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 امل شلا دخل لل حدة المو قائمةال
 2022 سمبردي  31ية في نتهالملسنة ا

 يكيةمررات األين الدوالي رقام بمالاأل يعجم 

 
 2021 2022 إيضاح 
    

 128 209  للسنة بح الر
  ───────── ───────── 

    

    رى: الدخل )الخسارة( الشاملة األخ
    

ا  تصنيفه ةدإعاالشاملة األخرى( التي سيتم  خسارةالدخل الشامل اآلخر )ال
    )أو إعادة تدويرها( إلى األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:

    
    جنبية:تحويل عمالت أ

 ( 69)  ( 139)   ية ابعة األجنبة في الشركات التيحويل عمالت أجنب ة من تحققر ميغ ةارخس
    
    : راآلخامل خل الشالل الدن خم لة ادة العمقيالجة بمدر دينت اودأ

 43 ( 85)  ( هـ ) 15 ة  السنخالل  لعادلةالقيمة اغير في الت يفاص
  ───────── ───────── 

   (224 )  (26 ) 
  ───────── ───────── 

    
اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى( التي لن يتم إعادة تصنيفها  الدخل الشامل 

    لخسائر في الفترات الالحقة:أو ا  )أو إعادة تدويرها( إلى األرباح
    

 10 ( 3)   صندوق التقاعد  يصافي التغير في إحتياط
  ───────── ───────── 

   (3 ) 10 
  ───────── ───────── 

 ( 16)  ( 227)   للسنة  ألخرىاة ملشالا ةارالخس
  ───────── ───────── 

 112 ( 18)   سنة لل ل الدخل الشام (الخسارة الشاملة)مجموع 
  ═════════ ═════════ 

    لى: إ دئعالا
 105 ( 98)   ألم كة امساهمي الشر

 7 80  رة ير مسيطق غحقو
  ───────── ───────── 

   (18 ) 112 
  ═════════ ═════════ 

 



 ( .ش.م.ب)  فيةمصرال ربيةعلسة اسؤالم
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 ات النقدية فقدت للحدة موالقائمة ال
 2022ديسمبر  31تهية في المن سنة لا

 يةمريكاأل ت رالدوالا يين جميع األرقام بمال 
 

 2021 2022 إيضاح 
 

    نشطة التشغيلية ألا   
 128 209  سنة للالربح 

    : تعديالت للبنود التالية

 106 119 10  ةي ن امت ئر االئ خساال  مصروفات

 53 63  ء وإطفا إستهالك

 ( 23) ( 16) 19 في صا  -حتفظ بها لغرض غير المتاجرة ستثمارات ديّن م بعاد إن إست ربح م
    

    ة: ي يلغتشالمطلوبات الجودات وومالت في تغيرا

 ( 40) 3  ى خر أ ة هلمؤونات خزانة وأذونات ذأ

 (769) 377  رة اجت أوراق مالية محتفظ بها لغرض الم

 (1,236) 278  أخرى  ة ومؤسسات مالي  بنوكلدى  إيداعات

 1,071 ( 677)  شراء  ادة إع اتفاقيات ق مالية مشتراة بموجب اروأ

 (1,467) ( 2,062)  سلف ض و قرو

 31 ( 762)  رى ات أخموجود

 3,694 2,157  * ءعمالال ودائع

 905 ( 618)    وكبن الع ودائ 

 880 861  ء اشردة عاإ ت قيا فاات موجب أوراق مالية مباعة ب 

 (436) 742  مطلوبات أخرى 

 246 261  أخرى غير نقدية   صرف وتغيراتفي أسعار ال تغيرات
  ─────── ─────── 

 3,143 935  شغيليةاألنشطة الت  نم تجنالا نقدصافي ال

  ─────── ─────── 
    ية ارستثماإل األنشطة
 (5,888) ( 5,322)  بها لغرض غير المتاجرة  فظ محت ت اراإستثمشراء 

 4,298 4,942  اجرة مت لا محتفظ بها لغرض غير  رات ثماإست  دردااست وع بي 

 ( 75) ( 36)  ومعدات ممتلكات شراء 

 8 6  دات ومعت ممتلكابيع 

 ( 13) ( 13)  ي افص  -ة  عتاب  إستثمار في شركات 

 (285) - 35 المكتسب  د وما في حكمه ة بعد حسم النقشراء شركة تابع

  ─────── ─────── 
 (1,955) ( 423)  يةستثماراإلشطة األن المستخدم في  النقد  فياص

  ─────── ─────── 
    يلية نشطة التمواأل

 430 294    عيداإشهادات   إصدار

 (196) ( 480)  سداد شهادات إيداع  

 940 83  إقتراضات إصدار 

 (1,521) ( 3)  إقتراضات  سداد

 - ( 9)  1فئة   ةالدائمالرأسمالية األدوات فائدة مدفوعة على الرأس المال اإلضافي / 

 - ( 31)  أرباح أسهم مدفوعة لمساهمي المجموعة 

 ( 14) ( 23)  مسيطرة  غير قلحقو  ةدفوع م مهأس حبارأ

  ─────── ─────── 
 (361) ( 169)  التمويلية األنشطة  في  دم تخمسال دنقال  صافي

  ─────── ─────── 
 827 343  النقد وما في حكمه في غير الت في  اص

    
 7 ( 81)  ه حكم ا في نقد ومعلى الة ي ب األجن  لعمالت تأثير تغيرات سعر صرف ا

 1,752 2,586  ة سن البداية  يف  هوما في حكم قد ن ال    
  ─────── ─────── 
 2,586 2,848 6  سنةية ال في نها همنقد وما في حك لا
  ═══════ ═══════ 

 

 

ت  األدوا  /المال اإلضافي   رأسالعمالء إلى من ودائع  يله ريكي والذي تم تحوأم الرمليون دو 390البالغ قيمته نقدي الير بند غالذلك يستثني  *
 . السنة  اللخ 1ة ئ ف  ةائم دالالية الرأسم
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 ية  الملكحقوق تغيرات في  لل ة وحد الممة قائال
 2022بر ديسم 31سنة المنتهية في ال

 كيةرات األمريوالبماليين الدقام راأل جميع 
 

    م ي الشركة األلى مساهم إ دةئلملكية العاق اوحق 

رأس المال  

اإلضافي /  

  1الدائم فئة 

 حقوق 

غير 

  رةمسيط

 ع مو مج

  وقحق

 الملكية 

      خرى ت أاطيايإحت  

 
 رأس 
 ال الم

   همأس
 خزانة  

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح  
 مدورة* 

 إحتياطي
 عام

 تعديالت 
 تحويل  
 عمالت

 أجنبية

تغيرات  
متراكمة في  

 دلة العا ة قيملا

 ي ياطإحت
 ندوق ص

       ع موجمال التقاعد
                

 4,144  377  -  3,767 (40) 20 (902) 100 965 520 ( 6) 3,110 2020ديسمبر  31في 

                
 128  28  -  100 - - - - 100 - - - للسنة  حالرب
  لشامل األخرالدخل ا ( /  رىخاأل   شاملةالخسارة  ل ا)

 (16)  (21)  -  5 10 43 (48) - - - - - سنة لل

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

── 

 ─────

─ 

 ───── 
 4,256  7  -  105 10 43 (48) - 100 - - - نة للس   (ةل مشاال ةرالخسا الدخل الشامل / ) عو مجم

 -  -  -  - - - - - (10) 10 - -   تحويالت خالل السنة

 (14)  (14)  -  - - - - - - - - - م هسأح أربا

 2  2  -  - - - - - - - - - ( 35إيضاح رقم )بعة  ركة تاإقتناء ش

 ( 9)  ( 9)  -  - - - - - - - - - تابعة حقوق شركات  في ىرأخ تارتغي

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

── 

 ─────

─ 

 ───── 

 4,235  363  -  3,872 (30) 63 (950) 100 1,055 530 ( 6) 3,110 2021ديسمبر  31في 
                

 209  55  -  154 - - - - 154 - - - للسنة  حالرب
  ألخرلشامل االدخل ا ( /  رىخاأل   شاملةلاخسارة  ل ا)

 (227)  25  -  (252) ( 3) (85) (164) - - - - - سنة لل

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

─ 
 ─────

── 
 ─────

── 
 ───── 

 (18)  80  -  (98) ( 3) (85) (164) - 154 - - - للسنة  (الخسارة الشاملة)الدخل الشامل / وع مجم

 -  -  -  - - - - - (15) 15 - -   ت خالل السنةيالتحو

 (54)  (23)  -  (31) - - - - (31) - - - ( 32 إيضاح رقم)  هم سأح باأر

إيضاح )  1إصدار رأس المال اإلضافي / الدائم فئة 
 390  -  390  - - - - - - - - - ( 16 مرق

  اإلضافي / الدائم فئة مال س الأر على ة وعفائدة مدف
1 - - - (9 ) - - - - (9 )  -  -  (9 ) 

 (13)  6  -  (19) - - - - (19) - - - بعة  تاالركة  شة ملكية الة في حص يادالز

 (10)  -  -  (10) - - - - (10) - - - تابعةحقوق شركات  في رىات أختغير

 ───── ───── ───── ───── ─────

─ 

─────

─ 

─────

─ 

───── ─────  ─────

── 
 ─────

── 
 ───── 

 4,521  426  390  3,705 ( 33) ( 22) ( 1,114) 100 1,125 545 ( 6) 3,110 2022بر ديسم  31في 

 ═════ ═════ ═════ ═════ ═════

═ 
═════

═ 
═════

═ 
═════ ═════  ═════

══ 
 ═════

══ 
 ═════ 

 

 . كي(مري ر أالدومليون  510 :2021) مليون دوالر أمريكي 517 إجمالي ب كات تابعة رشحيد تون م اتجةن وزيع للت   لةاب قات غير  طي اتي إحة دورالمتتضمن األرباح  *
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 م المالية الموحدةلقوائ إيضاحات حول ا
 2022ديسمبر  31
 
 

 التأسيس واألنشطة 1
 

يري ويزاول أعماله بموجب ترخيص أمفي مملكة البحرين بموجب مرسوم    ]"البنك" [تأسست المؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.(  
البنك عبارة عن شركة مساهمة بحرينيةابرفي  مص المركزي.  البحرين  محدودة ومدرج في    ؤوليةذات مس  لجملة صادر عن مصرف 

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

 البنك، المنامة، مملكة البحرين.  5698اسية، ص.ب.  سة العربية المصرفية، المنطقة الدبلومسؤإن العنوان المسجل للبنك هو برج الم
 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مملكة البحرين.  10299 مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم

 

مزود   هو  البنك  التمجموعة  لخدمات  والخزانمورئيسي  التجاري  ويل  المهي اليوالتمو  المشاريعة  والخزانة  ت  المشتركة  والقروض  كلة 
المصرفية الرقمية المتوفرة عبر الهاتف خدمات  الوالخدمات المصرفية اإلسالمية والية  والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الم

المصرفية االستهالك الخدمات  إلى" ضمن  "بنك  فقط والمسمى  للت  يةالمحمول  المصرفية  الخدمات  في منطقة    فقطئة  زجلألفراد. وتقدم 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 

 أسس اإلعداد  2
 

 م بيان باإللتزا 2-1
ة ة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير. تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهيلمجموعاد القوائم المالية الموحدة لإعدتم 
ن  نتج عمصرف البحرين المركزي. ولم يمن قبل  ية إلعداد التقارير المالية بصيغتها المعدلة  لووفقاً للمعايير الد  2021ديسمبر    31في  

د التقارير المالية بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي" إلى "المعايير الدولية إلعداد  إلعدا  االنتقال من "المعايير الدولية
مبر  ديس 31و  2021يناير    1م المسجلة مسبقاً في القائمة الموحدة للمركز المالي كما في  اقير المالية" أي تغيرات جوهرية في األرارالتق

أو  2021 لألرباح  الموحدة  في  الخسا  والقوائم  المنتهية  للسنة  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  النقدية  والتدفقات  الشامل  والدخل    31ئر 
 . 2021ديسمبر 

 

 العرف المحاسبي  2-2
المالي ا   ةأعدت القوائم  لمبدأ  الالموحدة وفقاً  القيمة العادلة للمشتقات  لقياس  المعدل  التاريخية  الديّن وأسهم   ماليةلتكلفة  وبعض موجودات 

والتي هي بنود ة  الموجودات المالية. باإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح بالتفصيل أدناه، فإن الموجودات والمطلوبات المثبت  ملكية  حقوق
ة العائدة إلى المخاطر لعادلبالتكلفة، ومعدلة لتسجيل التغيرات في القيم ايمة العادلة وهي بخالف تلك المدرجة قلتم التحوط لها تحوطات ا

 لها. التحوطالتي يتم 
 

العملة الرئيسية . تم تقريب جميع القيم مليات البنكعل  تم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالدوالر األمريكي، والتي تعد أيضاً 
 ذلك.  أقرب مليون ما لم ينص بخالف ىإل
 

 أسس التوحيد 2-3
تتحقق السيطرة عندما يكون لدى  .  2022ديسمبر    31التابعة كما في  اته  القوائم المالية للبنك وشرك  ة علىالقوائم المالية الموحدتشتمل  
 :ما يليالبنك 

 

ف  • المستثمر  الشركة  التيهالسلطة على  القائمة  الملكية  للشركة    هي تمنحا )أي حقوق  الصلة  ذات  األنشطة  لتوجيه  الحالية  القدرة 
 فيها(؛  المستثمر

 ه مع الشركة المستثمر فيها؛ و ن خالل مشاركتفي عوائد متغيرة م حقوق تعرضات على أو •

 القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.  •
 

ثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع  التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المست  ةييكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبا  دمعن
 ا إذا كان لديها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:  ئق والظروف ذات الصلة في تقييم مالحقا

 

 خرين للشركة المستثمر فيها؛  اآلت الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصوي •

 عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  الناتجة قالحقو •

 نة. الممكحقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت  •
 

مسيطرة على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير بأن    ما إذا كانت مسيطرة أو غير  تقوم المجموعة بإعادة تقييم
تحصل المجموعة على السيطرة على  ث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما  الثى عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة العلت  هناك تغيرا
التا والشركة  البعة  تفقد  عندما  التوحيد  إيقاف  التابعة.  يتم  الشركة  على  سيطرتها  ودخل    يتممجموعة  ومطلوبات  موجودات  تضمين 

أو   المقتناة  التابعة  الشركة  الماليمسالومصروفات  القوائم  السنة في  ا   ة تبعدة خالل  المجموعة على  تاريخ حصول  لسيطرة  الموحدة من 
 الشركة التابعة. على  لغاية تاريخ إيقاف المجموعة سيطرتها
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 الموحدةقوائم المالية  إيضاحات حول ال
 2022ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( أسس اإلعداد  2
 
 )تتمة( أسس التوحيد  2-3

الخسا أو  الربح  اآلخ  رةينسب  الشامل  الدخل  عناصر  من  عنصر  و  رلكل  للمجموعة  األم  الشركة  حاملي  حقوق  غير إلى  الحقوق 
النتائج تالمسيطرة،   الحقوق غيؤدي إحتى لو أن  المسيلى عجز في رصيد  القوائم طرة.  ر  أينما استلزم األمر، يتم إجراء تعديالت في 

التابعة للشركات  المحاسبي  المالية  سياساتها  للمجموة  لتتماشى  المحاسبية  السياسات  ا عة.  مع  جتستم  والمطلوبات بعاد  الموجودات  ميع 
 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. لمتعلقة بالمعامالت البينية بين دية اوحقوق الملكية والدخل والمصروفات والتدفقات النق

 
سيطرته على الشركة    كاملة أسهم حقوق الملكية. إذا فقد البنمعيتم احتساب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة ك

سيطرة والبنود األخرى لحقوق  لوبات ذات الصلة والحقوق غير الموالمطالتابعة، فإنه سيقوم باستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة(  
اريخ فقدان  ت  إستثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في   أيينما يقوم بإثبات أي ربح أو خسارة في األرباح أو الخسائر. يتم إثبات  الملكية، ب
 السيطرة.

