالي إجمبلغ . أدوات التحوطعلى  مليون دوالر أمريكي( 80 بمبلغ وقدره

  مليون دوالر أمريكي(. 80 بمبلغ وقدره خسارة: 2015مليون دوالر أمريكي ) 54التحوط 
 
  (.مليون دوالر أمريكي 799: 2015دوالر أمريكي ) ال شيء بإجماليستثمار على خيارات العملة يشتمل صافي تحوطات اإل ب(
 

 في العمليات الخارجية. ستثماراإلصافي  يتم احتسابها كتحوطاتتستخدم المجموعة ودائع  ،خيارات العملةعقود باإلضافة إلى  
مليون دوالر  676: 2015) 2016ديسمبر  31كما في  مليون دوالر أمريكي 588لدى المجموعة ودائع بإجمالي  كان

 .ستثمارتحوطات اإلصافي أمريكي( والتي تم تصنيفها ك

 

 مشتقات الماليةأنواع منتجات ال
تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة محددة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد وتاريخ محدد  اتفاقياتالعـقود اآلجلة والمستقبلية عبارة عن 

تعامل بها يتم الالمستقبلية في المستقبل. العقود اآلجلة معدة للتعامل بها في السوق الفوري. عقود العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 
أسعار الفائدة اآلجلة هي بمثابة عقود أسعار  اتفاقياتبمبالغ محددة في البورصات المنظمة وتخضع لمتطلبات الهامش النقدي اليومي. 

مصممة بشكل خاص تحدد فيها أسعار فائدة آجلة لقروض اعتبارية ولفترة زمنية متفق عليها تبدأ بتاريخ محدد في مستقبلية فائدة 
 المستقبل.

 
تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل أسعار فائدة أو عمالت أجنبية على أساس قيم اعتبارية محددة. ففي عقـود  اتفاقياتعقـود المقايضات هي 

مقايضات أسعار الفائدة يتبـادل األطراف عادة مدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة على أساس القيمة االعتبارية المحددة لعملة 
ي عقود مقايضات العمالت المختلفة يتم تبادل مبالغ اعتبارية بعمالت مختلفة. أما في عقود مقايضات أسعار الفائدة للعمالت واحدة. وف

 المختلفة فإنه يتم تبادل مبالغ اعتبارية ومدفوعات ذات أسعار فائدة ثابتة وعائمة بعمالت مختلفة.
 

إما لشراء أو بيع مقدار محدد من سلعة ما أو أداة مالية بسعر ثابت  اإللتزامتعاقدية تعطي الحق وليس  اتفاقياتعقود الخيارات هي 
 سواء كان ذلك بتاريخ محدد في المستقبل أو في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة.

 

 المتعلقة بالمشتقات المالية  ئتمانمخاطر اال
ات التعاقديـة، وهي تقتصر على اإللتزامل الطرف اآلخر بمن احتمال إخال تنشأالمتعلقة باألدوات المالية المشتقة  ئتمانمخاطر اال

القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي هي في صالح المجموعة. يتم إبرام أغلبية عقود مشتقات المجموعة مع مؤسسات مالية أخرى، 
 ي تاريخ قائمة المركز المالي. فيما يتعلق بعقود القيمة العادلة الموجبة مع أي طرف ف ئتمانوال يوجد تركز جوهري لمخاطر اال

 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض المتاجرة
مراكز والموازنة. تحتوي أنشطة المبيعات على عرض التتعلق معظم أنشطة المتاجرة في المشتقات المالية للمجموعة بالبيع واتخاذ 

لك االستفادة المتوقعة من التغيرات اإليجابية في األسعار المنتجات للعمالء. يتعلق التمركز بإدارة مراكز مخاطر السوق وكذ
األسعار بين األسواق أو المنتجات. كما في  الفروقتحديد واالستفادة من الوالمعدالت أو المؤشرات. تحتوي أنشطة الموازنة على 

 .39ولي رقم ال تستوفي متطلبات التحوط وفقاً لمعيار المحاسبة الد ةيتضمن هذا التصنيف أي مشتقات مالي
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 )تتمة( وتحوطاتمشتقات مالية  20
 

 مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التحوط
مخاطر تعرض المجموعة متضمنة إدارة دارة المخاطر، اتبعت المجموعة نظاماً متكامالً لقياس وإدارة المخاطر. وكجزء من عملية إ

إدارة الموجودات والمطلوبات. إن من سياسة  أنشطة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( وأسعار الفائدة من خالل
أقر مجلس اإلدارة وقد  دارة.المجموعة تقليل التعرض لمخاطر العملة وأسعار الفائدة إلى مستويات مقبولة محددة من قبل مجلس اإل

وتستخدم إستراتجيات  بصورة مستمرةمستويات لمخاطر العملة وذلك بوضع حدود لتعرضات مراكز العملة. تتم مراقبة المراكز 
التحوط للتأكد من بقاء المراكز ضمن الحدود الموضوعة. كما أقر مجلس اإلدارة مستويات لمخاطر أسعار الفائدة وذلك بوضع حدود 

وتستخدم استراتيجيات التحوط لتقليل فجوات بصورة مستمرة جوات أسعار الفائدة لفترات محددة. تتم مراجعة فجوات أسعار الفائدة لف
 . اإلدارة مجلس ضعهاالتي و الحدود فيأسعار الفائدة 

 

 وذلك من أجل الحد منط وكجزء من عملية إدارة الموجودات والمطلوبات، تستخدم المجموعة المشتقات المالية ألغراض التحو
التحوط وكذلك  ةمن خالل تحوط أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعذلك يتحقق وتعرضها لمخاطر العملة وأسعار الفائدة. 

االستراتيجي ضد تعرضات قائمة المركز المالي ككل. بالنسبة لمخاطر أسعار الفائدة فإنها تظهر عند مراقبة فترات الموجودات 
تجارب مماثلة لتقدير مستوى مخاطر أسعار الفائدة وبالدخول في عقود مقايضات أسعار الفائدة والعقود المستقبلية  استخداموالمطلوبات ب

، فإن المشتقات المحددة لتحوط جزء من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل لمحاسبة التحوط
 لمتاجرة. المتعلقة يتم اعتبارها كأدوات ل

 

ومقايضات عمالت للتحوط ضد مخاطر عمالت معروفة ومحددة. وخيارات العمالت تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة 
 مخاطر أسعار الفائدة الناتجة منالمستقبلية للتحوط  والعقود باإلضافة إلى ذلك، تستخدم المجموعة عقود مقايضات أسعار الفائدة

بما في محددة ذات أسعار فائدة ثابتة. وفي جميع هذه الحاالت، فإن عالقة وهدف التحوط، المالية الوراق األو قروضالعن  وباألخص
 كتحوطات. احتساب هذه المعامالت تفاصيل البند المحوط وأداة التحوط، توثق رسمياً ويتم ذلك 

 

 ية وإلتزامات محتملةائتمانارتباطات  21
 

معززة وخطابات قبول  مستنديه واعتماداتية ائتمانات المحتملة تشمل إرتباطات بتقديم تسهيالت اماإللتزية وئتماناال االرتباطات
 وخطابات ضمان نظمت لتلبية اإلحتياجات المتنوعة للعمالء. 

 

 المبلغ القائم والمعادل الموزون بالمخاطر هو كالتالي:تاريخ قائمة المركز المالي، فإن ب
2015 2016  
   
 التزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل وذاتية التصفية 2.843 3.347

 مباشرة وخطابات ضمان  ائتمانبدائل  3.581 3.197
 قروض غير مسحوبة وإرتباطات أخرى  رتباطاتا 2.166 1.735

─────── ───────  
8.279 8.590  

═══════ ═══════  
   

 اطرالمعادل الموزون بالمخ 2.890 2.699

═══════ ═══════  
 

 ات المحتملة للمجموعة: اإللتزاماإلرتباطات و استحقاقيوضح الجدول أدناه تاريخ إنتهاء الترتيبات التعاقدية حسب 
 

2015 2016  
   
 عند الطلب  999 1.243

 أشهر 6 – 1 2.844 2.740

 شهر 12 – 6 2.481 1.567

 سنوات  5 – 1 2.151 2.524

 سنوات  5من أكثر  115 205
─────── ───────  

8.279 8.590  

═══════ ═══════  
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 )تتمة( ةية وإلتزامات محتملائتمانارتباطات  21
 

 سيتم سحبها قبل إنتهاء اإلرتباطات. رتباطاتاالات المحتملة أو اإللتزامال تتوقع المجموعة بأن جميع 
 

. تتضمن الدعوى القضائية على المطالبات المرفوعة ضد المجموعة ومن قبل الدول األخرىمختلف  دعاوى معالمجموعة  لدى
شركات  لمعلقة ضدالمجموعة والتي تنتج ضمن األعمال االعتيادية. اقتنع أعضاء مجلس إدارة البنك، بعد مراجعة المطالبات ا

الصلة بأن نتائج هذه المطالبات سوف لن يكون لها تأثير جوهري  ويالقانونيين المهنيين ذ المستشارينعلى مشورة  المجموعة وبناءً 
 سلبي على المركز المالي للمجموعة.