 

 معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة 3
 
 معايير إلزامية للسنة  3-1

مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة، بإستثناء ي  إعداد هذه القوائم المالية الموحدة هسات المحاسبية المستخدمة في  لسياإن ا
ير ينا  1ة، المطبقة على المجموعة، وهي إلزامية للفترات السنوية المبتدئة في أو بعد  يليير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التاعاتطبيق الم
 لمطبقة من قبل المجموعة خالل السنة: ات الصلة ا لتفسيرات الجديدة والمعدلة ذ فيما يلي تفاصيل المعايير وا :2022

 
   37المحاسبة الدولي رقم   رامعي التعديالت التي أدخلت على -العقد ب تكاليف الوفاء -العقود المرهقة 

  16يار المحاسبة الدولي رقم  التعديالت التي أدخلت على مع -د لمقصوالعقارات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام ا 
 قود اإليجار المتعلق بع

 
 ستبعاد المطلوبات المالية إل %10رسوم فحص بنسبة  –األدوات المالية ب المتعلق 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند بتضمينها  المنشأة  تقوم  التي  الرسوم  التعديل  الماتقيي  يوضح  المطلوب  شروط  كانت  إذا  ما  بشكل م  يختلف  المعدل  أو  الجديد  لي 
ي ف  المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بماو عن شروط المطلوب المالي األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أجوهري  

اسبة الدولي  د تعديل مماثل مقترح لمعيار المح يوجذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن اآلخر. ال
 لمالية: اإلثبات والقياس. المتعلق باألدوات ا 39رقم 
 

عديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير  ت  تعديل على المطلوبات المالية التي يتمالوفقاً لألحكام االنتقالية، تطبق المجموعة  
فيها   تطبق  التي  أوالً المنشالسنوية  التعديل  التطبيق  أة  تالمبدئي(  )تاريخ  أي  التعديالت  لهذه  يكن  لم  الموحدة .  المالية  القوائم  على  أثير 

 ترة. فلاألدوات المالية للمجموعة خالل هذه ا لىللمجموعة حيث لم تطرأ أي تعديالت ع
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 )تتمة(ومعدلة  جديدةمعايير وتفسيرات  3
 
 بعد ومعدلة صادرة ولكنها غير إلزاميةيرات جديدة معايير وتفس 3-2

الصا والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  أدناه  يلي  تاريخ  درفيما  حتى  بعد،  إلزامية  غير  ولكنها  الموحدة ص إة  المالية  القوائم  دار 
 زامية: الحال، عندما تصبح إلقتضى للمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير، حسب م

 
أنها متداولة أو غير متداولة  يف  تصن الدولي رقم    -المطلوبات على  المحاسبة  التي أدخلت على معيار  إل1التعديالت  لفترات زا:  مي 

   2023يناير  1رات المبتدئة في أو بعد تفإعداد التقرير السنوي في ال
ي لفترات إعداد التقرير السنوي في  : إلزام 8قم  بة الدولي رخلت على معيار المحاستي أدالتعديالت ال  -تعريف التقديرات المحاسبية  
   2023يناير  1الفترات المبتدئة في أو بعد 

السياسا عن  علىالتعديال  –المحاسبية  ت  اإلفصاح  أدخلت  التي  رقم  م  ت  الدولي  المحاسبة  التقار  1عيار  الدولية إلعداد  ير والمعايير 
   2023يناير  1وية المبتدئة في أو بعد رات السنعلى الفتبق تط: 2ن الممارسة رقم ببيا المالية المتعلقة

الناتجة عن   المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  المؤجلة  التي أدخلت عل  -املة واحدة  معالضريبة  الدولي    ىالتعديالت  المحاسبة  معيار 
 رة مقارنة معروضة ول فت: تنطبق على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أ12رقم 
 
 2020 –  2018ورة سنوية على دلتحسينات الا
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 
 أموال سائلة  4-1

ة وأذونات أخرى مؤهلة. يتم مبدئياً قياس وأذونات خزان  ةبنوك مركزي وأرصدة مصرفية وأرصدة لدى   قدتشتمل األموال السائلة على ن
 سم مخصص االضمحالل. مطفأة بعد حبالتكلفة الويعاد قياسها الحقاً ادلة األموال السائلة بقيمها الع

 
 النقد وما في حكمه 4-2

بنوك مركزية وودائع لدى  مقيدة لدى    ر يدة للتدفقات النقدية على نقد وأرصدة غوحيشتمل النقد وما في حكمه المشار إليه في القائمة الم
 أشهر أو أقل.  اريخ استحقاق أصلية لفترة ثالثة ة بتوبنوك مركزية وأذونات خزانة وأذونات أخرى مؤهل

 
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  4-3

لغ بها  المحتفظ  المالية  األوراق  تسجيل  مبدئياً  القي  رضيتم  وبعد  العادلة.  بالقيمة  ي  ساالمتاجرة  والخسائر المبدئي،  األرباح  تم تضمين 
ي الفترة التي تنشأ فيها. ويتم تضمين الفوائد المكتسبة  مة الموحدة لألرباح أو الخسائر فالقائالناتجة عن التغيرات في القيم العادلة في  

 ألرباح أو الخسائر. ة الموحدة لمئل تشغيلي آخر" على التوالي في القا "دخو " وأرباح األسهم المستلمة في "دخل الفوائد ودخل مشابه
 
 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى  4-4

ً يتم م م الحقاً إعادة قياسها بالتكلفة المطفأة بعد حسم أي  مؤسسات المالية األخرى بالقيمة العادلة ويتيداعات لدى البنوك وال قياس اإلبدئيا
 ومخصص االضمحالل.  هامبالغ تم شطب

 
 ركات زميلة ش إستثمارات في 4-5

مؤث نفوذاً  المجموعة  عليها  تمارس  التي  الشركة  تلـك  هي  الزميلة  على  راً.  الشركة  القدرة  هي  المؤثر  النفوذ  اتخاذ  إن  في  المشاركة 
الس ليست  ولكن  فيها،  المستثمر  للشركة  والتشغيلية  المالية  بالسياسات  يتعلق  فيما  أرطي القرارات  تلك ة  على  المشتركة  السيطرة  و 

 . تاالسياس
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 )تتمة(اسبية المح ملخص ألهم السياسات 4
 
 )تتمة( شركات زميلة إستثمارات في  4-5

  ة تحديد مدى السيطرلك التي تعد ضرورية للتإن االعتبارات التي يتم إجراؤها في تحديد النفوذ المؤثر أو السيطرة المشتركة هي مماثلة  
 وق الملكية . هم حقة. يتم احتساب اإلستثمارات في الشركات الزميلة بموجب طريقة أسعلى الشركات التابع

 
رجة  مدم مبدئياً إثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الالملكية، يت طريقة حقوق  بموجب  

 . لمجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذا  لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة
 
 ت الممتلكات والمعدا 4-6

لى  ع معدات بالتكلفة بعد حسم االستهالك المتراكم ومخصص االضمحالل في القيمة، إن وجد. ال يحسب االستهالكتلكات والتدرج المم
 تاجية استهالك الممتلكات والمعدات األخرى على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها اإلن  بايتم حساألرض المملوكة ملكاً حراً.  

 .  سنوات 30لى إ 3ما بين  المقدرة التي تتراوح
 
 موجودات غير ملموسة   4-7

اإلثبا عند  منفصلة  بصورة  المكتسبة  الملموسة  غير  الموجودات  قياس  الموجوداتت  يتم  تكلفة  إن  بالتكلفة.  الملموسة غ  المبدئي  ير 
لتكلفة بعد حسم الملموسة باوجودات غير  ات المبدئي، تدرج الماإلثبالمكتسبة في دمج األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ االقتناء. بعد  

 أي إطفاء متراكم وأية خسائر اضمحالل متراكمة.
 

 .و غير محدودةأ دةدات غير الملموسة إما على أنها محدوجويتم تقييم األعمار اإلنتاجية للمو
 

سنوات(    5إلى    3ما بين    )تتراوح  ار اإلنتاجية االقتصاديةاألعمالملموسة ذات األعمار المحدودة علی مدى  يتم إطفاء الموجودات غير  
تكون قد  الملموسة  غير  الموجودات  بأن  مؤشرات  هناك  توجد  عندما  لالضمحالل  تقييمها  اإلطفاء  م  ويتم  فترة  مراجعة  تتم  ضمحلة. 

أ  ترة إعداد كل تقرير مالي. ال تطفاية فمار اإلنتاجية المحدودة على األقل في نهاإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األع  ةوطريق
مستوى الوحدة ى  ل سنوياً، إما بشكل فردي أو علالموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحدودة، ولكن يتم فحصها لالضمحال

 المنتجة للنقد.

 
 المجموعة هي المستأجر  –اإليجار  دعقو 4-8

ار. أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على  قد إيجار أو يحتوي على عقد اإليجهو ع  لمجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقدتقيّم ا
 زمنية نظير مقابل. استخدام موجودات محددة لفترة 

 
رة األجل وعقود إيجار الموجودات ود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار القصيقعموحد إلثبات وقياس كافة    ة بتطبيق نهجوعقامت المجم
التزاماالقيممنخفضة   بإثبات  المجموعة  قامت  التي تمثلة.  الموجودات  استخدام  اإليجار والحق في  لتسديد مدفوعات  اإليجار   ت عقود 

 اسية.سالحق في استخدام الموجودات األ
 

 الحق في استخدام الموجودات
حاً ذي يكون فيه الموجود األساسي متايخ ال وعة بإثبات الحق في استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التارالمجم  متقو

الل المتراكمة، ويتم محيتم قياس الحق في استخدام الموجودات بالتكلفة، محسوماً منها أي استهالك متراكم وخسائر االض  لالستخدام(.
ات عقود اإليجار المثبتة  لتزاماللتزامات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة الحق في استخدام الموجودات على مبلغ ا قياس    ة عادتعديلها ألي إ

  اً منها حوافز وميف المباشرة المبدئية المتكبدة ومدفوعات عقود اإليجار التي تم إجرائها في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار محسوالتكال
يجار. كما يخضع  د اإلالحق في استخدام الموجودات المثبتة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عق  تهالكساتم  ي  اإليجار المستلمة.
 الموجودات لالضمحالل. تفصح المجموعة عن الحق في استخدام الموجودات ضمن الموجودات األخرى. الحق في استخدام 

 
 اريجالتزامات عقد اإل

ين سدادها  ي يتعبإثبات التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التموعة  جمال  في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم
اإلي فترة عقد  أو مدفوعات على مدى  القبض(  ثابتة )محسوم منها أي حوافز مستحقة  اإليجار على مدفوعات  جار. تتضمن مدفوعات 

المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تتضمن مدفوعات عقد    مبالغلا ل وعلى المؤشر أو المعد  رة التي تعتمدغياإليجار المت
كون من المؤكد بصورة معقولة بأن المجموعة سوف تمارس هذا الخيار ودفع غرامات ى سعر ممارسة خيار الشراء الذي يار علاإليج

نهاء. يتم إثبات مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال ر اإلايس خظهر أن المجموعة تمارعقد اإليجار تة  إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مد
 الحدث أو الحالة الذي يؤدي إلى حدوث المدفوعات. صروفات في الفترة التي يقع فيها عر كمتعتمد على المؤشر أو الس
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 )تتمة(اسات المحاسبية م السيص ألهلخم 4
 
 )تتمة( المجموعة هي المستأجر  –عقود اإليجار  4-8
 

 التزامات عقد اإليجار
دء عقد اإليجار إذا لم يكن تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بعقد اإليجار،    الحالية لمدفوعات  لقيمةعند احتساب ا

بلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس  دء عقد اإليجار، يتم زيادة مب  اإليجار بسهولة. بعد تاريخمني في عقد  لض باإلمكان تحديد معدل الفائدة ا
ذلك، يتم إعادة قياس القيمة المدرجة اللتزامات عقد اإليجار إذا كان    فة إلىباإلضا  اإليجار المسددة.   مدفوعاتيض  خفوتاإلضافية  الفائدة  

عقد   مدة  في  تغيير  أو  تعديل  تغاإلهناك  أو  اإلييجار  مدفوعات  في  جوهري  التغيرااجيير  المثال،  سبيل  )على  المدفوعات ر  في  ت 
اإليجار تلك( أو تغيير في تقييم الخيار لشراء الموجود   و السعر المستخدم لتحديد مدفوعاتؤشر أالمستقبلية الناتجة عن التغير في الم

 األساسي.
 

 ألخرى.المطلوبات ان تفصح المجموعة عن التزامات عقد اإليجار ضم
 

 الموجودات المنخفضة القيمة ة األجل وعقود إيجارريعقود اإليجار القص
اإلثبات   إعفاء  المجموعة  بإستثناء  اإليجار  ودعق  علىتطبق  إيجارها قصيرة األجل على اآلالت وا  القصيرة األجل  لمعدات )أي عقود 

ي على خيار شراء(. كما تطبق  وتقد اإليجار وال تحأقل من تاريخ بدء ع  أو شهراً    12اإليجار  فيها مدة عقد  عقود اإليجار التي يكون  
اإليجار عقود  على  اإلثبات  المنخف  إعفاء  لعقود  يمالقضة  للموجودات  المكتبية  ة  المعدات  يتم  إيجار  القيمة.  منخفضة  تعتبر  إثبات التي 

القسط   س اكمصروفات على أسوجودات منخفضة القيمة  لممدفوعات عقود اإليجار على عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار ل
 مدى فترة عقد اإليجار. الثابت على

 
 الضمانات المستردة   4-9

يمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع  ع بقيمها العادلة )في حالة الموجودات المالية( والقبها لغرض البيودات مستردة محتفظ  ة موجيتم احتساب أي
 . ةلسياسة المجموع تاريخ االسترداد وفقاً ي للموجودات غير المالية ف

 
 اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي  4-10

ال الموجودات  استبعاد  يتم  الشر  مباعةال  بإعادة  المتزامن  التعهد  التزامات مع  إظهار  يتم  الشراء(.  )إعادة  تاريخ مستقبلي محدد  في  اء 
االتالط هذه  المستلمة بموجب  للمبالغ  اآلخر  مبافارف  مالية  اتفاقيقيات كأوراق  بموجب  ا  ةعة  في  الشراء  للمركز إعادة  الموحدة  لقائمة 

وإعا البيع  بين سعر  الفرق  يعامل  الالمالي.  استحقادة  ويتم  فوائد  الفائدة شراء كمصروفات  معدل  باستخدام  االتفاقية  فترة  مدى  قه على 
قائمة الموحدة راء العكسي( في الشلي محدد )إعادة االبيع في تاريخ مستقبلة  الفعلي. ال يتم إثبات الموجودات المشتراة مع التعهد بإعاد
ع  السيطرة  المجموعة  تمتلك  ال  حيث  المالي،  هذللمركز  س لى  بين  الفرق  ويعامل  الموجودات.  فوائد ه  كدخل  البيع  وإعادة  الشراء  عر 

 باستخدام طريقة العائد الفعلي. 
 
 اية الخدمة األخرى نه المعاش التقاعدي للموظفين ومكافآت  4-11
قاً للتقييمات االكتوارية مة وفاشات التقاعدية للموظفين ومكافآت نهاية الخدمة األخرى بصورة عاين المتعلقة بالمعفظتحق تكاليف الموتس

 اس األنظمة السائدة المعمول بها في كل موقع.على أس
 
 إثبات الدخل والمصروفات  4-12
 
 لي طريقة معدل الفائدة الفع 4-12-1

الدولي المعيار  الفوائد باستخدام طريقة  الم  9المالية رقم    رإلعداد التقاري  بموجب  المالية، يتم تسجيل دخل  الفائدة معدل  تعلق باألدوات 
ك دوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ومشتقات أسعار الفائدة التي تطبق عليها محاسبة التحوط وما يتصل بذلالفعلي بالنسبة لجميع األ
لمقاسة ئدة اتسجيل دخل الفوائد على الموجودات المالية التي تستحق عليها فا  ة التحوط. كما يتمبسدة التدوير لمحامن تأثير اإلطفاء/ إعا

 ي. باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعل  9الدخل الشامل اآلخر بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بالقيمة العادلة من خالل  
المطفأة.  كلفة  ائدة الفعلي بالنسبة لجميع المطلوبات المالية المحتفظ بها بالتام طريقة معدل الفدخات الفوائد باستاحتساب مصروفيتم  كما  

المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات أو المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجود   معدل الفائدة الفعلي هو
 أيهما أقصر.   المدرجة للموجود أو المطلوب الماليلى اجمالي القيمة إ سب مقتضى الحال،المطلوب المالي، أو ح أو
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أو عالوة   مالت وأي خصم المعاتكاليف  االعتبار  لفة المطفأة للموجود المالي( باألخذ في  الفعلي )وبالتالي، التك  ةديتم احتساب معدل الفائ
ثبات دخل  بإ. تقوم المجموعة  ي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليالموجود المالي، وكذلك الرسوم والتكاليف الت  من اقتناء
العائالفوائد ب ا  داستخدام معدل  العمر  الثابت على مدى  للقرضالذي يمثل أفضل تقدير لمعدل العائد  ساب معدل فإن حولذلك،    .لمتوقع 

د ر المتوقع للموجوالمحتملة والتي قد تفرض في مختلف مراحل العم  االعتبار أيضاً تأثير أسعار الفائدة المختلفة   ئدة الفعلي يأخذ فيالفا
 .الجزائية(تج )بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً والفوائد والرسوم نمخرى لدورة حياة الالمالي والخصائص األ

 
ر الثابتة ألسباب أخرى بخالف المخاطر االئتمانية، عندها  ت أو المطلوبات ذات األسعاالتدفقات النقدية للموجوداوقعات  ديل تإذا تم تع

يتم    .الفائدة الفعلي األصلي مع إجراء تعديل تبعي على القيمة المدرجة  لد قات النقدية التعاقدية المستقبلية بمعدفيتم خصم التغييرات في الت
مة المدرجة للموجود أو المطلوب المالي في الميزانية مع تعديل إيجابي أو سلبي للقيالقيمة المدرجة السابقة ك  اتج عنق النتسجيل الفر

 .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ةبفي إيرادات / مصروفات الفوائد المحتس لةتسجيل زيادة أو نقصان مقاب
 

في أسعار الفائدة السوقية   النقدية لكي تعكس التغيراتالتقدير الدوري للتدفقات    إعادة  ، فإنبالنسبة لألدوات المالية ذات األسعار العائمة
 ً غ األصلي، فإن إعادة تقدير مدفوعات الفائدة  لبثبات األدوات المالية بمبلغ يعادل المإ  كما تغير معدل الفائدة الفعلي، ولكن عندما يتم مبدئيا

 .لية للموجود أو المطلوب الماالمدرجقيمة المستقبلة ال تؤثر بشكل جوهري على ال
 

المرحلة   المجموعة  من    2طبقت  اعتباراً  أيبور  نفاذهمن إصالح  العمليتاريخ  الوسيلة  باعتبارها  على    ة،، مما يسمح،  تغيرات  بإجراء 
التدفق تحديد  العائم، شريطة    تاأساس  الفائدة  في سعر  كتغيرات  معاملتها  ينبغي  التي  التعاقدية  معينة. وتتضمن    ء شروطستيفااالنقدية 

 رة إلصالح أيبور وأن يتم االنتقال على أساس متكافئ اقتصادياً.التغيير ضروري كنتيجة مباشالشروط أن  
 
  مشابه/ مصروفات مشابهةت الفوائد ودخل  فادخل / مصرو 4-12-2

 الفعلية.فائدة قة اليشتمل صافي دخل الفوائد على دخل الفوائد ومصروفات الفوائد المحتسبة باستخدام طري
 

ل ائد على الموجودات المالية، بخالف تلك التي تعتبر مضمحلة ائتمانياً، وذلك عن طريق تطبيق معداحتساب دخل الفوتقوم المجموعة ب
 جة للموجود المالي. ردالفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الم

 
إذا    ل الفوائد للموجود المالي.(، تعلق المجموعة إثبات دخ" 3ة  حلمرك"   عندما يصبح الموجود المالي مضمحل ائتمانياً )وبالتالي يعتبر

 لفوائد على أساس القيمة اإلجمالية. ا تحسن الموجود المالي ولم يعد مضمحل ائتمانياً، تعود المجموعة إلى احتساب دخل 
 
ل الفائدة لفوائد عن طريق احتساب معددخل ا  حتسابيقوم البنك باة للموجودات المالية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الممنوحة،  نسبلاب

لفعلي المعدل حسب االئتمان هو ا  سب االئتمان وتطبيق هذا المعدل على التكلفة المطفأة للموجود المالي. معدل الفائدةالفعلي المعدل ح
ة المطفأة ئر االئتمانية( إلى التكلفالخسا  ي ذلكئدة الذي عند اإلثبات المبدئي، يخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )بما فافمعدل ال

 ية المضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الممنوحة. للموجودات المال
 
 دخل الرسوم والعموالت  4-12-3

مجمالمجموب  تكتس  من  والعموالت  الرسوم  دخل  لعمالعوعة  تقدمها  التي  المالية  الخدمات  من  متنوعة  الرسوم ة  دخل  إثبات  يتم  ئها. 
 .قديم تلك الخدماتمجموعة الحصول عليه نظير تعكس المقابل الذي تتوقع المبلغ ي الت بوالعمو

 
بها عن الوفاء  األداء، وكذلك توقيت  التزامات  المجموعة خدمة  د  يتم تعيين وتحديد  تقدم  العقد. عندما  فاتورة  علبدء  يتم إصدار  مالئها، 

مة بمرور ة فترة العقد للخدمة المقدمة في وقت معين أو في نهايالمقد  لخدمة مقابلها وتكون مستحقة بصفة عامة على الفور عند تلبية ا 
ترتيبات  .الوقت في  المال  كرب  تعمل  بأنها  عامة  بصفة  المجموعة  استنتجت  الإ  وقد  على  تسيطر  ما  عادةً  ألنها  قبل  دخيراداتها  مات 

 تحويلها إلى العميل.
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الموجودات والخدمات األخرى، حيث يستلم ويستهلك العميل في    ةر الوقت على إداريتم الوفاء بها بمرو  تيالتزامات األداء التتضمن  
ة مهامها. يتضمن دخل الرسوم والعموالت للمجموعة على الخدمات التي  مها المجموعة أثناء أداء المجموعي تقدقت ذاته المنافع التالو

 قت على ما يلي: لومات األداء بمرور ايتم فيها الوفاء بالتزا
 

  رسوم إدارة الموجودات
ترات وإعادة التوازن، عادة ًعلى مدى فحفظة  تكتسب هذه الرسوم لنظير تقديم خدمات إدارة الموجودات، والتي تتضمن على تنويع الم
يمها  كبير، والتي يتم تقد  د  ي هي متماثلة إلى حمحددة. وتمثل هذه الخدمات التزام أداء موحد يتألف من سلسلة من الخدمات المتميزة الت

 .قابل متغيرذات مواألداء التي تعتبر ل فترة العقد. تتكون رسوم إدارة الموجودات من رسوم اإلدارة الخبشكل مستمر 
 

ألموال اودات  اس ربع سنوي ويتم تحديدها على أساس نسبة مئوية ثابتة من صافي قيمة موجسوم اإلدارة على أسيتم إصدار فواتير ر
على وجه التحديد بالخدمات المقدمة لربع السنة، وهي   وم لكل ربع سنة ألنها تتعلقسرربع السنوي. يتم تخصيص الالفي نهاية    رةالمدا
ا ختلف  ت الفترات  في  المقدمة  الخدمات  تخضع  عن  وال  سنة  ربع  كل  نهاية  في  عام  بشكل  الرسوم  بلورة  يتم  األخرى.  سنوية  لربع 

 .هاية كل ربع سنةن دارة بشكل عام فيإليرادات من رسوم اإلا بالتالي، يتم إثباتالسترداد. و
 

 ض والرسوم األخرىاالرتباط بالقر
حيثما  كن  لى قروض وتسهيالت ائتمانية أخرى لدى المجموعة، ولي يدفعها العمالء مقابل الحصول عة التهذه هي الرسوم السنوية الثابت

عهد المجموعة ض بالقيمة العادلة. تترق يتم قياس ارتباط ال  مددة مع العميل ولمحرام ترتيبات إقراض  يكون من غير المحتمل أن يتم إب
على مدى فترة االستحقاق ، فإنه يتم إثبات الرسوم افع الخدمات إلى العميل بانتظام يل منبتقديم تسهيل قرض لفترة محددة. عندما يتم تحو

 ت. باعتبارها إيرادات على أساس القسط الثاب
 
 المتاجرة خلصافي د 4-12-4

فوائد ذات  ات الالعادلة والدخل أو المصروفة عن التغيرات في القيمة  جميع األرباح والخسائر الناتج  ىيتضمن صافي دخل المتاجرة عل 
 يما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة.فالصلة وأرباح األسهم 

 
 أسهم الخزانة   4-13

ربح أو   انة( بالتكلفة وتخصم من حقوق الملكية. ال يتم إثبات أيزخأسهم اللكية الخاصة المعاد إقتناؤها )لميتم إثبات أدوات أسهم حقوق ا
أي فرق  أو إلغاء أدوات أسهم حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. يتم إثبات    خسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو الخسارة في األرباح  

 عادة إصداره في عالوة إصدار أسهم.إ بين القيمة المدرجة والمقابل، إذا تم

 
 تاريخ اإلثبات  4-14-1

والمطلو الموجودات  إثبات  مبدئياً  قرو يتم  باستثناء  المالية،  وسلبات  والبنض  العمالء  وودائع  العمالء  المتاجرة، وهو وف  تاريخ  في  ك 
طرفاً  المجموعة  فيه  أصبحت  الذي  ع التاريخ  ذلك  يتضمن  لألداة.  التعاقدية  األحكام  في  العا  لى  بالطريقة  المبيعات  أو  ة  ي دالمشتريات 

وق. يتم سةً في القوانين أو حسب أعراف الة عاماإلطار الزمني المنصوص عليللموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  
والبنوك عندما يتم استالم ء  العمالء. تقوم المجموعة بإثبات ودائع العمالإثبات قروض وسلف العمالء عند تحويل األموال إلى حسابات  

 من قبل المجموعة.  لاتحويل األمو

 
 القياس المبدئي 4-14-2

وذج األعمال إلدارة األدوات المالية، كما هو موضح في  ملمبدئي على شروطها التعاقدية ونبات ااألدوات المالية عند اإلث  يعتمد تصنيف
 . 16-4و 15-4رقم اإليضاحين 
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 )تتمة(لمحاسبية السياسات ا  مملخص أله 4
 
 األدوات المالية   4-14
 
 ( )تتمةالقياس المبدئي  4-14-2
المبدئي،  اإل  عند المجموعةثبات  ال  تقيس  حالة  الموجودات  في  منها،  ناقصاً  أو  إليها  العادلة مضافاً  بقيمتها  المالية  المطلوبات  أو  مالية 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامالت اإلضافية التي    ة جمالية أو المطلوبات المالية غير المدرالالموجودات  
منت اقتناء    باشرةً سب  الموإلى  إصدار  الماليةأو  المالية  جودات  المطلوبات  المعاملة أو  تكاليف  احتساب  تم  والعموالت.  الرسوم  مثل   ،

والمطلوبا خت  للموجودات  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المبدئي ال المالية  اإلثبات  بعد  الخسائر.  أو  األرباح  في  الخسائر  أو  األرباح  ل 
ية المقاسة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات في أدوات الّدين المقاسة بالقيمة موجودات المالة المتوقعة للالخسائر االئتماني  إثباتمباشرةً، يتم  

ثبات خسارة محاسبية في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر عندما يكون  إ خل الشامل األخر، األمر الذي يؤدي إلىلدالعادلة من خالل ا
م ً منوح  الموجود  تخت  .حديثا العوعندما  القيمة  للموجودا لف  فإن  ادلة  المعاملة،  سعر  عن  المبدئي  اإلثبات  عند  المالية  والمطلوبات  ت 

 أدناه. حالخسارة لليوم األول على النحو الموض أوالمجموعة تقوم باحتساب الربح 
 
 الربح أو الخسارة لليوم األول  4-14-3

 التالي: رق على النحو نح، تعامل الفمة العادلة عند المالقي عندما يختلف سعر معاملة األداة عن
 
)أي )أ( مماثل  مطلوب  أو  لموجود  النشطة  السوق  في  معلن  بسعر  العادلة  القيمة  تثبت  المستوى  م  عندما  على  1دخالت  بناًء  أو   )

 اليوم األول.   ق كربح أو خسارة فيالفر لتقييم التي تستخدم البيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، فإنه يتم إثباتا تقنيات
 

ول على حدة. فهي  األفي جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد توقيت إثبات الربح أو الخسارة المؤجلة في اليوم   )ب( 
في السوق أو  ظتها  األداة أو تؤجل حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام مدخالت يمكن مالح   رإما تطفأ على مدى عم

 ألداة.يتم استبعاد اعندما 
 
 الموجودات المالية  4-15
 
 التصنيف والقياس الالحق - أدوات الديّن 4-15-1

 ف الموجودات المالية. نيفيما يلي أدناه متطلبات تص
 

 وات الّدين على ما يلي: لقياس الالحق ألداويعتمد التصنيف 
 
 ؛ ونموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات (1)

 

 فوعات على المبلغ األصلي للّدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ت أي فقط المد قدية للموجوداخصائص التدفقات الن (2)
 

 بها إلى إحدى فئات القياس الثالث التالية:   ةصالّدين الخا وم المجموعة بتصنيف أدوات تقبناًء على تلك العوامل، 
 
النقدية  تحصيل التدفقاتمحتفظ بها من أجل  ات القياس الموجودالتكلفة المطفأة: يتم   - فقط   النقدية التعاقدية حيث تمثل تلك التدفقات 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   اهلغ األصلي القائم، والتي ال يتم تصنيف مبالمدفوعات على المبلغ األصلي للّدين والفائدة على ال
يتم المطفأة.  بالتكلفة  القيم  الخسائر  المتعديل  الموجودة  لتلك  المثبتة  مخصأي  من خالل  ات  درجة  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  ص 

دام طريقة معدل ختضمن بند "دخل الفوائد ودخل مشابه" باسة  والمقاسة. يتم تضمين دخل الفوائد الناتج من تلك الموجودات المالي
 الفائدة الفعلي. 

 
من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من   ية المحتفظ بهاس الموجودات المالم قيامل اآلخر: يتالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا  -

فأ للموجودات  النقدية  التدفقات  تمثل  الموجودات، حيث  بيع  للّدين    قط جل  المبلغ األصلي  المبلغ األصلي  او المدفوعات على  لفائدة على 
الع بالقيمة  يتم تصنيفها  والتي ال  وتاألر  ادلة من خاللالقائم،  الخسائر  أو  الباح  بالقيمة  يتم قاس  الشامل اآلخر.  الدخل  عادلة من خالل 

و مخصصات انتفت أ  اء إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعةثنيرات في القيمة المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستترحيل التغ
ال والخسائر  واألرباح  الفوائد  وإيرادات  إليها  وعنالعم   ناتجة عن صرفالحاجة  األجنبية.  استبعاالت  يتم  يتم دما  المالية،  الموجودات  د 

م إثباتها تيقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر و ح  خسارة المتراكمة المثبتة مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من إعادة تصنيف الربح أو ال
ضمين دخل الفوائد متاجرة". يتم تظ بها لغرض غير المحتف  اد إستثمارات في "الدخل التشغيلي اآلخر" "كربح أو خسارة ناتجة عن استبع

 الفعلي. دةفي "دخل الفوائد ودخل مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائ الناتج عن تلك الموجودات المالية



 ( .ش.م.ب)  ية المصرفيةالمؤسسة العرب 

25 

 الموحدة  ةإيضاحات حول القوائم المالي
 2022ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة(  الية ت الم الموجودا 4-15
 

 )تتمة( التصنيف والقياس الالحق  - ن أدوات الديّ  4-15-1
 

مدرجة بالقيمة العادلة   و أالتي ال تفي بمعايير التكلفة المطفأة  ة  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: يتم قياس الموجودات المالي -
صنيف الموجودات المالية المدرجة أو الخسائر. كما يجوز للمجموعة ترباح  الل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل األمن خ

اسبي في حمجه عدم التطابق الفض بشكل جوهري من أو يخيام بذلك يلغي أو  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان الق
العادلة من خالل األرباح أو  التي يتم قياسها الحقاً بالقيمة  ّدين  يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن استثمارات الالقياس أو اإلثبات.  