 

 صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية  22
 

 جة بصورة أساسية من إستثمارات في شركات تابعة :فيما يلي صافي التعرضات الهامة للعمالت األجنبية والنات
 

2015  2016  
 المعادل 
 بالدوالر

  العملة األمريكي 

 المعادل
بالدوالر 
 فائض )عجز(  العملة األمريكي 

      

 لاير برازيلي 1.816 558  1.074 271

 دينار أردني 159 224  146 206

 دينار جزائري 14.224 129  13.732 128

 جنيه مصري 1.718 94  1.294 165

 جنيه إسترليني (6) (7)  (8) (12)

 لاير قطري - -  720 198

 دينار بحريني - -  28 74

 لاير عماني 2 5  59 154

 درهم إماراتي 2 1  (353) (94)
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  23
 

 موجودات والمطلوبات المالية للمجموعة.للقيمة العادلة الجدول التالي قياس التسلسل الهرمي لل يبين
 

 2016ديسمبر  31 23-1
 

 :2016ديسمبر  31لقيمة العادلة للموجودات كما في لتسلسل الهرمي الاإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات 
  1المستو   2المستو   المجموع 

    
 لغرض المتاجرة  أوراق مالية محتفظ بها 708 3 711

 المتاحة للبيع  –أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة    

  مدرجةسندات دين  4.142 - 4.142
  مدرجةسندات دين غير  - 485 485
  المدرجةأسهم حقوق الملكية  4 - 4
  المدرجةأسهم حقوق الملكية غير  - - -
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 47 47
 مقايضات العمالت  - 21 21
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 79 79
 عقود الخيارات  228 51 279
 عقود مستقبلية  9 - 9
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    

 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
 عقود الخيارات  - - -
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  23
 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31 23-1
 

 )تتمة( :2016ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 :المالية المقاسة بالقيمة العادلة  المطلوبات

  1المستو   2المستو   المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    

 مقايضات أسعار الفائدة  - 42 42
  عمالتالمقايضات  - 27 27
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 33 33
 خيارات عقود ال 204 52 256
 عقود مستقبلية  11 - 11
  اتتحوطمشتقات مالية محتفظ بها ك   

 مقايضات أسعار الفائدة  - - -
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 25 25
 عقود الخيارات - - -

 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 .ما يليبإستثناء  ري عن قيمها المدرجةن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهإ
 

  القيمة المدرجة  1المستو   2المستو   المجموع 
 الموجودات المالية     

 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  989 1.012 - 1.012

     

 

 

 

 المطلوبات المالية     

 ألجل أخرى سندات وتمويالتو ذونات ألجلأ 4.269 707 3.573 4.280

 

  2015ديسمبر  31 23-2

 

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

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة:الموجودات 
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  416 118 534
 المتاحة للبيع  –راق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة أو   

 سندات دين مدرجة  3.150 - 3.150
 سندات دين غير مدرجة  - 621 621

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

 الفائدة مقايضات أسعار  - 29 29
 مقايضات العمالت  - 67 67
 عقود صرف أجنبي آجلة  - 63 63

 عقود الخيارات  110 13 123
 عقود مستقبلية  55 - 55
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات    
 مقايضات أسعار الفائدة  - 2 2

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 35 35
 عقود الخيارات  - 8 8
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  23

 

 )تتمة( 2015ديسمبر  31 23-2
 

 )تتمة( :2015ديسمبر  31كما في  للمطلوباتلقيمة العادلة للتسلسل الهرمي ااإلفصاحات الكمية لقياس 
 

 :المقاسة بالقيمة العادلة المالية المطلوبات
  1المستوى  2المستوى  المجموع 

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة    
 مقايضات أسعار الفائدة  - 26 26
 مقايضات العمالت  - 31 31

 عقود صرف أجنبي آجلة  - 136 136
 عقود الخيارات  100 - 100
 عقود مستقبلية  37 - 37
 حتفظ بها كتحوطات مشتقات مالية م   
 مقايضات أسعار الفائدة  - 1 1
 عقود صرف أجنبي آجلة  - - -
 عقود الخيارات - 6 6

 

 القيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
 .ما يليبإستثناء  إن القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة

 
  القيمة المدرجة  1المستوى  2المستوى  المجموع 
 الموجودات المالية     
 أوراق مالية أخرى محتفظ بها لغرض غير المتاجرة  1.735 1.712 25 1.737

     

 

 

 

 المطلوبات المالية     
 سندات وتمويالت ألجل أخرىو ذونات ألجلأ 3.943 668 3.122 3.790

 

 1دوات المالية في المستو  األ
إذا  اً . يعتبر السوق نشطبتاريخ الميزانية مدرجةالأسعار السوق  إلىنشطة السواق األستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في ت

 تأو خدما صناعية ةمجموع أو رأو السمسا رمتوفرة بصورة منتظمة من شركة الصرافة أو التاجمتاحة و مدرجةالكانت األسعار 
معامالت السوق الفعلية والتي تحدث بانتظام دون شروط تفضيلية. إن أسعار السوق أسعار تلك و الجهات الرقابية، وتمثل التسعير أ

المستخدمة للموجودات المالية المحتفظ بها من قبل المجموعة هي أسعار العروض الحالية. يتم تضمين هذه األدوات في  مدرجةال
 100ومؤشر فتسي ( DAX)بصورة أساسية على مؤشر داكس  1من األدوات المالية المتضمنة في المستوى . تتض1المستوى 

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

 2األدوات المالية في المستو  
مشتقات المالية( ى سبيل المثال، السوق الموازنة للية التي ال يتم تداولها في السوق النشط )عليتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المال

معلومات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما كانت متوفرة وتعتمد أقل قدر  استخدامتقنيات التقييم. تزيد تقنيات التقييم هذه من  استخدامب
نه يتم يمكن مالحظتها، فإ انت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم العادل لألداةممكن على التقديرات الخاصة بالمؤسسة. إذا ك

 .2تضمين األداة ضمن المستوى 
 

 2والمستو   1تحويالت بين المستو   
 : ال شيء(.2015ديسمبر  31) 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحوياليكن هناك لم 
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 إدارة المخاطر 24
 

 المقدمة 
، مع مراعاة حدود المخاطر المستمرة القياس والمراقبةو التحديدإدارتها من خالل عملية ويتم  إن المخاطر كامنة في أنشطة المجموعة

 ومخاطر السوقوالمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة  ئتمانمخاطر االلعدة مخاطر متمثلة في  المجموعة رى. تتعرضخاألضوابط الو
 . مخاطر القانونية واإلستراتيجية وكذلك األشكال األخرى من المخاطر الكامنة في عملياتها الماليةالو
 

بنية تحتية قوية وشاملة إلدارة المخاطر. ويشمل ذلك  تطويرفي  بشكل كبيراستثمرت المجموعة على مدى السنوات القليلة الماضية 
عملية مراقبة وكذلك والمخاطر التشغيلية ونماذج وأنظمة تصنيف إدارة المخاطر ومخاطر السوق  يةئتمانعملية تحديد المخاطر اال

 وسيطرة قوية لسير أعمال هذه المخاطر.
 