في  عرضها  ويتم  الخسائر  أو  لألرباح  الموحدة  القائمة  في  الموحدة    الخسائر  الخسائر ضملألالقائمة  أو  آخر رباح  تشغيلي  "دخل   " ن 
فوائد ودخل  لك الموجودات المالية في "دخل العن ت  السنة التي نتجت فيها. يتم تضمين دخل الفوائد الناتج "كدخل من دفتر المتاجرة" في  

 مشابه " باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 نموذج األعمال  4-15-2
نموذج   المجموعة  ال  ها أعمال تحدد  أفضل  على  نحو  على  يعكس  الذي  هدف  إدارتها  فية  يكمستوى  لتحقيق  المالية  الموجودات  من  مجموعة 

أجل تحقيق التدفقات النقدية. أي، تقييم ما إذا كان هدف المجموعة هو  ية إدارة المجموعة الموجودات من  ل كيفأعمالها. يعكس نموذج األعما
التعاق النقدية  التدفقات  التدفالموجودن  دية مفقط تحصيل  الناتجةاقات أو تحقيق كل من تحصيل  النقدية  التعاقدية والتدفقات  النقدية  من بيع   ت 

أي  يكن  لم  إذا  المثال منهم  الموجودات.  )على سبيل  للتطبيق  قابل  يتم تصنيف ا  فإنه  المتاجرة(،  بها ألغراض  المحتفظ  المالية  الموجودات   ،
ال    ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.هسظ بها لغرض المتاجرة" ويتم قيا"المحتفل  ألعماالموجودات المالية كجزء من نموذج ا

على األعمال  نموذج  تقييم  المس  أساس  يجرى  وإنما على  على حدة  أداة  يمكن كل  التي  العوامل  على  وبناًء  األعمال  لمحفظة  اإلجمالي  توى 
 مالحظتها مثل: 

 

  وباألخص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز   .ت والتطبيق العملي لتلك السياسا  األعمال ة  لمحفظالسياسات واألهداف المحددة   -
لمعدل الربح ومطابقة فترة استحقاق  الموجودات المالية مع  قدية أو المحافظة على بيان محدد  التعاعلى تحقيق اإليرادات من الفوائد  

 ل بيع الموجودات؛الو تحقيق التدفقات النقدية من خجودات أمو لك الفترة استحقاق  المطلوبات المالية التي تمول ت
 

ة الرئيسيين ولجنة الموجودات تقرير بشأنهما إلى موظفي اإلدار  تقديمالكيفية التي يتم فيها تقييم أداء الموجودات ونموذج األعمال و  -
 والمطلوبات التابعة للمجموعة؛ 

 

 الكيفية التي يتم فيها تقييم وإدارة المخاطر؛ و  -
 

عات باإلضافة إلى توقعاتها بشأن أنشطة المبي  الفترات السابقة، وأسباب تلك المبيعات،  ي فمعدل تكرار المبيعات وحجمها وتوقيتها   -
ر بمعزل عن بعضها البعض، بل  لمعلومات المتعلقة بأنشطة المبيعات ال يمكن أخذها في االعتبالمستقبلية. بالرغم من ذلك، فإن ا ا

عة إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى كيفية تحقيق التدفقات  و مشاملة لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمج م  كجزء من عملية تقيي
 النقدية. 

 

 واء حالة " أو "حالة الضغط".  ار سيناريوهات "أست المتوقعة بشكل معقول دون األخذ في االعتبعمال على السيناريوها م نموذج األتقيي  يستند
 

أو    لعادلة من خالل األرباحلتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، بالقيمة ااو بها لغرض المتاجرة    ت المالية المحتفظدايتم قياس الموجو 
ها على حد  سواء من أجل تحصيل التدفقات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بلخسائر حيث ال يتم االحتفاظ بها  ا

 بيع الموجودات المالية.و  النقدية
 

 لمبلغ األصلي للديّن والفائدة على المبلغ األصلي القائممدفوعات على ا طقفحص ف 4-15-3
المج الشروط  موعة  تقوم  للموجودبتقييم  فقط  التعاقدية  فحص  تستوفي  كانت  إذا  ما  لتحديد  المالية  على ات  للّدين    المدفوعات  األصلي  المبلغ 

 ي القائم.صلوالفائدة على المبلغ األ
 

ي وقد تتغير على مدى لمبدئساس القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات االمبلغ األصلي للّدين على أ  دي ألغراض هذا الفحص، يتم تحد
 ألصلي للّدين أو إطفاء عالوة / خصم(. المالي )على سبيل المثال، إذا كانت هي مدفوعات على المبلغ ا عمر الموجود

 
الف اائتمثل  مقابل  والمخدة  للنقود  الزمنية  وهطالقيمة  األخرى  األساسية  اإلقراض  مخاطر  أو  االئتمانية  مع ر  يتوافق  الذي  الربح  امش 

 إلقراض األساسية.بات اترتي 
 

ما   تقييم  التدعند  كانت  المبلغ  إذا  مدفوعات  فقط  هي  التعاقدية  النقدية  القافقات  األصلي  المبلغ  على  والفائدة  للّدين  تأخذ  ئماألصلي   ،
ى شروط وي علعاقدية لألدوات المالية. يتضمن ذلك على تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تحتتلالمجموعة في االعتبار الشروط ا

جموعة لما لهذا الشرط. عند القيام بهذا التقييم، تأخذ ايت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم استيفاؤهتعاقدية التي قد تغير توق
 في االعتبار ما يلي: 
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 ()تتمةملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة(  الموجودات المالية  4-15
 

 )تتمة(  فحص فقط مدفوعات على المبلغ األصلي للديّن والفائدة على المبلغ األصلي القائم 4-15-3
 

 يتم فيها تحديد سعر الفائدة؛  ي تالمالية والفترة ال يها عرض الموجودات ف العملة التي يتم -
 ة؛ ت التدفقات النقديوتوقيتغيير مقدار األحداث المحتملة التي من شأنها أن   -
 المالي؛  خصائص الرفع -
 الدفع المسبق وشروط التمديد؛ و  -
جودات دون حق و مالمحددة )على سبيل المثال: ترتيبات الت  الشروط التي تحد من مطالبات المجموعة للتدفقات النقدية من الموجودا -

 الرجوع على الضامن(. 
 

لل التعاقدية  الشروط  التحيثما تتعرض  الموجودات  ع ترتيبات اإلقالتي ال تتوافق م  قلبات مخاطر أو  فإنه يتم تصنيف وقياس  راض األساسية، 
 .  ئر الية ذات الصلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخساالم
 

ال المالية ذات  الموجودات  أخذ  في االعتبار ع شميتم  الضمنية بمجملها  اتقات  التدفقات  كانت  إذا  ما  فقند تحديد  مدفلنقدية هي  المبلغ  ط  وعات 
 ئدة على المبلغ األصلي القائم.ي للّدين والفااألصل

 

 إعادة التصنيف  4-15-4
ودات. ويتم إعادة التصنيف من بداية فتره  جو ك الما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلدمتصنيف إستثمارات الّدين فقط عن تقوم المجموعة بإعادة  

 نادره الحدوث ولم تحدث أي منها خالل السنة.  ن المتوقع أن تكون تلك التغيرات ر. ومد التغييإعداد التقرير المالي األولي بع
 

 التصنيف والقياس الالحق   – أدوات أسهم حقوق الملكية 4-15-5
ضمن لجهة المصدرة؛ أي األدوات التي ال تتتوفي تعريف أسهم حقوق الملكية من وجهة نظر استهم حقوق الملكية هي األدوات التي  ت أسواأد
 لتي تثبت وجود فائدة متبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. لى التزامات تعاقدية بالسداد، واع 
 

ية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  كلق المرجعه فيه بعض إستثمارات أسهم حقو   بدئي، اختارت المجموعة تصنيف العند اإلثبات الم
ض المتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم إثبات أرباح  أخرى بخالف تلك المحتفظ بها لغر  غراضاظ بها ألالشامل اآلخر التي يتم االحتف

العاد القيمة  وال  وخسائر  اآلخر  الشامل  الدخل  في  القايتلة  إلى  تصنيفها  إعادة  الحقاً  ام  عند  ملئمة  ذلك  في  بما  الخسائر،  أو  لألرباح  وحدة 
إستثمارات   تخضع  ال  حقو االستبعاد.  المأسهم  من ق  العادلة  بالقيمة  المدرجة  جميع    لكية  إثبات  يتم  االضمحالل.  لتقييم  اآلخر  الشامل  الدخل 

الم إستثمارات أسهم حقوق ا لم تقم  التي  ليتم تصنيفها بصورجململكية األخرى  بالقيمة جرة ال  وعة باختيارها  التحول  أو  عه فيه عند اإلثبات 
 أو الخسائر.  بالقيمة العادلة من خالل األرباحدرجة خر إلى مالعادلة من خالل الدخل الشامل اآل 

 

ال أسهم حقوق  إستثمارات  الناتجة من  والخسائر  العادلة يتم تضمين األرباح  بالقيمة  المدرجة  الخسائر في "دم   ملكية  أو  خل  ن خالل األرباح 
 . لي آخر" "كدخل من دفتر المتاجرة" في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائريغتش
 

 لمدفوعات.ما يوجد حق لدى المجموعة إلستالم الألرباح أو الخسائر "كدخل تشغيلي آخر" عند هم في القائمة الموحدةأرباح األسثبات يتم إ
 

 القروض الوقت ح تعديل أو من 4-15-6
واجهها المقترض، بدالً من  لتي يعلى الشروط األصلية للقروض استجابةً للصعوبات المالية اقديم تنازالت أو تعديالت  تبتقوم المجموعة أحيانًا  

أخرى  الحصول إضافية  ضمانات  فرض  أو  الضمانات  للوقت  تعتبر  .  على  ممنوح  القرض  التنازالت  المجموعة  تلك  تقديم  يتم   أو عندما 
المالي  للصعوبات  نتيجة  الحالتعديالت  و لا ة  للمقترض  المتوقعة  أو  تكن  ية  بسلم  يتمتع  المقترض  کان  إذا  عليها  لتوافق  مالية.  المة  المجموعة 
 مالية على ما يلي: تتضمن مؤشرات الصعوبات ال

 

إذا كان التعديل - المقترض يواجه صعوبات مالية، وما  ال  إذا كان  النقدية  التدفقات  التي يتوقع أن تعيخفض فقط  المبالغ  إلى   يكون   اقدية 
 لمقترض قادراً على دفعها. ا

لتي تؤثر بشكل جوهري على بيان بح/ العائد القائم على األسهم واة الر ما إذا قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية، مثل عائد حص -
 مخاطر القرض. 

 . يةا ال يواجه المقترض صعوبات مالتمديد فترة القرض بشكل جوهري عندم -

 تغير جوهري في سعر الفائدة.  -

 تم فيها عرض القرض.لة التي يمعتغير ال -
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 )تتمة(  الموجودات المالية 4-15
 

 )تتمة( القروض الوقت تعديل أو منح  4-15-6

التي تؤثر بشكل جوهري على المخاطر االئتمانية المرتبطة   ةيت االئتمانالمالية األخرى أو التحسيناق  إدخال الضمانات أو األورا -
 بالقرض.

 

جود "جديد" بالقيمة العادلة وإعادة  استبعاد الموجود المالي األصلي وإثبات موم المجموعة بلفة بشكل جوهري، تقوط مختإذا كانت الشرو
لل جديد  فعلي  فائدة  معدل  التفمواحتساب  إعاده  تاريخ  يعتبر  وبالتالي  احتساب  واجود.  ألغراض  المبدئي  اإلثبات  تاريخ  هو  ض 

أيضاً    خاطر االئتمانية. ومع ذلك، تقوم المجموعةانت قد حدثت زيادة جوهرية في المإذا كاالضمحالل، بما في ذلك لغرض تحديد ما  
المثبت يعتبر مضمح  الجديد  الموجود المالي  إذا كان  المبدئي، وباالً بتقييم ما  عند اإلثبات  ائتمانياً  التي كانت فيها أل  خص في الظروف 

ب عملية   تتعلق  التفاوض  سدادإعادة  على  قادر  غير  ي المد  عميل  أصالً.  عليها  المتفق  إفوعات  في  تم  المدرجة  القيمة  في  الفروق  ثبات 
 ح أو الخسائر كربح أو خسارة ناتجة عن االستبعاد.األربا

 

 ل أن يفي بجميع المعايير التالية: يمالوقت، يجب على العالقرض من فئة منح  يفمن أجل إعادة تصن
 

 يجب اعتبار جميع التسهيالت الخاصة به منتجة؛  -
 

لفائدة على المبلغ األصلي القائم خالل معظم أو ا غ غير الجوهري للمبلغ األصلي للّدين  دفعات منتظمة تزيد عن المبل  سديدتم ت -
 ف الموجود على أنه ممنوح للوقت؛ ونيالفترة عندما تم فيه تص

 

 يوماً. 30لدى العميل أي عقد متأخر عن السداد ألكثر من وجد ي ال -
 

وم المجموعة بإعادة احتساب  لتعديل لن ينتج عنه استبعاد للموجود، وتقوض أو ال جوهري، فإن إعاده التفاط بشكوإذا لم تختلف الشرو
التدفقا أساس  على  المدرجة  القيمة  وتقومت  إجمالي  المالي  للموجود  المعدلة  الموحدة ب  النقدية  القائمة  في  معدلة  خسارة  أو  ربح  إثبات 

احتساب   ويعاد  الخسائر.  أو  طريإجماللألرباح  عن  الجديدة  المدرجة  القيمة  الي  بمعدل  المعدلة  النقدية  التدفقات  خصم  الفعلي ق  فائدة 
 مانياً المشتراة أو الممنوحة(.تئللموجودات المالية المضمحلة ابالنسبة ن معدل الفائدة الفعلي المعدل وفقاً لالئتمااألصلي )أو 

 

أي   قياس  يتم  الشروط،  بشأن  التفاوض  إعاده  الفعلياضمحالوبمجرد  الفائدة  معدل  باستخدام  تعديل   ل  قبل  احتسابه  تم  كما  األصلي 
ال القروض  مراقبة  في  المجموعة  سياسة  وتتمثل  ضالشروط.  أجل  من  للوقت  حدوثماممنوحة  احتمالية  استمرار  في   ن   المدفوعات 

أساس    على أساس كل حالة على حدة أو على   3لة  والمرح  2تعلقة باالستبعاد والتصنيف بين المرحلة  لمستقبل. يتم تحديد القرارات الما
اإلفصاح عنها وإدارتها   تمتتعلق بالقرض، فإنه ي  معايير الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية. وإذا حددت هذه اإلجراءات خسارة

 .  2ها إلى المرحلة  تحويلحتى يتم تحصليها أو شطبها أو إعادة  3ن المرحلة ات مضمحلة ممنوحة للوقت مدرجة ضمدوباعتبارها موج
 

 التعديل   تبعاد بخالفاالس 4-15-7
سواًء ها ولقيتم ن  دية من الموجود المالي أو عندمانقالحقوق التعاقدية للتدفقات العند انقضاء  يتم استبعاد الموجودات المالية أو جزء منها،  

نقل أو إبقاء جميع  ( عندما لم تقم المجموعة ب2أو )  موجود( قامت المجموعة بنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهرية المتعلقة بال1)
 سيطرة على الموجود. المخاطر والمكافآت الجوهرية للموجود ولم تحتفظ المجموعة بال

 

الم في معاجمتدخل  التوعة  بالحقوق  تحتفظ  ولكناعمالت حيث  الموجودات،  النقدية من  التدفقات  بدفع  ها  قدية الستالم  اإللتزامات تتعهد 
الت على  . ويتم احتساب تلك المعاملمنشآت األخرى وبنقل جميع المخاطر والمكافآت الجوهريةنقدية إلى اعلى تلك التدفقات ال  اقديةالتع

 ت المجموعة:ناإذا ك سداد" التي ينتج عنها االستبعادت أنها تحويالت "ترتيبا 
 

 ات؛ موجودغير ملزمة بسداد المدفوعات إال إذا قامت بتحصيل مبالغ معادلة من ال (1)
 

 ودات؛محظورة من بيع أو رهن الموج (2)
 

 جوهري. ملزمة بتحويل أي مبالغ نقدية قامت بتحصيلها من الموجودات دون أي تأخير  (3)

 
ق ة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية ومعامالت إقراض األوراعومقدمة من المجمت )األسهم والسندات( النالم يتم استبعاد الضما

المخاطر والمكافآت الجوهرية على أساس سعر إعادة الشراء المحددة مسبقاً، قتراض ألن المجموعة تحتفظ بكافة  ت االالمالية ومعامال
 . استيفاؤها تملي فإن معايير االستبعاد لم يوبالتا
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 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 
 )تتمة(  الماليةودات الموج 4-15

 
 األدوات المالية في سياق إصالح أسعار الفائدة المعروضة فيما بين البنوك )أيبور( استبعاد  4-15-8

في   موضح  هو  بإث7-16-4و  6-15-4قم  ر  اإليضاحينوكما  المجموعة  تقوم  المااب،  والمطلوبات  المالية  الموجودات  حدث  ت  إذا  لية 
فعل تعديل بعض األدوات المالية أو سيتم تعديلها خالل سياق إصالح أسعار أيبور، تم بال  . وفيتعديل جوهري في أحكامها وشروطها

داة المالية، قد تحدث تغيرات أخرى ألالية. وباإلضافة إلى تغير سعر فائدة ل خ  عند انتقالها من أسعار أيبور إلى أسعار بديلة  2023سنة  
 على شروط األداة المالية وقت االنتقال.

 
-4كلفة المطفأة، تطبق المجموعة أوالً الوسيلة العملية على النحو الوارد أدناه في اإليضاح رقم  المالية المقاسة بالت  ق باألدواتيتعل  وفيما
يعكس  12 لكي  اال،  في سعر  أتغير  إليه من  المشار  بالنسبة أل عسلفائدة  خالية. وثانياً،  بديلة  أسعار  إلى  أيبور  تغطيها  ار  ال  تغيرات  ية 

قييم ما إذا كانت التغيرات جوهرية، وإذا كانت كذلك، فإنه يتم استبعاد األداة المالية وإثبات  ملية، تطبق المجموعة اجتهاداً لتة العالوسيل
جدي مالية  يقوم  دةأداة  التغيرات جوهرية،  تكن  لم  وإذا  الحالية  لا.  بالقيمة  المالي  المالية  لألداة  المدرجة  القيمة  إجمالي  بتعديل  مجموعة 

 ، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الفعلي المعدل.  التي ال تغطيها الوسيلة العملية غيراتللت
 
 المطلوبات المالية  4-16
 
 التصنيف والقياس الالحق 4-16-1
 التكلفة المطفأة، باستثناء ما يلي:ب المطلوبات المالية كمقاسة الحقاً  صنيفت تم
 
العادلة   - بالقيمة  المدرجة  المالية  تطبيمن خالالمطلوبات  يتم  الخسائر:  أو  والمطلوبات  ل األرباح  المشتقات  على  التصنيف  هذا  ق 

المتاجرة. يتم عرض األرباح أو الخسائر على المحتفظ بها لغرض  العا  المالية  المصنفة بالقيمة  المالية  لة من خالل دالمطلوبات 
ف التغير  )مقدار  اآلخر  الشامل  الدخل  في  جزئي  بشكل  الخسائر  أو  القاألرباح  الذيي  المالي  للمطلوب  العادلة  إلى   يمة  ينسب 

رات في ظروف السوق التي غيالتغيرات في المخاطر االئتمانية للجهة المصدرة، والتي تحدد على أنها المبلغ الذي ال ينسب إلى الت
ة للمطلوب(. وهذا ما لعادلالسوق( وبشكل جزئي في األرباح أو الخسائر )المبلغ المتبقي من التغير في القيمة ا  رتؤدي إلى مخاط
  أن هذا العرض أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم أيضاً عرض األرباح أو الخسائر التي لم يكن من ش

 للجهة المصدرة في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر؛ ةينسب إلى التغيرات في المخاطر االئتمان ت
 
لم تكن مؤهلة لالستبعاد، حيث يتم بموجبها إثبات المطلوبات المالية لتي  ن تحويل الموجودات المالية اتجة عالمطلوبات المالية النا -

 كبدها على المطلوبات المالية؛ وتتقة، تقوم المجموعة بإثبات أي مصروفات حللمقابل المستلم للتحويل. في الفترات الال
 
 عقود الضمانات المالية وارتباطات القرض.  -
 

 عادستباال 4-16-2
 دما يكون اإللتزام المحدد في العقد قد تم وفائه أو إلغائه أو انتهاء مدته(.مالية عند إطفاؤها )أي عنيتم استبعاد المطلوبات ال

 
ا التحتيتم  األساب  ومقرضيها  المجموعة  بين  ف صبادل  جوهري،  بشكل  مختلفة  بشروط  الّدين  ألدوات  تعديالت ليين  إدخال  عن  ضالً 

بات المالية األصلية وإثبات مطلوبات مالية جديدة. وتختلف عتبر بمثابة إطفاء للمطلوامات المالية القائمة، فياإللتز  شروط  جوهرية على
إذا كا ال  نتالشروط بشكل جوهري  للتدفقات  الحالية المخصومة  الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة  قنالقيمة  دية بموجب الشروط 
مستل أي رسوم  منها  وممحسوماً  بمة  الفخصومة  الفائدة  معدل  بناستخدام  تختلف  األصلي، وهي  القيمة   %10سبة  علي  عن  األقل  على 

للمطلوبا المتبقية  النقدية  للتدفقات  المخصومة  يت  الحالية  ذلك،  إلى  باإلضافة  األصلية.  النوعية   م تالمالية  العوامل  االعتبار  في  األخذ 
ن في  والتغيرات  األداة  الفائ وع سعاألخرى، مثل عملة عرض  الجديدر  التحويل  باألداةة  دة وخصائص  في   المرتبطة  التغيرات  وكذلك 

سوم متكبدة كجزء من ر  ة إطفاء، فإنه يتم إثبات أي تكاليف أوابمواثيق القرض. إذا تم احتساب تبادل أدوات الّدين أو تعديل الشروط بمث
لم يتم احتساب ال الت  تبادلالربح أو الخسارة الناتجة عن اإلطفاء. وإذا  أنه إطفاء، فإن  أو  تعدل   أي تكاليف أو رسوم متكبدةعديل على 

 عدلة. لمالقيمة المدرجة للمطلوبات ويتم إطفاؤها على مدى الفترة المتبقية للمطلوبات ا
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 لمطفأة ومبالغ اإليجار مستحقة القبض ياس التكلفة االمقاسة باستخدام ق الية األدوات الم 4-17

ة المصنفة على أنها يلسة بالتكلفة المطفأة )أي األدوات الماقامن إصالح أسعار أيبور أنه بالنسبة لألدوات المالية الم  2تقتضي المرحلة  
ة من خالل الدخل الشامل اآلخر(، القيمة العادل( المصنفة كمدرجة بلديونات المالية )اموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة والموجود

ة الفعلي. ال يتم  دئح أسعار أيبور من خالل تعديل سعر الفاالألساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية المطلوبة من إص  يتم إظهار التغيرات
ذه الوسائل فقط على التغيرات ناه(. تنطبق هد اإليجار )أنظر أدات عقماثلة اللتزامإثبات أي ربح أو خسارة فورية. توجد وسيلة عملية م

التغيير ضرورياً، وفقطالتي يتطلبها إصالح أس الحال إذا كان  أيبور، وهذا هو  كنتيجة مباشرة إلصالح  إ  عار  عار سأذا كان ضرورياً 
ً اقتصلمتكافئة ا أيبور وكان األساس الجديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية   لتغير مباشرةً(. لسابق )أي األساس قبل الألساس ا  اديا

 
  اقدية للموجودات أو المطلوبات المالية تعالتغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية الأو جميع  وفي الحاالت التي ال يستوفي فيها بعض  

تطبق  ا أعاله،  المذكورة  أوالً الوسيلة  لمعايير  أعاله  المذكورة  التغيراالعملية  على  الت  أست  إصالح  يتطلبها  بمي  أيبور،  ذلك  عار  في  ا 
ديل أو االستبعاد، مع إثبات ربح /  تعتساب أي تغيرات إضافية بالطريقة االعتيادية، أي تقييم التحديث سعر الفائدة الفعلي لألداة. ويتم اح

 ة.استبعاد األداالتعديل الناتجة عن ذلك مباشرةً األرباح أو الخسائر عندما ال يتم  ةرخسا
 
التدفقات النقدية التعاقدية، فإنه يتم إعادة قياس التزامات المتعلقة   يثما يكون هناك تغيير ألساس تحديدالنسبة اللتزامات عقد اإليجار حبو

العملية بخا  بعقد الوسيلة  باعتبارها  التغير في  مصإليجار،  الذي يعكس  الخصم  باستخدام معدل  المعدلة  اإليجار  الفائدة   مدفوعات  سعر 
اإليجار باإلضافة إلى تلك التعديالت التي   إصالح أسعار أيبور. وإذا تم إجراء تعديالت على عقد طلوباً من قبليكون ذلك التغير م عندما

إصالح االعتياديأ  يقتضيها  المتطلبات  تطبق  أيبور،  رقم    ةسعار  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  اإلي  16للمعيار  عقد  تعديل  جار على 
 ح أسعار أيبور. ي يقتضيها إصالي ذلك التغيرات الت بما فبالكامل، 

 
 االضمحالل  4-18

ة بالتکلفة المطفأة ج رالمتوقعة المرتبطة بأدوات دينها المد  يةتقوم المجموعة بإجراء تقييم على أساس النظرة المستقبلية، الخسائر االئتمان 
الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  ارالتع  اآلخر ومقابل  والمدرجة  الناتجة عن  القرض  رضات  المالية.  تباطات  الضمانات  وعقود 

مانية تئكل تقرير مالي. يعكس قياس الخسائر االد  ائر االئتمانية المتوقعة لمثل تلك الخسائر في تاريخ إعداتقوم المجموعة بإثبات الخس
 المتوقعة ما يلي:

 

 مجموعة من النتائج المحتملة؛   تقييمحتمالية المرجحة الذي تم تحديده عن طريق االمبلغ عادل و -
 

 قيمة الزمنية للنقود؛ ولا -
 

ر المالي عن األحداث السابقة والظروف  ريمعلومات معقولة وداعمة متاحة بدون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما في تاريخ إعداد التق -
 ستقبلية.حالية والتنبؤات للظروف االقتصادية الملا

 
الم  االئتمانية  الخسارة  فتوقعةالحتساب  التعثر  مخاطر  المجموعة  ستقدر  عمرها ،  مدى  على  المالية  األداة  على  تحدث  التي  السداد  ي 

نقدي على مدى العمر المتبقي المتوقع  لا اس القيمة الحالية لجميع حاالت العجز  أسقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على  المتوقع. يتم ت
النلل التدفقات  بين:  الفرق  أي  المالي،  للمجموعة بموقدية  موجود  المستحقة  المجموعة التعاقدية  تتوقع  التي  النقدية  العقد، والتدفقات  جب 

 ي.يبدة الفعلي للقرض أو معدل تقراستالمها، مخصومة بمعدل الفائ
 

  قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ي: ياسها وفقاً لما يليتم قاالئتمانية، و للخسائر  تقدير االحتمالية المرجحة هي المتوقعة االئتمانية الخسائر

 

العج المالية    الموجودات - حاالت  لجميع  الحالية  القيمة  أي  المالي:  التقرير  إعداد  تاريخ  في  ائتمانياً  ز التي هي غير مضمحلة 
   لتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد وا ةالنقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدي

 

المالي: أي الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة  ائتمانياً في تاريخ إعداد التقرير  جودات المالية التي هي مضمحلة  موال -
 دية المستقبلية المقدرة؛  نقالحالية للتدفقات ال
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 )تتمة( نية المتوقعة ئر االئتماقياس الخسا
 

الرتباطات   - المتوقع  الجزء  تقدير  المسحوبة:  غير  القروض  سارتباطات  الذي  مدىيتالقرض  على  سحبه  المتوقع   م  العمر 
التدفق  تاالرتباط بين  النقدي  للعجز  الحالية  القيمة  وتحسب  المسالقرض؛  التعاقدية  النقدية  حامل  تحقة  ات  قام  إذا  للمنشأة 

ا إذا تم سحب ذارتباطات  المنشأة استالمها  التي تتوقع  النقدية  المتوقع من القرض والتدفقات  الجزء  لك الجزء  لقرض بسحب 
 قع من القرض؛ و توالم

 

الضمان - لعقود  الخسائ  تابالنسبة  تقدير  للمدفوعاتالمالية:  الحالية  القيمة  أساس  على  المتوقعة  االئتمانية  لتعويض المت  ر  وقعة 
ي طرف  الئتمانية التي تم تكبدها محسوم منها أي مبالغ يتوقع الضامن استالمها من حاملها أو المدين أو أحاملها عن الخسارة ا

ون هو نفس تقدير  خسائر االئتمانية المتوقعة لعقود الضمانات المالية سيكلا ون بالكامل، فإن تقدير  كان القرض مضم  ذاآخر. إ
 لمقدر للقرض الخاضع للضمان. قدي ا العجز الن

 
وعقود ض  تباطات القرواحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، قامت المجموعة بتصنيف سندات دينها والقروض والسلف وار  راضألغ

ائتمانياً محلة  والمض  3والمرحلة    2والمرحلة    1المرحلة  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى    ةمالمالية المدرجة بالقي  الضمانات
 على أساس منهجية االضمحالل المطبقة، على النحو الموضح أدناه: المشتراة أو الممنوحة 

 

يتم  –المنتجة    –  1المرحلة   • الموج  عندما  ألوودإثبات  المالية  مات  المجموعة  تثبت  مرة،  الخسائر  صخل  أساس  على  ص 
 .شهراً  12االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

ئتمانية، تظهر الموجودات المالية زيادة جوهرية في المخاطر االانية: عندما  ة في المخاطر االئتمجوهريالزيادة ال –  2المرحلة  •
   ية المتوقعة على مدى العمر.ان تسجل المجموعة المخصص على أساس الخسائر االئتم

 

 الموجودات المالية.  لك لق بتفيما يتعلعمر لة: تثبت المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى االمضمح - 3  المرحلة •
 

ائتمانياً  ائتمانيمضمحلة   المالية بخصم كبير أو تكون مضمحلة  الموجودات  د اإلثبات  عناً مشتراة أو ممنوحة: عندما يتم شراء أو منح 
للخسائر   هذه  تخضع  المشترالا المبدئي.  ائتمانياً  المضمحلة  تتضمن  العمر.  مدى  على  المتوقعة  الممنوحئتمانية  أو  علىاة  القروض   ة 

لتي يتم تسجليها بالقيمة المخفضة وبالتالي ال تحمل ة من خالل اقتناء بنك بلو مصر ش.م.م. )"بلو مصر"( اتعثرة المكتسبوالسلف الم
اإلللمخصص   وقت  في  المتوقعة  االئتمانية  عند  بثخسائر  الفعلي  الفائدة  في حساب سعر  بالفعل  مدرجة  أنها  حيث  المبدئي  اإلثبات  ات 