 إدارة المخاطر هيكل
والسياسات التوجيهية التي تم وضعها من /مدى قبول المخاطر تنفيذ إستراتيجية مخاطر المجموعةعن ولة ؤلمساإن اإلدارة التنفيذية هي 

المجموعة  لها أنشطةتحديد وتقييم كافة المخاطر الجوهرية التي تتعرض  بما في ذلك  (BRC)دارةمجلس االالتابعة لمخاطر القبل لجنة 
العليا وكذلك من المجلس التالية ولجان اإلدارة  لجانمناسبة للحد منها. ويتم ذلك من خالل  بصفة مستمرة وتصميم وتنفيذ ضوابط داخلية

  والمخاطر في المقر الرئيسي للمجموعة.  ئتمانخالل مجموعة اال

 

أفضل ممارسات  استخداماألساسية وهي ولية ؤالمساإلدارة بأداء ضمن البنية التحتية األساسية الواسعة إلدارة البنك، تقوم لجان مجلس 
قبول باإلشراف على تحديد   (BRC)اإلدارةمخاطر التابعة لمجلس الاإلدارة واإلشراف على المخاطر. وعلى هذا المستوى، تقوم لجنة 

السلطات الرقابية في بمتطلبات  اإللتزاماألخرى لمتابعة المجلس التنسيق مع لجان ولية ؤمسلجنة لتتحمل اكما  ،المخاطر ومعايير عملها
 .أنشطتهاالتي تزاول فيها المجموعة البلدان ختلف م
 

أمام مجلس اإلدارة عن التأكد بأن المجموعة تحتفظ بنظام فعال لمراقبة المخاطر المالية ولة ؤمسالهي لمجموعة لتدقيق الإن لجنة 
 . دان التي تعمل فيها المجموعةفي مختلف البل رقابيةوالمحاسبية وإدارة المخاطر ومراقبة إلتزام المجموعة بمتطلبات السلطات ال

 
قروض في محفظة  في المستويات العلياية ئتمانعن القرارات االولة ؤالمسفي المقر الرئيسي هي للمجموعة  ئتمانإن لجنة اال
األخرى وتتعامل اللجنة مع الموجودات المضمحلة والمسائل العامة سقوف ال، كما أنها تحدد سقوف اإلقراض للبلدان والمجموعة
 .ئتمانلال العامةسياسات الالمتعلقة ب

 
لة بصورة أساسية عن تحديد الخطط اإلستراتيجية الطويلة األجل واألساليب مسؤوهي الللمجموعة إن لجنة الموجودات والمطلوبات 

تقوم لجنة  من أجل تحقيق أهداف المجموعة اإلستراتيجية. ةوالمطلوبات بحكمقصيرة األجل لتوجيه تخصيص الموجودات الالمرحلية 
بمراقبة سيولة المجموعة ومخاطر السوق وبيان المخاطر التي تواجهها المجموعة في سياق للمجموعة الموجودات والمطلوبات 

. يتم مساعدة لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة من قبل اللجان الفرعية إلدارة رأس المال التطورات االقتصادية وتقلبات السوق
 ثمارات والعمالت األجنبية المهيكلة.والسيولة واإلست

 
هي المسؤولة بصورة أساسية عن تحديد الخطط اإلستراتيجية الطويلة األجل واألساليب للمجموعة المخاطر التشغيلية إدارة إن لجنة 
يلية والمخاطر غير لتحديد الوقت المناسب واإلدارة الحكيمة ومراقبة وقياس تعرض المجموعة للمخاطر التشغقصيرة األجل الالمرحلية 

لجان السياسات وتشرف على وضيفة المخاطر التشغيلية.  للمجموعةالمخاطر التشغيلية إدارة لجنة المالية الفعلية والناشئة. تضع 
تقنية المعلومات مجموعة ولجنة المخاطر للمجموعة واللجنة استمرارية األعمال للاالمتثال مراقبة المخاطر المتخصصة، مثل لجنة 

 هي المسؤولة عن اإلدارة السليمة لفئات معينة من المخاطر غير المالية.موعة للمج
 

المعلومات لتوفير بنية تحتية متماسكة للقيام  تقنيةوكذلك أنظمة  ائتمانمخاطر ومحللي  قرف  دارة المذكور أعاله، مدعومة ب  إن هيكل اإل
 . ةومهام المخاطر األخرى بطريقة سهل ئتمانبمهام مخاطر اال

 
ولة عن إدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها ولديها لجنة إلدارة المخاطر تابعة لمجلس اإلدارة ؤإن كل شركة تابعة للمجموعة هي المس

 وليات لجان المجموعة. ؤوليات مماثلة لمسؤوالتي لديها مسولجان اإلدارة 
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  اليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بم

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 قياس المخاطر وأنظمة التقارير

 

 تقليل المخاطر
تستخدم المجموعة المشتقات المالية واألدوات األخرى إلدارة التعرض للمخاطر الناتجة ، كجزء من برنامجها الشامل إلدارة المخاطر

مخاطر الناتجة عن ات التعرضو ئتمانالملكية ومخاطر االحقوق أسهم مخاطر جنبية والفوائد والعمالت األمن التغيرات في أسعار 
 متنبأ بها.المعامالت ال

 
قدمية داخل المجموعة. تتم ح بها على المستوى المناسب من األيتم تقييم بيان المخاطر قبل الدخول في معامالت التحوط، وهي المصر

. في حاالت عدم فعاليتها، تدخل المجموعة في عالقات تحوط من قبل المجموعة ساس شهريجميع عالقات التحوط على أفعالية مراقبة 
 جديدة للتقليل من المخاطر بصورة مستمرة.

 
 أدناه(.  أنظر لمزيد من التفاصيل لية )ئتمانتستخدم المجموعة بنشاط الضمانات لتقليل مخاطرها اال

 

 المخاطر زيادة تركز 
أو في أنشطة في نفس اإلقليم الجغرافي أو عندما تكون لها  ةاألطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهتظهر التركزات عندما تدخل 

 نفس السمات اإلقتصادية مما تؤثر بشكل متشابه على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز تغيرات إقتصادية أو سياسية أو
النسبي في أداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع صناعي أو موقع  تأثرالإلى أي تغيرات أخرى. تشير التركزات 

 جغرافي معين.
 

حدود ومن أجل تجنب الزيادة في تركز المخاطر، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة توجيهات معينة للتركيز على حدود البلد 
 وفقاً لذلك.  ئتمانوإدارة التركزات المحددة لمخاطر االعلى سيطرة التم تية متنوعة. إستثمارالطرف اآلخر والمحافظة على محافظ 

 

 ئتمانمخاطر اال
األطراف األخرى بالتزاماتهم وزبائنها وهي مخاطر احتمال تعرض المجموعة لخسارة بسبب عدم وفاء عمالئها  ئتمانمخاطر اال

ريق وضع حدود على حجم المخاطر التي هي على استعداد لقبولها عن ط ئتمانالتعاقدية. وتقوم المجموعة بإدارة ومراقبة مخاطر اال
 إلى تلك الحدود.  ريق مراقبة التعرضات بالنسبةالصناعية وعن طواألطراف األخرى والتركزات الجغرافية ولألفراد 

 
وحدود المخاطر  يعاصنقطاع و المحددة لكل بلد ئتمانغير المالئمة يتمثل في حدود اال ئتمانن المستوى األول للحماية ضد مخاطر االإ

التي تم وضعها من قبل لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة مجموعة عمالء العمالء أو  ائتمانباإلضافة إلى حدود  ،األخرى
 ئتماناالر مخاطلتعرض ال. ومن ثم يتم السيطرة على المصرفية في المقر الرئيسي، وتم تخصيصها بين البنك وشركاته التابعة ئتماناال
على تصنيف مخاطر العمالء بموجب نظام تصنيف  ن خالل تسلسل تفويض السلطات بناءً عمالء مالعمالء األفراد أو مجموعة من لل
ية غير المضمونة الحدود فإن سياسات المجموعة تتطلب ئتمانالداخلي للمجموعة. وفي الحاالت التي تتخطى فيها التسهيالت اال ئتماناال

والتي هي على هيئة ضمانات نقدية أو أرواق مالية أو رهانات قانونية على موجودات العميل أو  ئتمانيل مخاطر االضمانات لتقل
كإجراء لتقييم المخاطر/العوائد في  للمخاطر عوائد رأس المال المعدل كما تقوم المجموعة باعتماد مقياساألخرى. األطراف ضمانات 

كل قطاع عمل لها يععلى أساس المحفظة، وتجم عدل للمخاطرالم يتم إجراء تحليل عوائد رأس المالمرحلة الموافقة على المعاملة. كما 
 ووحدة العمل والمجموعة بأكملها. 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 ية أخر ائتمانضمانات وتعزيزات  يدون األخذ في اإلعتبار أ ئتماناالعرض لمخاطر الحد األقصى للت
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض تم إدارة مخاطر تركز المجموعة حسب اإلقليم الجغرافي وحسب القطاع الصناعي. ت

األقصى الحد  اجمالي يوضح. محتملةالات اإللتزامية وانئتماال االرتباطاتبنود متضمنة  ،قائمة المركز الماليلبنود  ئتمانلمخاطر اال
 المقاصة والضمانات الرئيسية. اتفاقيات استخدام، قبل تأثير تقليل المخاطر من خالل المخاطرللتعرض 

 إجمالي الحد  
 األقصى للتعرض

 2016 2015 
   

 965 1.794 أموال سائلة

 416 708 محتفظ بها لغرض المتاجرةسندات دين 

 4.313 4.130 يداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرىإ

 1.447 1.556 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.506 5.610 سندات دين محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

 13.958 14.683 قروض وسلف

 1.266 1.465 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ───────── ───────── 

 29.946 27.871 
   

 8.279 8.590 (21ية والتزامات محتملة )إيضاح ائتمانارتباطات 
 ──────── ──────── 

 36.150 38.536 المجموع
 ══════ ══════ 
 
الحالية ولكن ليس الحد األقصى  ئتمانن المبالغ المبينة أعاله توضح تعرض مخاطر االإدوات المالية بالقيمة العادلة فتسجل األ مادنع

 مكن إن ينتج  في المستقبل نتيجة لتغيرات في القيم. الذي من الم
 
إليضاحات  الرجوعبالنسبة لكل فئة من فئات األدوات المالية، ينبغي  ئتمانتعرض لمخاطر االللمزيد من التفاصيل عن الحد األقصى لل

 أدناه. ةموضح والتقنيات األخرى لتخفيف المخاطرن تأثير الضمانات إمحددة. 
 