 ها. المشطوبة مسبقاً للمجموعة حيث تحسنت توقعات استردادإثبات القروض ما أنها تتضمن على ئي. كالمبد
 

ال رة إعداد تقرير مالي ما إذا  تفموعة سياسة إلجراء تقييم في نهاية كل  مجألغراض التصنيف في المراحل المذكورة أعاله، وضعت 
ار التغير في مخاطر التعثر في السداد  خذ في االعتبالمبدئي من خالل األثبات  جوهري منذ اإلكانت المخاطر االئتمانية قد زادت بشكل  

 مدى العمر المتبقي لألداة المالية.  التي تحدث على
 

خر، بناًء على ما إذا كانت قيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآللااضمحالل على سندات الّدين المدرجة بل  جيستقوم المجموعة بتس
هو موضح أعاله. ومع ذلك، لن تخفض الخسائر االئتمانية المتوقعة القيمة ، كما  3أو مرحلة    2أو مرحلة    1ة  مرحل  مصنفة على أنها

قا في  المالية  الموجودات  لتلك  بالقيمة  ئمالمدرجة  تزال  ال  التي  المالي،  م  ةالمركز  إثبات  سيتم  ذلك،  من  وبدالً  يعادل  العادلة.  بلغ 
ل الشامل اآلخر كمبلغ اضمحالل متراكم مع احتساب مبلغ  وجودات بالتكلفة المطفأة في الدخس المالمخصص الذي قد ينشأ في حالة قيا

 في األرباح أو الخسائر مماثل 
 

 دوات أسهم حقوق الملكية.أ لىلم يتم تسجيل اضمحالل ع
 

 1المرحلة  
بمبلغ  قت الخسارة  المجموعة مخصصات  لمدة  يس  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  ال  هراً ش  12يعادل  يتم تصنيف جمي1مرحلة  لعمالء  ع ، 

.  ياً المشترى أو الممنوحانتملم يتم اعتبار القرض الجديد مضمحالً ائ   ند تاريخ اإلثبات المبدئيع  1الموجودات المالية على أنها المرحلة  
 :  1مالي، تصنف المجموعة ما يلي باعتبارها المرحلة  إعداد كل تقرير يوبعد ذلك ف

 

 وائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير المالي؛  أن لديها مخاطرن التي تم تحديد بالديّ نوع موجودات  -
 

 هري منذ إثباتها المبدئي؛ جول الموجودات المالية التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشك -
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 المالية الموحدةل القوائم وحإيضاحات 
 2022ديسمبر  31

 

 

 مة()تتملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 
 )تتمة( االضمحالل  4-18
 

 )تتمة(  1المرحلة  
 التالية من الديون بأن لديها "مخاطر ائتمانية منخفضة"تعتبر المجموعة األنواع 

 

 ية لحمولة بالعملة المية بالعملة المحلية مومجميع التعرضات الحك -
 

 ي جميع التعرضات بالعملة المحلية لحكومة مملكة البحرين أو مصرف البحرين المركز -
 

 أو أعلى.  -Aالتعرضات ذات تصنيف خارجي  يعجم -
 

 2المرحلة  
 لعندما تزيد مخاطرها االئتمانية بشك  2  لةتصنيف الموجودات المالية في المرح  9ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يتطلب المعيا

لمتوقعة  ة على أساس خسائرها االئتمانية الخسارجوهري منذ إثباتها المبدئي. بالنسبة لتلك الموجودات المالية، يتطلب إثبات مخصص ا
 على مدى العمر.  

 
  د نموجود من خالل مقارنة ترحيل التصنيف عللمجموعة في االعتبار ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية  تأخذ ال

حالة من هذه  ترة إعداد كل تقرير مالي. في كل  اية فاإلثبات المبدئي للموجود مقابل مخاطر التعثر في السداد التي تحدث للموجود في نه
ا هذا  يستند  السينالحاالت،  من  عدداً  االعتبار  في  تأخذ  التي  المستقبلية  النظرة  تقييم  على  إثبات  ارلتقييم  أجل  من  االقتصادية،  يوهات 

 رض حدوث زيادة جوهرية في المخاطر، يفتة ارتفاع الخسائر المرتبطة بالتوقعات االقتصادية األكثر سلبية. باإلضافة إلى ذلكيلاحتما
ة تتوقع أن تمنح الوقت وعيوماً في تسديد مدفوعاته التعاقدية، أو إذا كانت المجم  30السداد ألكثر من  االئتمانية إذا تأخر المقترض عن  

عة. وعالوة على ذلك، كما لمجموهيكلة التسهيل ألسباب تتعلق باالئتمان أو يتم وضع التسهيل ضمن قائمة المراقبة ل   ةدللمقترض أو إعا
 . 2لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المرحلة  8داخلي بدرجة  ي تسهيل لديه تصنيف لمخاطر ائتمانسيخضع أ

 
 أخرى: ضافية المتاحة، باعتبارها عوامل إضافية النظرة المستقبلية المعقولة والداعمة اإل تتتمثل سياسة المجموعة في تقييم معلوما

 
على المكشوف، تقيس المجموعة الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل ات  ل البطاقات االئتمانية والسحوببالنسبة للتسهيالت المتجددة مث

اذها  الئتمانية، باألخذ في االعتبار إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية التي يتوقع اتخ ا  رة التي يتوقع بأن تتعرض فيها للمخاطرفتتحديد ال
 خسائر.والتي تعمل على التخفيف من حدة البمجرد زيادة المخاطر االئتمانية 

 
 3المرحلة 

نياً. وفي تاريخ إعداد  امك دليل موضوعي على أن القرض مضمحل ائتناعندما يكون ه  3يتم تضمين الموجودات المالية في المرحلة  
الموجود إذا كانت  بتقييم ما  المجموعة  تقوم  الكل تقرير مالي،  المطفأة  ات  بالتكلفة  المدرجة  المدرجمالية  للديون  المالية  ة  والموجودات 

حدث أو أكثر من   عوموجود المالي "مضمحل ائتمانياً" عند قالبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، هي مضمحلة ائتمانياً. يعد  
 ة بالنسبة لذلك الموجود المالي.لمقدراألحداث ويكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية ا

 
 : جودات المالية مضمحلة ائتمانياً على المعلومات التالية التي يمكن مالحظتهاتتضمن األدلة التي تثبت بأن المو

 

 ها المقترض أو الجهة المصدرة؛هجالصعوبات المالية الكبيرة التي يوا -
 

 حقاق ؛االستخرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد  -
 

 ة بشروط ال تأخذها المجموعة االعتبار في الظروف األخرى؛السلف من قبل المجموع إعادة هيكلة القروض أو -
 

 ي آخر؛ أو لاتنظيم مترض سيعلن إفالسه أو في إعادة مققد أصبح من المحتمل بأن ال -
 

 .اختفاء السوق النشطة لتلك األوراق المالية نتيجة وجود صعوبات مالية -
 

 محلة ائتمانياً، تأخذ المجموعة في االعتبار العوامل التالية: ستثمار في الديون الحكومية، هي مضإجراء تقييم حول ما إذا كان االد عن
 

 عوائد السندات. ي فتمانية على النحو المبين للجدارة االئق تقييم السو  -
 

 تقييمات وكاالت التصنيف االئتمانية للجدارة االئتمانية. -
 



 ( .ش.م.ب)  ية المصرفيةالمؤسسة العرب 

32 

 م المالية الموحدةول القوائ ححات إيضا
 2022ر يسمب د 31

 
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( االضمحالل  4-18
 

 )تتمة(  3المرحلة  
 

 صدار ديون جديده.إ  ى أسواق رأس المال من أجللى الوصول إلع  قدره البلد -
 

 ديون.ة لإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للنتيج احتمالية إعادة هيكله الديون، مما يؤدي إلى تكبد حاملها خسائر -
 

لذلك - لإلقراض"  األخير  "المالذ  باعتبارها  الالزم  الدعم  لتقديم  القائمة  الدولية  الدعم  وف  آليات  الضالً البلد،  نية  عن  حكومات   
وبغض النظر    ليات،لك إجراء تقييم لعمق تلك اآلتلك اآلليات التي تنعكس في البيانات العامة. ويشمل ذ  موالوكاالت الستخدا

 ا إذا كانت هناك قدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة. عن القصد السياسي، م
 

 ً ستوفي معايير المضمحلة ائتمانياً ت  إذا لم تعد  3ارج المرحلة  القروض من خ  يل، سيتم تحو بخالف القروض الممنوحة المضمحلة ائتمانيا
 شهراً.  12تها بعد فتره مراقبة مد

 

 مشتراة أو ممنوحة  نياً مضمحلة ائتما
ة على مدى قعالمضمحلة ائتمانياً المشتراة أو الممنوحة، تقوم المجموعة فقط بإثبات الخسائر االئتمانية المتوودات المالية  بالنسبة للموج

تغيرات أي  تسجيل  ويتم  أم  العمر  يكن هناك  لم  المتوقعة.  االئتمانية  الخسائر  في مخصص  المبدئي  اإلثبات  منذ  ترتراكمة  حيل من ية 
 .المراحل األخرى أو ممنوحة إلى انياً مشتراة مضمحلة ائتم

 

 معلومات النظرة المستقبلية 
 .في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة يةستقوم المجموعة بإدراج معلومات النظرة المستقبل

 

ي لمحلي اإلجمالنمو الناتج ا  )على سبيل المثال،  لكليةتأخذ المجموعة في االعتبار معلومات النظرة المستقبلية مثل العوامل االقتصادية ا 
مجمو ولتقييم  االقتصادية.  والتنبؤات  البلد(  في  البطالة  ومعدالت  األسهم  ومؤشرات  النفط  تضع   عةوأسعار  المحتملة،  النتائج  من 

ث االالمجموعة  سيناريو  ويمثل  نزولي.  وسيناريو  تصاعدي  وسيناريو  األساسية  الحالة  سيناريوهات:  النتيجة    لحالةث  األكثر  األساسية 
موديز.    احتماالً  وكالة  وضعتها  التي  الكلي  االقتصادي  النماذج  امن  تستمد  سوف  السيناريوهات،  من  سيناريو  لكل  جموعة لمبالنسبة 

 ق نهج االحتمالية المرجحة لتحديد مخصص االضمحالل. ب طالخسائر االئتمانية المتوقعة وت
 

 قد الدولي. قبل صندوق النارجية المنشورة من ت الخكما تستخدم المجموعة المعلوما
 

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي  
 الي على النحو التالي: ملكز االئتمانية المتوقعة في قائمة المرا يتم عرض مخصصات الخسارة للخسائر

 

 وجودات؛القيمة المدرجة للممالي الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إج -
 

 القروض وعقود الضمانات المالية: بصفة عامة، كمخصص ضمن المطلوبات األخرى؛  اطاتارتب -
 

بالقي - المقاسة  الديّن  الشام  مةأدوات  الدخل  الموحدة ال  ل األخر:العادلة من خالل  القائمة  لها في  الخسارة  إثبات مخصص  يتم   
ك، تم اإلفصاح عن مخصص الخسارة وتم عادلة. ومع ذلت هي قيمها الدرجة لتلك الموجوداة الم ألن القيمللمركز المالي نظراً 

 إثباته في احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. 
 

 تقنيات التقديرحد من لا
فس  ن إعادة تقييمها بن  يمكبل المجموعة دائماً جميع خصائص السوق في فترة زمنية محددة حيث الاذج المطبقة من قمن وقد ال تشمل ال
التغي اسرعة  ظروف  في  أن  رات  من  الرغم  على  األساسية.  النماذج  تحديث  يتم  أن  إلى  مؤقتة  تعديالت  إجراء  المتوقع  ومن  لسوق. 

ة حديث  ، إال أن النماذج المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تستند إلى بياناتعاجموعة تستخدم بيانات حديثة قدر المستطلما
 ي سيتم تحديث بياناتها بمجرد توفرها.ية الكلية التوامل االقتصادبإستثناء بعض الع

 

 تعديل الخبرة االئتمانية 
اجتهاداتها من واقع خبراتها االئتمانية مجموعة استخدام  لا بالمجموعة من  تمانية المتوقعة الخاصة  ئتتطلب منهجية مخصص الخسارة اال

لل المقدر  التأثير  الخ  عواملإلدراج  نموذج  نتائج  في  المدرجة  المالية.  غير  التقارير  إعداد  فترات  جميع  في  المتوقعة  االئتمانية  سائر 
 . 1-4-25للحصول تفصيل إضافية راجع اإليضاح رقم 

 

  ة يدات غير المالاضمحالل الموجو 4-19
غي للموجودات  المدرجة  للقيم  مالي  تقرير  كل  بتاريخ  مراجعة  بإجراء  المجموعة  المتقوم  الضريبية  ر  الموجودات  )بخالف  المؤجلة( الية 

لالسترداد ر القيمة القابلة  م تقدييتلتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إضمحالل موجود مالي محدد. إذا وجد مثل هذا الدليل، فأنه  

ً شهرة ود. ويتم فحص الجو للم  لالضمحالل على أساس سنويا
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 موحدةإيضاحات حول القوائم المالية ال
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 )تتمة(سبية لسياسات المحا ملخص ألهم ا 4
 

 )تتمة( اضمحالل الموجودات غير المالية  4-19

الموج يتم تجميع  الموجودات  ودلغرض فحص االضمحالل،  في أصغر مجموعة من  النقدية من االستخدام  لاات معاً  التدفقات  تنتج  تي 
مستقلة بعيد  حد  إلى  تكون  والتي  التع   المستمر  األخرى  ن  للموجودات  النقدية  للنقد.  دفقات  المنتجة  الوحدات  الشهرة أو  تخصيص  يتم 

أن تستفيد من أوجة توافق   عالوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقن  ى الوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة مالناتجة عن دمج األعمال إل
 انشطة أعمال الدمج. 

 

ة من بين قيمتها العادلة ناقصاً تكلفة البيع وقيمتها المستخدمة. تستند و الوحدة المنتجة للنقد هي القيمجود أتعد القيمة القابلة لإلسترداد للمو 
ى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل الضريبة ل إالمستقبلية المقدرة والتي يتم خصمها    يةالقيمة المستخدمة إلى التدفقات النقد

 لمخاطر الخاصة بالموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد. لسوقية للقيمة الزمنية للنقود والية ل حاوالذي يعكس التقييمات ال
 

للنقد قيمته ل  يتم إثبات خسارة اضمحالل عندما تتجاوز القيمة المدرجة القابلة لالسترداد. يتم إثبات خسائر   الموجود أو الوحدة المنتجة 
لتخفيض القيمة المدرجة ألي شها أواالضمحالل في األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص هرة تم تخصيصها إلى الوحدة المنتجة للنقد،  الً 

ة خسارة اضمحالل يأنقد على أساس تناسبي. ال يتم استرجاع  للالقيمة المدرجة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة    ومن ثم لخفص
القيمة المدرجة للموجود الضمحالل محددة بحيث إال تتجاوز  ارة امثبتة للشهرة. وبالنسبة للموجودات األخرى، إن قيمة االسترجاع خس

 سارة اضمحالل للموجود.خ دها ، بعد حسم اإلستهالك أو اإلطفاء في حال عدم إثباتقيمتها المدرجة التي سيتم تحدي
 

 مخصصات 4-20
المخصصات  إث  متي يكون  بات  ناتج عنعندما  متوقع(  أو  )قانوني  التزام حالي  المجموعة  يتطلب حدث    على  أن  المحتمل  سابق، ومن 

ك اإللتزامات. تلسوية هذه اإللتزامات ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبالغ  ر وجود تدفق خارجي للموارد يشمل المنافع االقتصادية لتاألم
 قة بأي مخصصات في القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر بعد حسم أي تسويات.لعيتم عرض المصروفات المت

 

 ض لمالية وارتباطات القرالضمانات اعقود  4-21
 ية وارتباطات القرض. تصدر المجموعة الضمانات المالية واالعتمادات المستند

 

العادلة، والتي تعد العالوة المستلمة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس   ةلقيمية في القوائم المالية الموحدة بااليتم مبدئياً إثبات الضمانات الم
موحدة لألرباح أو الخسائر بدئياً بعد حسم اإلطفاء المتراكم المثبت في القائمة الة بموجب كل ضمان للمبلغ المثبت م مجموعوبات المطل

 توقعة، أيهما أعلى. لمومخصص الخسائر االئتمانية ا
 

الثابت على مدى عمر لقسط  ة الموحدة لألرباح أو الخسائر في "دخل تشغيلي آخر" على أساس االمستلمة في القائم  ةيتم إثبات العالو 
 الضمان. 

 

أن تقدم    ط،باطات يتعين على المجموعة بموجبها، خالل فترة االرتباهي ارتواالعتمادات المستندية  ات القرض غير المسحوب  باطارت
 العميل.  ىقرضاً بشروط محدده مسبقاً إل

 

ا واالعتمادات  المالية  للضمانات  االسمية  التعاقدية  القيمة  يتم تسجيل  المسحوبلمستنال  القرض غير  وارتباطات  االتفاق    حيثما  دية  يتم 
 وق في القائمة الموحدة للمركز المالي. على تقديم القرض على أساس شروط الس

 

نوع الديّن على النحو    دوات بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة باألدوات المالية منألاتمانية المتوقعة لتلك  يل الخسائر االئسجيتم احتساب وت
 .18-4في اإليضاح رقم  موضح ال
 

 المالية وأنشطة التحوطتقات المش 4-22
اسبة حم وطبقت نفس المعيار على    2018يناير    1  في في تاريخ نافده    9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اعتمدت المجموعة المعيار ا 

 التحوط.
 

 لية: التا المشتق المالي هو أداة مالية أو عقد آخر لديه جميع الخصائص الثالث
استجابة   - قيمته  سع  للتغيرتتغير  مؤشر  في  أو  األجنبي  الصرف  أو سعر  السلعة  أو سعر  المالية  األداة  أو سعر  المحدد  الفائدة  ر 

تماني أو أي متغيرات أخرى، شريطة أال يكون هذا التغير، في حالة  ئت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر اال دالاألسعار أو المع
 ساسي"(. قد األي "الع، محدداً لطرف في العقد )أماليةالمتغيرات غير ال

العقود األخرى التي يتوقع   اعال يتطلب صافي االستثمار المبدئي أو صافي االستثمار المبدئي الذي يكون أقل مما هو مطلوب ألنو -
 استجابة مماثلة للتغيرات في عوامل السوق.  اأن يكون له

 يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. -
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 لقوائم المالية الموحدةل اات حوإيضاح
 2022سمبر دي  31

 
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 

 )تتمة( المشتقات المالية وأنشطة التحوط  4-22

المج معامالموتدخل  في  األطرافعة  مختلف  مع  مشتقة  والعقا  ت  الفائدة  أسعار  مقايضات  على  هذه  وتتضمن  المستقبلية  ألخرى.  ود 
اال ومقايضات  ئتمانوالمقايضات  السداد  في  المتعثرة  بأسعار ية  المتعلقة  والخيارات  اآلجلة  األجنبي  الصرف  وعقود  العمالت  مبادالت 

تقات المالية  يمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه إبرام عقد المشقلإثبات المشتقات المالية باتم مبدئياً  ي  واألسهم.  الفائدة والعمالت األجنبية
تقات المالية كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون بالقيمة العادلة. تدرج جميع المشحقاً  ويعاد قياسها ال

 ة. القيمة العادلة سالب
 

، تحوط  ت المالية المصنفة والمؤهلة كأداةة من خالل األرباح أو الخسائر باستثناء المشتقالدالمشتقات المالية بالقيمة العاس جميع  يايتم ق
قة إثبات الربح أو الخسارة الناتجة. تصنف المجموعة بعض المشتقات  ة البند الذي يتم تحوطه تحدد طري وإذا كان األمر كذلك، فإن طبيع

 لى أنها: ع
 

 )تحوطات القيمة العادلة(؛  المطلوبات المثبتة أو االرتباطات المؤكدة وتحوطات القيمة العادلة للموجودات أ أ()
ة )تحوطات التدفقات النقدية(؛ جداً التي تنسب إلى الموجودات أو المطلوبات المثبتبلية المحتملة ات النقدية المستقلتدفقتحوطات ا )ب( 

 أو
 ستثمار(. ال)تحوطات صافي ا في العمليات األجنبية ارتحوطات صافي االستثم )ج( 
 

التحو وأدوات  التحوط  بنود  بين  العالقة  التحوط،  بدء  عند  المجموعة،  وكتوثق  المط،  إدارة  واستراتيجية  أهداف  إلجراء ذلك  خاطر 
إذا كانت  ساس مستمر، لتحديد ما أ ي بداية التحوط وعلىمعامالت التحوط المختلفة. كما تقوم المجموعة بتوثيق تقييمها، على حد سواء ف

موازنة    تاالمشتق في  عالية  فاعلية  ذات  هي  التحوط  معامالت  في  القيمةالمستخدمة  في  للبنود  العا  التغيرات  النقدية  التدفقات  أو  دلة 
 المحوطة.

 

 تحوط القيمة العادلة   )أ(
الم للمشتقات  العادلة  القيمة  التغيرات في  ال  اتصنفة والمؤهلة كتحوطيتم تسجيل  العادلة في  لللقيمة  الموحدة  الخسائر، ألقائمة  رباح أو 

 محوطة. محوطة والتي تعزى إلى المخاطر الات الموجودات أو المطلوبباإلضافة إلى التغيرات في القيمة العادلة لل
 

طريقة محوط والذي يستخدم له  القيمة المدرجة للبند  إذا لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، فإنه يتم إطفاء التعديل على ال
 ئد.  جل كصافي دخل الفواة الفعلي إلى األرباح أو الخسائر على مدى فترة االستحقاق  ويسدئمعدل الفا

 

 تحوط التدفقات النقدية  )ب( 
وتأإث  يتم تصنيفها  تم  التي  المالية  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  للتغيرات  الفعّال  الجزء  التدفبات  كتحوطات  الدخل  قاهيلها  في  النقدية  ت 
 خسائر. أو الة الموحدة لألرباح ثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعّال في القائمإ شامل اآلخر. يتمال
 

  لى ر فيها بند التحوط ع ية إلى القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر في الفترات التي يؤثالمتراكمة في حقوق الملكتم إعادة تدوير المبالغ  
ند بالب  المصروفات المرتبطةد الدخل أو المصروفات التي يتم فيها اإلفصاح عن اإليرادات أو  ونتم تسجيلها في بالربح أو الخسارة. وي
 المحوط ذات الصلة. 

 

مة موجودة اكأي ربح أو خسارة مترأو عندما لم تعد تستوفي بمعايير محاسبة التحوط، فإن  أداة التحوط أو إذا تم بيعها  ء مدة  عند انتها
و الخسارة. عندما ربح أبند التحوط على ال تبقى في حقوق الملكية ويتم إثباتها في الفترات التي يؤثر فيه تقلكية في ذلك الوفي حقوق الم

لربح أو  ا  مباشرةً إعادة تصنيفالمعاملة المتنبأ بها )على سبيل المثال: استبعاد الموجودات المحوطة المثبتة(، فإنه يتم  ال يتوقع حدوث  
 سائر اً في الدخل الشامل اآلخر إلى القائمة الموحدة لألرباح أو الخقباكمة المسجلة مسالخسارة المتر

 

 ستثمار  ي االتحوط صاف  )ج(
ي ربح أو خسارة يتم إثبات أاألجنبية بطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية.    اإلستثمارات في العملياتيتم احتساب تحوطات صافي  

باأدعلى   المتعلقة  التحوط  مباة  الفعّال  المتعشالجزء  الخسارة  أو  الربح  إثبات  يتم  اآلخر؛  الشامل  الدخل  في  الفرةً  غير  بالجزء  عّال لقة 
حدة لألرباح باح أو الخسائر. يتم تضمين األرباح والخسائر المتراكمة في حقوق الملكية في القائمة المومباشرةً في القائمة الموحدة لألر

 كجزء من الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.  ةلعمليات األجنبير عندما يتم استبعاد اائأو الخس
 

 على محاسبة التحوط   2و 1روض فيما بين البنوك المرحلتين المع  تأثيرات إصالح سعر الفائدة )د( 
المتأثرة مباشري التحوط  المؤقتة على عالقات  البنك اإلعفاءات  أسعار  طبق  بإصالح  الف  ورأيبةً  السابقة الستبدال سعر  السنة  دة  ئاخالل 

بديل.   الحالي بسعر مرجعي  أيبالقياسي  أدى إصالح أسعار  إذا  التحوط  إلتتأثر عالقة  أور  التيقن بشأن توقيت  و مقدار  ى حاالت عدم 
 .  التحوطالتدفقات النقدية القائمة على أساس المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة  
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 ةئم المالية الموحد واإيضاحات حول الق
 2022ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ملخص ألهم السياسات المحاسبية  4
 
 ة( )تتمالمشتقات المالية وأنشطة التحوط  4-22

 
 )تتمة(على محاسبة التحوط  2و 1روض فيما بين البنوك المرحلتين مع التأثيرات إصالح سعر الفائدة  د( )

الح أسعار أيبور، يجب على المجموعة أن  صإما يتعلق بعالقات التحوط التي تتأثر بفيمن إصالح أسعار أيبور أنه    1تتطلب المرحلة  
 .ئدة نتيجة إلصالح أسعار أيبورفاالي المستقبل، ال يتم تغيير سعر قعة فتفترض أنه لغرض تقييم فعالية التحوط المتو

 
التي الحاالت  ذلك  يتضمن  معينة.  استيفاء شروط  بمجرد  اإلعفاءات  تطبيق  ع ل  يتوقف  الناتجة  التيقن  عدم  أوجه  فيها  تعد  إصالح   نم 

، إذا تم إيقاف عالقة  طحوأساس المعيار القياسي لبند التعلى    بتوقيت أو مقدار التدفقات النقدية القائمةأسعار أيبور موجوداً فيما يتعلق  
 التحوط أو بمجرد تسجيل المبالغ في احتياطي تحوط التدفقات النقدية.

 
المرحلة   أيبور  ن  م  2تقدم  أسعار  التيإصالح  مؤقتة  الفات  إعفاءات  استبدال سعر  عند  للمجموعة  التحوط  باستمرار عالقات  ئدة سمح 

 المجموعة تعديل تصنيفات التحوط ووثائق التحوط،.  منت مرجعي البديل. وتتطلب اإلعفاءاعر الالمرجعي الحالي بس
 

 تصنيف التحوط 
كس التغيرات التي يتطلبها إصالح أيبور،  عيستقوم المجموعة بتعديل تصنيف التحوط ل،  عن التطبيق  1عندما تتوقف تعديالت المرحلة  

 :غيراتولكن فقط إلجراء واحد أو أكثر من هذه الت
 تعاقديا أو غير تعاقدياً( باعتباره مخاطر تحوط؛ د حدتحديد سعر المرجعي البديل )م (1
 م تحوطها؛ أو تيفقات النقدية أو القيمة العادلة التي تدتعديل وصف بند التحوط، بما في ذلك وصف الجزء المعين من ال (2
المجموعة بتحديث   (3 التحوط. وستقوم  أداة  التحوط الخاصتعديل وصف  ال  ة بهاوثائق  التغير في  نهاية    تصنيف معلتعكس هذا 

ن المجموعة إيقاف م  لتغيرات. وال تتطلب هذه التعديالت على وثائق التحوطفترة إعداد التقرير المالي التي يتم فيها إجراء ا
التقرير عداد  خاصة بها في فترة إ بها. ولم تقم المجموعة بإجراء أي تعديالت على وثائق التحوط ال  ة عالقات التحوط الخاص

 ح أيبور. لق بإصالالمالي فيما يتع
 

 مكونات المخاطر 
 منفصل ن لم يكن من الممكن تحديده بشكل وإمخاطر غير محدد تعاقدياً، حتى يسمح للمجموعة بتصنيف السعر المرجعي البديل كعنصر 

 شهراً من التصنيف األول وأن يكون  24ل  لبات خالي تاريخ تصنيفه، شريطة أن تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن تستوفي بالمتطف
تصنفه من   تمصل على كل سعر مرجعي بديل قد يشهراً بشكل منف  24عنصر المخاطر قابال للقياس بشكل موثوق به. يتم تطبيق فترة  

 قبل المجموعة.  
 

لك األسع  لبالنسبة  من  أن كالً سعر  المجموعة  ترى  عليها،  اإلعفاء  تطبيق  تم  البديلية  المرجعية  ح  ار  لألدوات من  السوق  وسيولة  جم 
شهًرا مما    24لـ  ا  جعية البديلة ستزداد خالل فترةالتي تشير إلى األسعار المرجعية البديلة ويتم تسعيرها باستخدام األسعار المر  المالية

التغير في اخنصر ميؤدي بأن يصبح ع للتحديد بشكل منفصل في  المحوط قابالً  البديل  السعر المرجعي  التدفقات العادالقيمة    طر  لة أو 
 حوط.النقدية لبند الت

 
 قياس القيمة العادلة  4-23

 موحدة.ي لة في تاريخ كل قائمة مركز مالتقيس المجموعة األدوات المالية بالقيمة العاد
 

سوق في  كي اليتم دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين مشار  يتم استالمه لبيع موجود أو الذي س   القيمة العادلة هي السعر الذي
 ما:س القيمة العادلة على افتراض بأن معاملة بيع الموجود أو تحويل المطلوب تحدث إتاريخ القياس. ويستند قيا

 

 و المطلوب، أوأ في السوق الرئيسي للموجود •

 غياب السوق الرئيسي.موجود أو المطلوب في حال  للفي السوق األكثر فائدة  •
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 وحدةإيضاحات حول القوائم المالية الم
 2022ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(ية سياسات المحاسبملخص ألهم ال 4
 
 )تتمة( قياس القيمة العادلة  4-23

فائد األكثر  السوق  أو  الرئيسي  السوق  يكون  أن  قياس  ة  يجب  يتم  للمجموعة.  فيه  التعامل  المطلوب لامتاح  أو  للموجود  العادلة  قيمة 
المشاركون   التي سيستخدمها  االفتراضات  الباستخدام  المطلو في  أو  الموجود  عند تسعير  السوق سوق  بأن مشاركي  افتراض   ب، على 
 يعملون على أفضل وجه لتحقيق مصالحهم االقتصادية. 

 
ة مشاركي السوق على إدرار منافع اقتصادية عن طريق استخدام رداالعتبار قلموجودات غير المالية بعين  ل  يأخذ قياس القيمة العادلة 

وأفضلالموجودا بأعلى  مشاستخ   ت  إلى  بيعها  طريق  عن  أو  سيستخدم  داماتها  الذي  السوق  في  آخر  وأفضل  ارك  بأعلى  الموجودات 
 استخداماتها. 