  ئتماناللحد األقصى للتعرض لمخاطر اطر لتركز المخا
حقوق ية أخرى( والمطلوبات وائتمانضمانات محتفظ بها أو تعزيزات  ةيمكن تحليل موجودات المجموعة )قبل األخذ في االعتبار أي

 حسب األقاليم الجغرافية التالية: تااإللتزاموواإلرتباطات الملكية 

 
 موجودات

──────────────────── 
 الملكية قمطلوبات وحقو

──────────────────── 

ية والتزامات ائتمانارتباطات 
 محتملة

──────────────────── 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
       

 1.510 1.220 1.008 987 3.743 4.043 أوروبا الغربية

 3.744 3.373 21.403 21.252 12.353 11.763 العالم العربي

 250 463 90 550 1.547 1.144 آسيا

 520 580 1.048 927 2.850 3.234 أمريكا الشمالية

 2.105 2.923 3.965 5.842 5.931 8.049 أمريكا الالتينية

 150 31 357 388 1.447 1.713 أخرى
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 8.279 8.590 27.871 29.946 27.871 29.946 المجموع

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

 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

45 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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  )تتمة( ئتمانالطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر اتركز المخا
ية ئتمانقبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االتحليل القطاع الصناعي للموجودات المالية للمجموعة، 

 األخرى، هي كالتالي:
 صافي الحد األقصى للتعرض  إجمالي الحد األقصى للتعرض 
 2016 2015 2016 2015 

     

 10.095 9.572 11.809 11.541 ماليةخدمات 

 5.487 6.390 5.558 6.419 خدمات أخرى 

 3.617 3.663 3.645 3.699  صناعي 

 998 1.037 1.068 1.136 إنشائي

 725 643 725 643 تعدين وتنقيب

 357 408 357 408 زراعة وصيد وتشجير

 635 870 645 879 تجاري

 697 634 698 635 يإستهالكتمويل شخصي / 

 3.318 4.544 3.366 4.586 حكومي
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 25.929 27.761 27.871 29.946 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
ات المحتملة للمجموعة، قبل وبعد األخذ في االعتبار الضمانات المحتفظ بها أو اإللتزامية وئتمانتحليل القطاع الصناعي لالرتباطات اال

 ية األخرى، هي كالتالي:ئتمانالتعزيزات اال
 

 صافي الحد األقصى للتعرض  للتعرضإجمالي الحد األقصى  
 2016 2015 2016 2015 

     

 2.851 2.933 3.201 3.240 ماليةخدمات 

 2.181 2.185 2.186 2.190 خدمات أخرى 

 1.531 1.455 1.539 1.462 صناعي

 686 588 689 590 إنشائي

 365 462 365 462 تعدين وتنقيب

 5 24 5 24 زراعة وصيد وتشجير

 202 543 205 545 تجاري

 57 50 59 52 حكومي
 30 25 30 25 أخرى

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 7.908 8.265 8.279 8.590 المجموع
 ══════ ══════ ══════ ══════ 
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  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(ة المخاطر إدار 24
 

 حسب فئة الموجودات المالية ئتماننوعية اال
ية الداخلية. يوضح الجدول أدناه نوعية ئتمانالالتصنيفات ا استخدامالمجموعة ب الموجودات المالية من قبل ائتمانتم إدارة نوعية ت

 . ية للمجموعةئتمانالالي، على أساس نظام التصنيفات احسب فئة الموجود الم ئتماناال
 

 ها وغير مضمحلةاستحقاقلم يحن موعد  
 2016ديسمبر  31

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 دون
 المستو 

فات موعد 
 ها استحقاق

مضمحلة و 
 المجموع بشكل فردي 

      
 1.794 - - - 1.794 أموال سائلة
 708 - - 708 - محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات دين

 4.130 - - 1.009 3.121 ؤسسات مالية أخرىإيداعات لدى بنوك وم
 1.556 - - 1.408 148 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.610 3 - 1.545 4.062 سندات دين محتفظ بها لغرض غير المتاجرة
 14.683 252 - 9.163 5.268 قروض وسلف 

 1.465 - - 225 1.240 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ──────

─── 

─────

──── 

──────

──── 

──────

──── 

──────

─── 
 15.633 14.058 - 255 29.946 
 ═══════

═════ 

══════

════ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 
 

 لم يحن موعد استحقاقها وغير مضمحلة 
 2015ديسمبر  31

 درجة 
 عالية 

 درجة
 المعيار
 األساسي

 دون
 المستوى

فات موعد 
 استحقاقها 

حلة مضمو 
 المجموع بشكل فردي 

      
 965 أموال سائلة

 
- - - 965 

 416 - - 3 413 محتفظ بها لغرض المتاجرة سندات دين

 4.313 - - 1.827 2.486 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1.447 - - - 1.447 أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء

 5.506 7 - 1.133 4.366 غير المتاجرةسندات دين محتفظ بها لغرض 

 13.958 161 - 6.292 7.505 قروض وسلف 

 1.266 - - 129 1.137 ية أخرى ائتمانتعرضات 
 ──────

─── 

─────

──── 

──────

──── 

──────

──── 

──────

─── 
 18.319 9.384 - 168 27.871 
 ═══════

═════ 

══════

════ 

═══════

═══ 

═══════

═══ 

═══════

═══  

مليون دوالر أمريكي  73ها ولكنها غير مضمحلة استحقاقإجمالي مبالغ الموجودات التي فات موعد بلغ ، 2016ديسمبر  31كما في 
 مليون دوالر أمريكي(، وجميعهم تقل استحقاقاتهم عن تسعين يوماً. 58: 2015)
 

من خالل نظام تصنيف المخاطر.  ئتمانبر محفظة االع ئتمانومن سياسات المجموعة المحافظة على دقة وتطابق تصنيفات مخاطر اال
عبر كافة خطوط األعمال واألقاليم  ئتمانسهل هذا من تركيز اإلدارة على المخاطر القابلة للتطبيق ومقارنة تعرضات مخاطر االو

لومات السوق المقدمة من أجل . إن نظام التصنيف تدعمه مجموعة متنوعة من التحليالت المالية، باإلضافة إلى معالجغرافية والمنتجات
خصيصاً لمختلف الفئات  ةاألطراف األخرى. جميع تصنيفات المخاطر الداخلية مصمم ائتمانتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر 

 . ويتم تقييم وتحديث تصنيفات المخاطر بصورة منتظمة. كل فئة من فئات المخاطر لديهامجموعةلسياسة تصنيف ال ومستمدة وفقاً 
 درجات من وكاالت تصنيف تعادل موديز وستاندرز وبورز وفيتش. 

 

 إعادة تفاوض شروطها كما في نهاية السنة تالقيمة المدرجة حسب فئة الموجودات المالية التي تم
 

 2016 2015 
   

 207 294 قروض وسلف
 ═══════ ═══════ 
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  ع األرقام بماليين الدوالرات األمريكيةجمي

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 ية أخر  ائتمانضمانات وتعزيزات 
ية للطرف اآلخر. تتضمن أنواع الضمانات الرئيسية التي تم ئتمانإن مقدار ونوعية الضمانات المطلوبة يعتمد على تقييم المخاطر اال

 بنوك. حصول عليها على نقد وضمانات من ال

 
األساسية، وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم  تفاقيةتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقاً لال
المقاصة  اتفاقيات استخدام. كما تقوم المجموعة بضمحاللالحصول عليها من خالل مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإل

 ى.الرئيسية مع األطراف األخر
 

 مخاطر التسوية
الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته بتسليم النقد أو أوراق مالية أو نتيجة لفشل مخاطر التسوية هي مخاطر التعرض للخسارة 

موجودات أخرى حسب ما هو متفق عليه في العقد. وألنواع معينة من المعامالت، تقوم المجموعة بتقليل هذه المخاطر من خالل 
تأكد من تسوية المعاملة فقط عندما يقوم كال الطرفين بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتسوية. وتشكل موافقات التسوية وكيل تسوية لل

 .ئتمانية وإجراءات مراقبة حدود االئتمانجزءاً من الموافقات اال
 

 مخاطر السوق 
اإلستراتيجية، سوف تتأثر نتيجة لتغيرات أسعار  مخاطر السوق هي مخاطر بأن أرباح أو رأسمال المجموعة أو قدرتها لدعم أعمالها

 القروض وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع. كلفة ت أسعارالسوق أو األسعار المتعلقة بأسعار الفائدة أو أسعار األسهم أو 
 

قبة مخاطر السوق. يتم قياس تستخدم المجموعة الحدود والسياسات الموضوعة من قبل المجموعة التي يتم من خاللها متابعة ومرا
الخزانة ومراقبة هذه المخاطر من قبل قسم إدارة المخاطر مع إشراف إستراتيجي من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات. إن وحدة 

لة عن وضع وتنفيذ سياسة مخاطر السوق ووضع منهجية لقياس/متابعة مسؤوالمالية التابعة لقسم إدارة المخاطر هي السوق ومخاطر 
لة عن مراجعة جميع المنتجات التجارية الجديدة وسقوف مخاطر المنتجات قبل اعتمادها من قبل لجنة مسؤولمخاطر وكذلك ا

لية األساسية إلدارة مخاطر السوق في قياس مخاطر السوق وتقديم تقرير عن مخاطر السوق مسؤوالموجودات والمطلوبات. وتتمثل ال
 وعة.مقابل السقوف المعتمدة من قبل المجم

 
 مخاطر سعر الفائدة 

. تنتج مخاطر سعر الفائدة من إحتمال التغيرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات الماليـة
م عوامل مخاطر تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لوجود تفاوتات في إعادة تسعير فوائد الموجودات والمطلوبات. إن أه

المتأثرة بأسعار الفائدة هي في  اومطلوباته االمخاطر ألن موجوداته ه السوق بالنسبة للمجموعة هي أسعار الفائدة. ولكن يتم تقليل هذ
معظمها ذات معدالت عائمة حيث فترة المخاطر أقل. وبشكل عام، تستخدم المجموعة التمويل بالعمالت المتوافقة وتحويل األدوات 

 ثابتة إلى معدالت عائمة من أجل إدارة الفترة بشكل أفضل في سجالت الموجودات.المعدالت ال اتالية ذالم
 

قائمة ليوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المحتملة الممكنة في معدالت الفائدة، مع اإلحتفاظ بجميع المخاطر األخرى ثابتة، ل
 للمجموعة. لألرباح أو الخسائرالموحدة 

 

التأثير في التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على صافي دخل الفوائد لمدة سنة  هي لألرباح أو الخسائراسية القائمة الموحدة إن حس
ديسمبر، متضمنة تأثير أدوات التحوط. يتم إحتساب  31واحدة، على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحتفظ بها في 

ومقايضات مرتبطة  ق إعادة تقييم المعدل الثابت للموجودات المالية المتاحة للبيع، متضمنة تأثير أي تحوطحساسية الحقوق عن طري
بصورة جوهرية، فإن جميع األوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من قبل المجموعة هي موجودات . به

 اسية الحقوق نتيجة لتغيرات في معدل الفائدة تعتبر غير جوهرية. ن التغيرات في حسإ، فبمعدالت عائمة. وبالتالي
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 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(الفائدة  سعرمخاطر 
 2016 

 

الزيادة في 
 النقاط 

  األساسية

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

 النقص في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

     

 2 25 (2) 25 دوالر أمريكي

 (1) 25 1 25 يورو

 - 25 - 25 إسترليني  ه جني

 (3) 25 3 25 لاير برازيلي 

 (4) 25 4 25 أخر 
 

 2015 

 

الزيادة في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

 النقص في 
 النقاط 

 األساسية 

 حساسية قائمة 
األرباح أو 
 الخسائر

     

 (5) 25 5 25 دوالر أمريكي

 (1) 25 1 25 يورو

 1 25 (1) 25 إسترليني  ه جني

 (3) 25 3 25 لاير برازيلي 
 (1) 25 1 25 أخرى

 

 مخاطـر العملة
 ألداة المالية نتيجة لتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن مخاطر العملة هي مخاطر تغير قيمة ا

 

تعرضات جوهرية على موجوداتها ومطلوباتها النقدية وتدفقاتها النقدية المتنبأ المجموعة  لدىيشير الجدول أدناه إلى العمالت التي كان 
ة في أسعار العملة مقابل الدوالر األمريكي مع اإلحتفاظ . يحسب التحليل تأثير التغيرات المحتملة الممكن2016ديسمبر  31بها كما في 

)نتيجة لحساسية القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية لألرباح أو الخسائر بجميع المتغيرات األخرى ثابتة في القائمة الموحدة 
 تمقايضات العمالل القيمة العادلة ة لتغيرات في)نتيجحقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والمحتفظ بها لغرض غير المتاجرة( و

وتأثير تغيرات العمالت األجنبية على هيكلة مراكز البنك في شركاته  تخدمة كتحوطات للتدفقات النقدية(وعقود صرف أجنبي آجلة المس
، وبينما تعكس حقوق الملكيةأو ائر لألرباح أو الخسالتابعة. تعكس القيمة السالبة في الجدول صافي انخفاض محتمل في القائمة الموحدة 

 محتملة. الصافي الزيادة  القيمة الموجبة

 2016  2015 

 العملة

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأمير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأمير على 
حقوق 
  الملكية 

 تغير في
 سعر العملة

% 

التأثير على 
الربح قبل 
 الضريبة 

التأثير على 
 حقوق الملكية 

        

 2-+/ 11-+/ %5-+/  28-+/ - %5-+/ لاير برازيلي

 - 1-+/ %5-+/  - - %5-+/ إسترليني هجني

 8-+/ - %5-+/  4-+/  1-+/ %5-+/ مصري هجين

 9-+/ 1-+/ %5-+/  9-+/  2-+/ %5-+/ دينار أردني 

 6-+/ - %5-+/  6-+/ - %5-+/ دينار جزائري 

 - 10-+/ %5-+/  - - %5-+/ لاير قطري 

 - 8-+/ %5-+/  - - %5-+/ لاير عماني

 - 4-+/ %5-+/  - - %5-+/ دينار بحريني 

 - 5/+- %5-+/  - - %5-+/ درهم إماراتي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 مخاطر أسعار األسهم
ألسهم حقوق الملكية كنتيجة لتغييرات في مستويات مؤشرات األسهم العادلة  اطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيممخ
 . سندات المجموعةمخاطر أسعار األسهم المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة من محفظة لتعرض المؤشرات قيمة األسهم الفردية. ينتج و
 

تيجة لتغير في القيمة العادلة ألدوات أسهم حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة وأدوات أسهم )كنحقوق الملكية إن التأثير على 
الموجود مع اإلحتفاظ بجميع  نة في مؤشرات األسهم أو صافي قيمالمحتفظ بها كمتاحة للبيع( نتيجة لتغيرات محتملة ممكحقوق الملكية 

 المتغيرات األخرى ثابتة، هي كالتالي: 

 2016  2015 

 

التغير في  %
أسعار 
 األسهم 

 التأمير 
على قائمة 
األرباح أو 
حقوق /الخسائر
  الملكية 

التغير  %
في أسعار 

 األسهم 

 التأثير 
على قائمة 
األرباح أو 

حقوق /الخسائر
 الملكية 

      

 6-+/ %5-+/  - %5-+/ محتفظ بها لغرض المتاجرة أسهم حقوق الملكية ال

      

 2-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ الملكية المتاحة للبيع أسهم حقوق 

 

 المخاطر التشغيلية 
يمكن تعريف المخاطر التشغيلية بأنها مخاطر الخسارة الناتجة من عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األنظمة أو من أحداث طارئة 

شطة األعمال وال يمكن بأي حال من األحوال إزالتها بصورة خارجية. وال بد من اإلشارة بأن مخاطر التشغيل تبقى كامنة في جميع أن
تامة؛ إال أن القيمة العائدة للمساهمين يمكن المحافظة عليها أو تعزيزها عن طريق اإلدارة أو التقليل وفي بعض الحاالت التأمين ضد 

طوير إطار عمل المخاطر التشغيلية متضمناً المخاطر التشغيلية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف قامت وحدة إدارة المخاطر التشغيلية بت
/تقليل المخاطر. تم تطوير مجموعة متنوعة من العمليات المعنية عبر المجموعة سيطرةالتحديد، القياس، اإلدارة والمراقبة وعناصر 

التشغيلية وإدارة األحداث متضمنة وسائل التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم بها من قبل الوحدات العاملة، وبعض مؤشرات قياس المخاطر 
 ة إزاء الظروف الطارئة.حتياطيومراجعة المنتجات الجديدة وآليات إقرار المعامالت والخطط اإل

 
وتنوي المجموعة تطبيق الشفافية التامة على المخاطر التشغيلية في جميع وحداتها، وهي تقوم لهذا الغرض بتطوير آليات تسمح بتقديم 

علومات المخاطر التشغيلية ذات الصلة إلدارة األعمال واإلدارات العليا، وكذلك للجنة إدارة مخاطر التشغيل تقارير منتظمة إلدارة م
 ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة فضال عن مجلس اإلدارة نفسه.

 
ا موظفون مستقلون عن تنص سياسة المجموعة على أن مهام التشغيل المتعلقة بقيد وتسجيل ومراقبة المعامالت يجب أن يقوم به

الموظفين الذين يتولون تجهيز المعامالت. وبالتالي فإن على كل قطاع من قطاعات األعمال في المجموعة بما في ذلك إدارة العمليات 
ءات وبرامج ، والرقابة المالية، أن تأخذ كل منها باإلجرااإللتزاموتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة الشؤون القانونية و

التحكم المنوه عنها أعاله بهدف إدارة المخاطر التشغيلية المتعلقة بكل منها، وذلك ضمن التوجيهات والمبادئ المنصوص عليها في 
سياسات المجموعة واإلجراءات السارية المفعول. ومن أجل ضمان إدارة سليمة للمخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المجموعة فقد تم 

 ظائف الدعم المكلفة بالمساعدة على تحديد وقياس وإدارة ومراقبة وسيطرة/ تقليل المخاطر التشغيلية، كما هو مناسب.خلق بعض و
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 مخاطر السيولة 
رة بتنويع وللحد من هذه المخاطر، قامت اإلدا. والمضغوطةها ضمن الظروف اإلعتيادية استحقاقعندما يحين موعد  اعلى الوفاء بمطلوباته المجموعةة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة مخاطر السيول

ويتضمن هذا إجراء تقييم للتدفقات النقدية  .يوميالسيولة على أساس مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية وعتبار ووإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في اإل األساسيةة إلى قاعدة الودائع مصادر التمويل باإلضاف
 ها للحصول على تمويل إضافي إذا لزم األمر. استخدامالمتوقعة ومدى توافر ضمانات عالية الدرجة التي يمكن 

 

. وتتمتع المجموعة بصورة حتى في الظروف المعاكسةجميع التزاماتها، بمطلوبة للوفاء لك لضمان توفير النقد بالسرعة الوذ ستدعيها أصول الحيطةتويات التي تتحتفظ المجموعة بموجودات سائلة عند المس
الحد ن إف .للسيولة إلدارة ومراقبة السيولة اليوميةالحد األدنى  استخداميتم  تعد المصادر الرئيسية لسيولتها قاعدة ودائعها والسيولة المستمدة من عملياتها واإلقتراضات فيما بين البنوك. بفائض من السيولة،عامة 

قية المستمدة من في أطار القيمة السوات المعتمدة اإللتزامو ةيئتمانتمويل االرتباطات االو الودائع الناتجة عن سحب جميع التدفقاتإبقاء فيها المجموعة ستطيع الحد األدنى لعدد األيام التي تيمثل األدنى للسيولة 
  . لمحتملةالسيناريوهات ا

 

 على الفرضيات الداخلية. لية مقابل الفجوات المعدلة بناءً منتجة لتلخيص فجوات السيولة الفعتكون  ستحقاقالسيولة الداخلية/بيان االفإن باإلضافة إلى ذلك، 
 

المتوقعة لهذه المطلوبات.  اتستحقاقلال التاليالتعاقدية للسداد غير المخصومة. راجع الجدول  اتاإللتزامعلى أساس  2016ديسمبر  31في كما المطلوبات المالية للمجموعة  استحقاقيلخص الجدول أدناه بيان 
مطالبة المجموعة بالسداد وال لممكن  في أقرب تاريخالسداد بلبوا اومع ذلك، تتوقع المجموعة بأن العديد من العمالء لن يط تتم معاملة المدفوعات التي تخضع إلشعار كما لو أن اإلشعار يعطى على الفور.

 .االحتفاظعلى تاريخ  للمجموعة بناءً  متوقعةيعكس الجدول التدفقات النقدية ال
 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2016ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        

 ودائع العمالء 5.670 2.090 1.036 1.498 3.092 49 81 13.516

 ودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى 2.671 782 1.072 1.337 1.077 192 1 7.132

 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب  155 - 12 - 2 - - 169

 شهادات إيداع 9 1 5 10 12 - - 37

 ومطلوبات أخرىمستحقة الدفع فوائد  929 45 42 67 86 3 - 1.172

 سندات وتمويالت ألجل أخرى أذونات ألجل و - 64 1.155 955 1.114 1.554 - 4.842
─────── ─────── ─────── ─────── ───────

─── 

───────

─ 

──────── ────────  

26.868 82 1.798 5.383 3.867 3.322 2.982 9.434 

 طحبة بالمشتقات المالية وغير مخصومة مجموع المطلوبات غير المص

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

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         

         
 تسويتها تألجنبية التي تمإجمالي المشتقات المالية بالعمالت ا 3.379 868 654 326 551 44 - 5.822

 ضمانات 3.333 - - - - - - 3.333
───────

── 

───────

── 

───────

─ 

─────── ─────── ───────

─ 

──────── ────────  
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 )تتمة(ر السيولة مخاط

 

 
 المجموع

10-20  

 ةسن
5-10  

 سنوات
1-5  

 سنوات
6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
خالل شهر 

 واحد
 2015ديسمبر  31في 

 المطلوبات المالية        
 ودائع العمالء 7.715 2.279 1.257 1.041 1.087 170 73 13.622

 ك والمؤسسات المالية األخرىودائع البنو 2.137 1.017 611 777 558 19 - 5.119
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 298 174 91 - 2 18 - 583

 شهادات إيداع 2 1 7 3 31 - - 44
 فوائد مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 871 25 30 59 54 2 - 1.041
 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - - - 63 4.156 - - 4.219

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

─── 

───────

─ 

──────── ────────  

24.628 73 209 5.888 1.943 1.996 3.496 11.023 

 مجموع المطلوبات غير المصطحبة بالمشتقات المالية وغير مخصومة 
 في قائمة المركز المالي 

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

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي         

         
 تسويتها تإجمالي المشتقات المالية بالعمالت األجنبية التي تم 3.927 1.639 936 95 756 39 - 7.392
 ضمانات 2.951 - - - - - - 2.951

───────

── 

───────

── 

───────

─ 

─────── ─────── ───────

─ 

──────── ────────  
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة( مخاطر السيولة
 .أو عندما يمكن تحقيقها ا أو تسويتها المتوقعةهاستردادالتي تم تحليلها على أساس تواريخ الموجودات والمطلوبات  استحقاقفيما يلي تحليل  
  

 
 المجموع

 المجموع
 ألكمر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكمر من

 سنة 20
10 -20  

 سنة
5-10  

 سنوات
1 - 5 

 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  

 شهر
3-6  

 شهور
1-3 

 شهور
 خالل 
 واحدشهر 

 2016ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 1.480 50 111 55 1.696 135 - - - - 135 1.831

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة - 11 30 6 47 643 16 2 - 3 664 711

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 3.810 229 61 30 4.130 - - - - - - 4.130

1.556 - - - - - - 1.556 - 49 - 1.507 
موجب اتفاقيات إعادة أوراق مالية مشتراة ب

 شراء

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 2.509 409 975 542 4.435 1.015 158 2 - 25 1.200 5.635

 قروض وسلف 2.188 1.863 1.903 1.983 7.937 5.241 1.228 264 13 - 6.746 14.683

 أخرى 58 10 17 24 109 197 16 1 - 1.272 1.486 1.595
──────── ──────── ──────

─── 

────────

── 
──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

───── ──────

── 

 

 مجموع الموجودات 11.552 2.572 3.146 2.640 19.910 7.231 1.418 269 13 1.300 10.231 30.141
═══════ ═══════ ══════

═ 

═══════

═══ 

══════

══ 

══════

══ 

══════ ══════ ══════

═ 

══════ ═════

═ 

══════  
 المطلوبات وحقوق المساهمين            

 وحقوق غير مسيطرة    
 عمالءالودائع  3.604 1.247 550 1.158 6.559 6.599 38 38 - - 6.675 13.234

 ودائع البنوك والمؤسسات المالية األخرى 2.790 647 1.024 1.236 5.697 1.055 153 1 - - 1.209 6.906

 شهادات إيداع 9 1 5 10 25 12 - - - - 12 37

 إعادة شراء اتفاقياتأوراق مالية مباعة بموجب  155 - 12 - 167 2 - - - - 2 169

4.269 

2691.621 
 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - 53 1.125 925 2.103 836 1.330 - - - 2.166

 أخرى 51 45 42 67 205 86 3 - - 972 1.061 1.266

 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4.260 4.260 4.260
───────

─ 

───────

─ 

──────

─── 

───────

─── 

──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

 

30.141 15.385 5.232 - 39 1.524 8.590 14.756 3.396 2.758 1.993 6.609 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
 وحقوق غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════ ══════ ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════  

 صافي فجوة السيولة  4.943 579 388 (756) 5.154 (1.359) (106) 230 13 (3.932) (5.154) -

═══════ ═══════ ────── ───────

─── 
────── ────── ────── ══════ ────── ────── ─────

─ 

──────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 4.943 5.522 5.910 5.154  3.795 3.689 3.919 3.932 -  

  ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

═ 
══════  ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════

══ 

 
 

 

 المتاحة. ئتمانشراء. يستمر استبدال الودائع بودائع أخرى جديدة أو تجدد من نفس األطراف  أو أطراف أخرى مختلفة، على أساس خطوط االإعادة  اتفاقياتكن بيعها بموجب بصورة رئيسية أوراق مالية سائلة يمخالل شهر واحد هي 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  يين الدوالرات األمريكيةجميع األرقام بمال

 )تتمة(إدارة المخاطر  24
 

 )تتمة(مخاطر السيولة 
 

 
 المجموع

 المجموع
 ألكثر من

 شهر 12 
 غير

 مؤرخة
 أكثر من

 سنة 20
10 -20  
 سنة

5-10  
 سنوات

1 - 5 
 سنوات

المجموع 
 12خالل 
 شهر 

6 -12  
 شهر

3-6  
 شهور

1-3 
 شهور

 خالل 
 واحدشهر 

 2015ديسمبر  31في 

 الموجودات            
 أموال سائلة 771 20 89 25 905 97 - - - - 97 1.002
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة 21 - 44 146 211 284 38 1 - - 323 534

 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 3.950 182 154 27 4.313 - - - - - - 4.313

1.447 - - - - - - 1.447 42 77 25 1.303 
أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة 

 شراء
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 1.632 483 1.833 675 4.623 753 122 6 2 29 912 5.535

 قروض وسلف 1.979 1.996 1.515 1.756 7.246 5.646 925 120 4 17 6.712 13.958
 أخرى 40 20 11 28 99 143 18 1 - 1.145 1.307 1.406

──────── ──────── ──────

─── 

────────

── 
──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

────── ──────

── 

 

 مجموع الموجودات 9.696 2.726 3.723 2.699 18.844 6.923 1.103 128 6 1.191 9.351 28.195
═══════ ═══════ ══════

═ 

═══════

═══ 

══════

══ 

══════

══ 

══════ ══════ ══════

═ 

══════ ═════

═ 

══════  
 المطلوبات وحقوق المساهمين            

 وحقوق غير مسيطرة    
 عمالءالودائع  3.249 1.318 1.245 1.009 6.821 6.385 144 34 - - 6.563 13.384
 مالية األخرىودائع البنوك والمؤسسات ال 2.145 935 466 752 4.298 721 10 - - - 731 5.029

 شهادات إيداع 2 1 7 2 12 29 - - - - 29 41
 أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء 298 174 90 - 562 1 16 - - - 17 579

 أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى  - - 72 179 251 3.692 - - - - 3.692 3.943
 أخرى 26 24 30 59 139 54 2 - - 916 972 1.111
 حقوق المساهمين وحقوق غير مسيطرة  - - - - - - - - - 4.108 4.108 4.108

───────

─ 

───────

─ 

──────

─── 

───────

─── 

──────

─── 

──────

── 

──────

─ 

──────

─ 

──────

──── 

──────

── 

──────

── 

──────

── 

 

28.195 16.112 5.024 - 34 172 10.882 12.083 2.001 1.910 2.452 5.720 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
 وحقوق غير مسيطرة 

═══════ ═══════ ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

══ 
══════ ══════ ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════  

 صافي فجوة السيولة  3.976 274 1.813 698 6.761 (3.959) 931 94 6 (3.833) (6.761) -

═══════ ═══════ ────── ───────

─── 
────── ────── ────── ══════ ────── ────── ─────

─ 

──────  
 صافي فجوة السيولة المتراكمة 3.976 4.250 6.063 6.761  2.802 3.733 3.827 3.833 -  

  ══════

═ 
═══════

═══ 
══════

══ 
══════

═ 
══════  ══════

═ 
══════ ═════

═ 
══════

══ 
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 لية الموحدةإيضاحات حول القوائم الما
 2016ديسمبر  31

 

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

  القطاعات التشغيلية 25
 

تشغيلية والتي تبنى على أساس وحدات األعمال وأنشطتها. وفقاً لذلك تم قطاعات أعمال خمس  إلىالمجموعة ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة 
 : ةسام المختلفة التاليهيكلة المجموعة لوضع أنشطتها تحت األق

 

 تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات التابعة في شمال أفريقيا  وشمال إفريقيا الشركات التابعة للشرق األوسط
 ؛المتوسطودول شرق 

  المصرفية اإلسالمية والتمويل التجاري والخدمات  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 أس.أيه، مع هي أساسية األنشطة المصرفية التجارية لشركة تابعة برازيلية  يعكس بصورةإيه.بي.سي البرازيل
 الشركات وقطاعات السوق المتوسطة في البرازيل؛ و التركيز على

  الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(.شركة تشتمل على أنشطة  أخر 
 2016 

 

الشركات التابعة 
 للشرق األوسط
 وشمال إفريقيا

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 
 المجموع  أخر  البرازيل

       
 538 11 215 30 143 139 افي دخل الفوائد ص

 327 34 156 15 84 38 دخل تشغيلي آخر 

 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 865 45 371 45 227 177 مجموع الدخل التشغيلي  ─────

 ═══════ ══════ ══════ ═════

══ 

══════

═ 

══════

 526 18 258 30 141 79 ضمحاللصصات اإلالربح قبل مخ ═

 (92) - (78) - (11) (3) صافي - ضمحاللاإل مخصصات
 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ─────

 434 18 180 30 130 76 غير المخصصة

 (103) - (73) (1) (7) (22) رجية ضرائب على العمليات الخا

 (97)      المصروفات التشغيلية غير المخصصة 

 الربح للسنة
──────

───── 234 
══════

 30.141 78 7.815 9.178 9.924 3.146 الموجودات التشغيلية  ═
 ═══════ ══════

═ 

══════

═ 

═════

══ 

══════

═ 

══════

 25.881 5 6.597 16.591 - 2.688 التشغيلية مطلوبات ال ═

 ═══════ ══════ ══════ ═════

═ 

══════ ══════

═ 
 

 2015 

 

الشركات التابعة 
 للشرق األوسط
 وشمال إفريقيا

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة 

 المجموعة
إيه.بي.سي 

 المجموع  أخرى البرازيل
       

 502 2 207 45 113 135 صافي دخل الفوائد 
 227 30 48 7 91 51 يلي آخر دخل تشغ
 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 729 32 255 52 204 186 مجموع الدخل التشغيلي  ─────
 ═══════ ══════ ══════ ═════

══ 

══════

═ 

══════

 400 8 147 32 122 91 الربح قبل مخصصات اإلضمحالل ═
 (70) - (60) 6 (9) (7) صافي -الل مخصصات اإلضمح

 ───────

──── 

──────

───── 

──────

───── 

─────

─────

─ 

──────

───── 

──────

 الربح قبل الضرائب والمصروفات التشغيلية  ─────
 330 8 87 38 113 84 غير المخصصة

 (1) - 32 (1) (6) (26) ضرائب على العمليات الخارجية 
 (92)      المخصصة المصروفات التشغيلية غير 

 الربح للسنة
──────

───── 237 
══════

 28.195 67 6.039 8.879 9.622 3.588 الموجودات التشغيلية  ═
 ═══════ ══════

═ 

══════

═ 

═════

══ 

══════

═ 

══════

 24.087 5 5.169 15.864 - 3.049 المطلوبات التشغيلية  ═

 ═══════ ══════ ══════ ═════

═ 

══════ ══════

═ 
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة(قطاعات التشغيلية ال 25

 

 جغرافية المعلومات ال
لية وأمريكا الالتينية وأوروبا الغربية وآسيا وأمريكا الشماوشمال أفريقيا  الشرق األوسط: هي جغرافيةتعمل المجموعة في ستة أسواق 

على البلد المحلي  ات الرئيسية ضمن المجموعة، بناءً لوحدلالدخل التشغيلي الخارجي . يوضح الجدول التالي إجمالي ودول أخرى
 :2015و 2016ديسمبر  31للمؤسسة للسنوات المنتهية في 

 البحرين  

 المؤسسة بنك
العربية 
  ةالمصرفي

الدولي بي إل 
 سي

يه بي نكو أبا
ي برازيل س

 المجموع أخرى إس.إيه
2016      

      

 865 194 371 103 197 مجموع الدخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2015      

      

 729 205 255 95 174 مجموع الدخل التشغيلي
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

 .(بالمثل: 2015) أو أكثر من إيرادات المجموعة %10ة من معامالت مع عميل خارجي واحد بلغت إيرادات مستمد ةلم توجد هناك أي
 

 ومعدات وهي غير جوهرية على المجموعة.ممتلكات متداولة التتضمن الموجودات غير 
 

 إعادة الشراء وإعادة البيع اتفاقيات 26
 

 579: 2015مليون دوالر أمريكي ) 169شراء في نهاية السنة ة إعاد اتفاقياتموجودات بموجب  بلغت المبالغ المتحصلة من بيع
مليون دوالر  169 شراء في نهاية السنةإعادة  اتفاقياتالمباعة بموجب  بلغت القيمة المدرجة لألوراق المالية .مليون دوالر أمريكي(

 مليون دوالر أمريكي(. 619: 2015أمريكي )
 

 :2015مليون دوالر أمريكي ) 1.556بيع في نهايـة السنة إعادة  اتفاقياتها بموجب م شراؤبلغت المبالغ المدفوعة لموجودات ت
بموجب  ةالمشتراتتعلق بمنتجات العمالء وأنشطة الخزانة. بلغت القيمة السوقية لألوراق المالية ومليون دوالر أمريكي(  1.447
 مليون دوالر أمريكي(.   1.478: 2015مليون دوالر أمريكي ) 1.569بيع في نهاية السنة إعادة  اتفاقيات

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 27
 

ذات العالقة الشركة األم والمساهمين الرئيسين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين  األطرافتمثل 
يتم الموافقة على سياسات . قبل هذه األطراف مشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري منالسيطرة السيطرة أو لتخضع لوشركات للمجموعة 

 التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 

 وفيما يلي أرصدة نهاية السنة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
 

2015 2016 
 أعضاء 

 مجلس اإلدارة 
 مساهمين 

 نيرئيسي
 ركة الش
  األم

      

 ودائع العمالء 3.224 - 5 3.229 3.362

 سندات وتمويالت ألجل أخرى و ذونات ألجلأ 1.505 670 - 2.175 2.175

842 377 - - 377 
لتزامات محتملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة إ

 األجل وذاتية التصفية
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 27
 

 المصروفات المتعلقة باألطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة:و الدخلفيما يلي 

2015 2016     

      
 دخل عمولة    13 6

 مصروفات الفوائد    77 66
 

 ضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:فيما يلي تعوي
2015 2016     

     
 مكافآت الموظفين القصيرة األجل    17 17

 مكافآت ما بعد التوظيف    3 4
────── ──────     

21 20     
══════ ══════     

 موجودات األمانة 28
 

مليون دوالر أمريكي(. يتم اإلحتفاظ بهذه  14.514: 2015مليون دوالر أمريكي ) 14.715بلغت األموال المدارة في نهاية السنة 
 .القائمة الموحدة للمركز المالي الموجودات بصفة األمانة وعليه ال يتم تضمينها في 

 

  إسالمية موجوداتو ودائع 29
 

 388ية بإجمالي ودائع إسالمعلى أذونات ألجل وسندات وتمويالت ألجل أخرى وتتضمن ودائع العمالء والبنوك والمؤسسات المالية 
محتفظ بها لغرض غير المالية الوراق األتتضمن القروض والسلف و دوالر أمريكي(. مليون 718: 2015مليون دوالر أمريكي )

 697ومليون دوالر أمريكي(  1.174: 2015)دوالر أمريكي  مليون 1.473إسالمية بإجمالي موجودات على واإليداعات المتاجرة 
 .مليون دوالر أمريكي( 160: 2015مليون دوالر أمريكي ) 149و مليون دوالر أمريكي( 365: 2015مليون دوالر أمريكي )

 

 موجودات مرهونة كضمان 30
 

مليون دوالر أمريكي  642 بإجماليموجودات تم رهن ، 26، باإلضافة إلى البنود المذكورة في إيضاح قائمة المركز الماليبتاريخ 
 ( كضمان مقابل إقتراضات وعمليات مصرفية أخرى.مليون دوالر أمريكي 213: 2015)
 

 وأرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31
 

 النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح  31-1
القائمة خالل السنة. لم يتم عرض  لسهم في األرباح بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهملنصيب األساسي اليحتسـب 

 أدوات رأسمالية قد يكون لها تأثير على نصيب السهم في األرباح عند تنفيذها.  ةالربح المخفض للسهم لعدم إصدار البنك أي
 

 : )قبل أرباح أسهم موصى بتوزيعها ( فيما يلي أرباح المجموعة للسنة
2015 2016  

   
 ي الشركة األم مساهم إلى الربح العائد 183 180

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )بالماليين( 3.110 3.110

 نصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح )دوالر أمريكي(ال 0.06 0.06
 

 أرباح أسهم موصى بتوزيعها وتحويالت  31-2
2015 2016  

   
 (يءال ش: 2015)  كي للسهميدوالر أمر 0.03 بواقع أرباح أسهم نقدية موصى بتوزيعها 93 -

 

 السنوي. العموميةالجمعية  اجتماعالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة توزيع أرباح األسهم النقدية إلى يخضع 



 (.المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب

57 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

  جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 
 
 كفاية رأس المال 32
 

موعة هو التأكد بأن المجموعة تلتزم بالمتطلبات الخارجية المفروضة لرأس المال وبأن إن الهدف الرئيسي إلدارة رأسمال المج
 المساهمين.عند قيمة لا وزيادة الحد األعلى لرأسمال عالية من أجل دعم أعماله قوية ونسبة يةائتمانالمجموعة تحتفظ بدرجات 

 
وخصائص مخاطر أنشطتها. من  اإلقتصاديةظروف اليرات في تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأسمالها وعمل تعديالت على ضوء التغ

أجل المحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال، يمكن للمجموعة تعديل مبالغ أرباح األسهم المدفوعة للمساهمين أو إصدار سندات 
 السابقة.   نواتالسياسات والعمليات عن السو . لم يتم عمل تغييرات في األهدافرأسمال

 
 اتفاقيةوفقاً لتوجيهات  موحدة قياس منهجية على أساس 2016ديسمبر  31في كما للسنة المنتهية نسبة مخاطر الموجودات  اباحتسيتم 

 الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.  3بازل 
 

 2016 2015 

   قاعدة رأس المال

   

 4.026 4.101  1رأس المال األسهم العادية فئة 

 45 53 1 فئة - اإلضافي رأس المال
 ───────── ───────── 

 4.071 4.154                                                                       1فئة مجموع قاعدة رأس المال 
   

 502 384 2فئة 
 ───────── ───────── 

 4.573 4.538 [                        أ]                                                            مجموع قاعدة رأس المال

 ══════ ═══════ 

 

 2015 2016 للمخاطر المرجحةالتعرضات 
   

 20.451 20.757 وبنود غير مدرجة في الميزانية ئتمانبمخاطر اال مرجحةموجودات 

 1.444 1.412 بمخاطر السوق وبنود غير مدرجة في الميزانية  مرجحةموجودات 

 1.642 1.568 بمخاطر التشغيل مرجحةدات موجو

 ────────── ────────── 

 23.537 23.737 ]ب[                               بالمخاطر                                        المرجحةإجمالي الموجودات 

 ═══════ ═══════ 
 %19.4 %19.1 [100]أ/ب*                    نسبة الموجودات المخاطرة                               

 ═══════ ═══════ 

 %12.5 %12.5 الحد األدنى المطلوب

 ═══════ ═══════ 

 
 ساسية على:للمجموعة بصورة أالمال  رأسقاعدة تشتمل 

ح للسنة والربوحقوق غير مسيطرة مدورة وأرباح وإحتياطيات مال الرأس أسهم على والذي يتضمن : 1رأس المال فئة  (أ)
 في القيمة العادلة  ةالتغيرات المتراكمو

 جماعية.إضمحالل ومخصصات مؤهل والذي يتضمن على دين ثانوي  :2رأس المال فئة  (ب)
 

 الموضوعة من قبل مصرف البحرين المركزي.كفاية رأس المال بكافة متطلبات  اإللتزامقامت المجموعة ب
 