 
المنا التقييم  تقنيات  المجموعة  بشأنها معلوسبتستخدم  تتوفر  والتي  الظروف  الحد  امة حسب  يزيد  والذي  العادلة،  القيمة  لقياس  كافية  ت 
 تها. ام المدخالت التي ال يمكن مالحظلتي يمكن مالحظتها ويحد من استخدصلة الاالقصى الستخدام المدخالت ذات ا

 
يتم   أو  العادلة  قيمها  تقاس  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  تصنيف  الموحداإليتم  المالية  القوائم  في  عنها  التسلسل    ةفصاح  ضمن 

 ، وهي موضحة كالتالي:هري على قياس قيمتها العادلة ككلالجو الهرمي للقيمة العادلة، بناًء على أدنى مستوى لمدخالتها ذات التأثير
 

 للتقييم: يمكن مالحظته مباشرة من عروض أسعار األداة المالية نفسها.   1المستوى  •

 الء لنفس األداة المتوفرة بتاريخ التقييم. كوييم: يمكن مالحظته مباشرةً من للتق 2 وىالمست •

 ثلة التي لم يتم مالحظتها. ستيفاء من وكالء( لألدوات المماء )االللتقييم: المشتقة من الوكال 3المستوى  •
 

حويالت ت  ر، تحدد المجموعة ما إذا كانت قد حدثتكربالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة على أساس مت
تأثير الجوهري على  إلى أدنى مستوى لمدخالتها ذات الاداً  فيما بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم تصنيفها )استن

 ا العادلة ككل( في نهاية فترة إعداد كل تقرير مالي. قياس قيمته
 
 خارجية الضرائب على العمليات  4-24

الية ن المالضرائب على العمليات الخارجية على أساس القوانيلبنك في مملكة البحرين. يتم فرض  ل  ال توجد ضريبة على دخل الشركات
لوب قد ينتج في حال توزيع إحتياطيات الشركات التابعة. تتطلب  حدة. ال يتم عمل مخصص ألي مط  المعمول بها في كل موقع على

 لتلبية المتطلبات القانونية المحلية.  تا حتفاظ بالجزء األكبر من هذه االحتياطيالاألنظمة المحلية ا
 

 الضريبة الحالية 
ال الدخل  ضريبة  قياس  المتدا   حالية يتم  والمطلوبات  المت  ولةللموجودات  بالمبالغ  الحالية  السلطات للسنة  إلى  دفعها  أو  استردادها  وقع 

ال والقوانين  الضرائب  إن معدالت  تلك  ضرالضريبية.  المبالغ هي  لحساب  المستخدمة  بتاريخ لايبية  أساسية  المطبقة بصورة  أو  مطبقة 
 للضريبة. ا المجموعة ويتم تحقيق دخل خاضع ل فيهإعداد التقارير المالية في الدول التي تعم

 
ة وليس في قائمة األرباح أو الخسائر. كية المتعلقة بالبنود المثبتة مباشرةً في حقوق الملكية يتم إثباتها في حقوق الملضريبة الدخل الحالي

تطبيق األنظمة ما يتعلق بالحاالت التي تم فيها ية فيوم اإلدارة بصورة دورية بإجراء تقييم للمراكز المتخذة في إقرارات العوائد الضريبقت
 تخضع للتفسير ويتم أخذ مخصصات لها حيثما كان ذلك مناسباً. الضريبية والتي

 

 الضريبة المؤجلة
طرياح  متي باستخدام  المؤجلة  الضريبة  الو  ةقتساب  بين  ف  المؤقتة  الفروق  لجميع  والمطلوبات  المطلوبات  للموجودات  الضريبي  عاء 

 الضريبية المؤجلة لجميع الفروق الضريبية المؤقتة، بإستثناء:لمالية. يتم إثبات المطلوبات المدرجة ألغراض إعداد التقارير امتها وقي
 

المطل - ينتج  المؤجل من  وبحينما  ل  الضريبي  المبدئي  ليست متعلقة بدمج شلاإلثبات  المطلوب في معاملة  أو  الموجود  أو  هرة 
 أو الخسارة الخاضعة للضريبةثر على الربح المحاسبي أو الربح لم تؤعمال و، وقت المعاملة األ

 

  والشركات الزميلة والحصص في الترتيباتة  فيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابع -
 يمكن استرجاع الفروق المؤقتة أنه اللمشتركة، حينما ال يمكن السيطرة على توقيت استرجاع الفروق المؤقتة ومن المحتمل با
 ي المستقبل القريب.ف
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 )تتمة(ة ملخص ألهم السياسات المحاسبي 4
 

 )تتمة( ية جرضرائب على العمليات الخا 4-24
ة المرحلة والخسائر مدواإلعفاءات الضريبية غير المستخلخصم  يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة ل 

يكون فيه الربح الخاضع للضريبة متاح    ملالضريبية غير المستخدمة. يتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي من المحت
المستخقم غير  الضريبية  اإلعفاءات  استخدام  ويمكن  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروق  اابل  غير دمة  الضريبية  والخسائر  لمرحلة 
 ستخدمة، باستثناء ما يلي:ملا
 

القابلة للخصم من ا - ثبات المبدئي للموجود أو المطلوب في إلحينما ينتج الموجود الضريبي المؤجل المتعلق بالفروق المؤقتة 
 ة الخاضعة للضريبة؛ و لخسارملة ليست دمج األعمال و، وقت المعاملة لم تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو ا اعم

 

يتع - في    قلفيما  والحصص  الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  للخصم  القابلة  المؤقتة  بالفروق 
ارتالت الموجودات  إثبات  يتم  المشتركة،  الفروق  ضليبات  استرجاع  سيتم  فيه  المحتمل  من  الذي  الحد  إلى  فقط  المؤجلة  ريبية 

 الخاضع للضريبة المتاح مقابل الفروق المؤقتة.  حتقبل القريب ويمكن استخدام الربالمس المؤقتة في
 

المؤجلة في ت للموجودات الضريبية  المدرجة  القيمة  الحد الذياريتم مراجعة  إلى  المحتمل أن  ل  يخ كل تقرير مالي وتخفض  م يعد من 
ا الموجود  باستخدام  للسماح  يكفي  للضريبة  خاضع  ربح  هناك  إلضريبيكون  يتم  منه.  جزء  أو  كله  المؤجل  الموجودات اعي  تقييم  دة 

الذي يصبح الحد  إلى  إثباتها  ويتم  مالي  تقرير  تاريخ كل  في  المثبتة  المؤجلة غير  الضريبة ف  الضريبية  فيه  بأن تسمح  المحتمل  يه من 
 ستقبلية باسترداد الضريبة المؤجلة. ملا
 

بؤات المستخدمة ألغراض ميزانيته وفي التقارير لمؤجلة، تعتمد المجموعة على التنبية اتقييم إمكانية استرداد الموجودات الضريوعند  
 اإلدارية األخرى. 

 

ال الموجودات والمطلوبات الضريبية  المتوقع  مؤيتم قياس  الموجود أو  طتجلة على أساس معدالت الضريبة  السنة عند تحقيق  بيقها في 
)وتسوي الضريبة  معدالت  أساس  على  المطلوب،  تمالقواة  أو  بها  المعمول  الضريبية(  إعداد    نين  تاريخ  في  جوهري  بشكل  إصدارها 

بالضري المتعلقة  البنود  المالي.  األرباالتقرير  المثبتة خارج  المؤجلة  األرح  بة  إثباتها خارج  يتم  الخسائر  إثبات   وأباح  أو  يتم  الخسائر. 
 ائمة حقوق الملكية.خل الشامل اآلخر أو مباشرةً في قة الدلة المرتبطة بمعاملة معنية إما في قائمالبنود الضريبة المؤج

 
المن الدمج، ولكنها ال تستوفي معايير اإلثبات  المكتسبة كجزء من أعمال  إثبات  فصالمزايا الضريبية  التاريخ، يتم الحقاً  ا  ذ إلة في ذلك 

وا الحقائق  الجديدة حول  المعلومات  علىتغيرت  إما  التعديل  مع  التعامل  يتم  ال  أنه    لظروف.  أنه  )طالما  الشهرة  في  يتجاوز انخفاض 
 لخسائر. الشهرة( إذا تم تكبده خالل فترة القياس أو تم إثباته في األرباح أو ا

 
و الموجودات  مقاصة  المؤجلاليتم  الضريبية  إذمطلوبات  للمجموعة  الضر  ا ة  الموجودات  لمقاصة  قانوني  حق  هناك  الحالية  كان  يبية 
الحا الضريبية  المؤجلة والملية ووالمطلوبات  الضريبية  تفرضها الموجودات  التي  الدخل  المتعلقة بضرائب  المؤجلة  الضريبية  طلوبات 

مطلوبات  يبة التي تعتزم إما تسوية الرضمختلف المنشآت الخاضعة لل   للضريبة أو  عةيبية إما على نفس المنشأة الخاضنفس السلطة الضر
ب في الوقت ذاته، في كل فترة مستقبلية يتوقع  جود وسداد المطلوغ أو تحقيق الموالمبلأساس صافي جودات الضريبية الحالية على  والمو
 الضريبية المؤجلة. ت ا تسوية أو استرداد المبالغ الجوهرية للمطلوبات أو الموجودافيه
 

 ية بنالعمالت األج 4-25
 

 المعامالت واألرصدة 
 إجراء المعاملة.  ار الصرف الفورية السائدة بتاريخم أسعل المعامالت بالعمالت األجنبية باستخدايتم مبدئياً تسجي

 

للمجموعة الرئيسية  العملة  إلى  بالعمالت األجنبية  النقدية  الموجودات والمطلوبات  السائدة بتاريخ ب  يتم تحويل  الصرف  أسعار  استخدام 
 .الخسائر اح أولألربرباح أو الخسائر إلى القائمة الموحدة ائمة الموحدة للمركز المالي. يتم ترحيل األقلا
 

ة للمعامالت. ئيلمقاسة بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بالتواريخ المبدد غير النقدية ايتم تحويل البنو
اريخ الذي تم فيه تحديد بالت  األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدةدية المقاسة بالقيمة العادلة إلى العمالت  قنيتم تحويل البنود غير ال

الناتجة عن التغيرات ة  مشياً مع إثبات الربح أو الخسارلعادلة. يتم معاملة الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية تالقيمة ا
ال القيمة  ا   ةعادل في  البنود  التحويل على  فروق  )أي  البند  العالذلك  قيمها  أو خسارة  إثبات ربح  يتم  فلتي  أو  دلة  اآلخر  الشامل  الدخل  ي 

 لى التوالي(. أو الخسائر كما يتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر أو األرباح أو الخسائر ع األرباح
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 )تتمة(خص ألهم السياسات المحاسبية لم 4

 
 )تتمة( العمالت األجنبية   4-25
 

 وعة شركات المجم
الم التقرير  إعداد  بتاريخ  يتم تحويل موجودات ومطلوباتكما هو  الخارجية    الي،  الصرف  العمليات  للبنك بأسعار  الرئيسية  العملة  إلى 

بتاريخ بإ  السائدة  يتم تحويل  المالي. كما  التقرير  يتم تسجيل ونعداد  للسنة.  الصرف  أسعار  الدخل والمصروفات على أساس متوسط  د 
الن الصرف  ل اتجة  فروق  الموحدة  القائمة  في  التحويل  ناتجة عن تحعن  أو خسارة غير محققة  الشامل ضمن ربح  العمالت  لدخل  ويل 

الا  األجنبية في الشركات التابعة األجنبية. عند ل الشامل اآلخر المتعلق بتلك الوحدة األجنبية في خدستبعاد وحدة أجنبية، يتم إثبات بند 
  سائر.القائمة الموحدة لألرباح أو الخ

 

 جرة والسداد المحاسبة في تاريخ المتا 4-26
 ريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو تاموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو الجميع المشتريات والمبيعات "العادية" لل

 ، باستثناء قروض وسلف العمالء وودائع العمالء والبنوك يع الموجودب
 

 ة ألمانموجودات ا 4-27
المحتفظ به الموجودات  الوكالة على ال تعامل  ل  ا بصفة األمانة أو  القائمة أنها موجودات تابعة  فإنها ال تدرج ضمن  لمجموعة، وعليه، 

 ز المالي . ركالموحدة للم
 

 المقاصة 4-28
إذا كان هناك حق قانوني قابل  فقط    والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في القائمة الموحدة للمركز الماليوجودات  ملتتم مقاصة ا

لوب في الوقت طلمنفيذ لمقاصة المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة التسوية على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقيق الموجود وسداد اللت
كإجمالي في  لصلة  عامة على اتفاقيات المقاصة الرئيسية ويتم عرض الموجودات والمطلوبات ذات اة بصفة  ل اذاته. ال تنطبق هذه الح
 كز المالي. القائمة الموحدة للمر

 

 االقتراضات 4-29
  م اث ينتج عن جوهر الترتيب التعاقدي التزحييتم تصنيف األدوات المالية الصادرة )أو عناصرها(، كمطلوبات ضمن "االقتراضات"،  

 مجموعة إما بتسليم النقد أو موجودات مالية أخرى لحاملها. على ال
 

قي مبدئيا  االيتم  ااس  بالقيمة  ً قتراضات  مضافا ال  لعادلة  يتم  المبدئي،  القياس  بعد  المعاملة.  تكاليف  بالتكلفة إليها  االقتراضات  قياس  حقاً 
التكلفمعالمطفأة باستخدام طريقة   الفعلي. يتم احتساب  الفائدة  باألخذ في االعتبار أي خصومات أو عالوات من اإلصدار    المطفأة  ةدل 

 لي.   ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعر جزءً والتكاليف التي تعتب
 

 شطب  4-30
اد الّدين. ومع ذلك، يجب أن تخضع  رديتم شطب القروض وسندات الّدين )إما جزئياً أو كلياً( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الست

التنفيذية من أجل االمتثال إلجراءات المجمدات الموجالمو قة. إذا  لمتعلقة باسترداد المبالغ المستحوعة االية التي يتم شطبها لإلجراءات 
يطبق بعد ذلك على  ي  أوالً كإضافة إلى المخصص الذ الفرق  كان المبلغ المطلوب شطبه أكبر من مخصص الخسارة المتراكمة، يعامل  

 "دخل تشغيلي آخر".لحساب أية استردادات الحقة  . وتقيدةج ة المدرإجمالي القيم
 
 تقييم الضمان   4-31

مانات اإلضافية، حيثما أمكن ذلك. تكون ات المالية، تسعى المجموعة إلى استخدام الضالئتمانية على الموجودمخاطرها ا  يف منللتخف
م مختلفة،  بأشكال  اال  ثلالضمانات  وخطابات  المالية  واألوراق  والمخزون تماد/العالنقدية  المدينة  والذمم  والعقارات  المالية  ضمانات 

تفاقيات المقاصة. وال يتم تسجيل الضمانات اإلضافية في القائمة الموحدة خرى والتحسينات االئتمانية مثل اة األوالموجودات غير المالي
مانات تؤثر على حساب الخسائر االئتمانية  دلة للضاعانات مستردة. ومع ذلك، فإن القيمة الملضللمركز المالي للمجموعة، ما لم تكن ا

بصورة دورية. ومع ذلك، يتم تقييم بعض الضمانات اإلضافية،    أدني، في البداية ويعاد تقييمها  ، كحدالمتوقعة. ويتم تقييمها بشكل عام 
 ومي.ي ة المتعلقة بمتطلبات الهامش على أساسيوقعلى سبيل المثال، النقدية أو األوراق المالية الس

 

المات الموجودات  لتقييم  النشطة  السوق  المجموعة، قدر اإلمكان، بيانات  الية استخدم  المالية  لمحتفظ بها كضمانات. يتم تقييم  لموجودات 
ب مقتضى الحال. يتم تقييم الضمانات  سح  األخرى التي ليست لديها قيم سوقية يمكن تحديدها بسهولة باستخدام تقنيات التقييم الداخلية،

الالمالي  ريغ المقدمة من أطراف أخرى مثل وسطاء  البيانات  ار لعقاري، أو بناًء على مؤشرات أسعرهن اة، مثل العقارات، بناًء على 
 المساكن.
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 األعمال والشهرة دمج  4-32

دلة  بل المحول والمقاسة بالقيمة العاللمقااستخدام طريقة االقتناء للمحاسبة. يتم قياس تكلفة االقتناء كإجمالي  مج األعمال بد  يتم احتساب
األ دمج  عمليات  من  عملية  لكل  بالنسبة  المشتراة.  الشركة  في  مسيطرة  غير  حقوق  ألي  والقيمة  االستحواذ  تقيس عبتاريخ   مال، 

الملكية غير   إمالاالمجموعة حقوق  المشتراة  الموجود  مسيطرة في الشركة  العادلة أو بتناسب حصتهم في صافي  البالقيمة  محددة  ات 
اب التكاليف المتعلقة باالستحواذ مند تكبدها ويتم تضمينها في البنود ذات الصلة في القائمة الموحدة لألرباح للشركة المشتراة. يتم احتس

 الخسائر.  أو
 

سب وفقاً للشروط المناودات المالية والمطلوبات المفترضة للتصنيف والتعيين  ذ األعمال، فإنها تقيم الموجاوعندما تقوم المجموعة باستح
والظر قبل  التعاقدية  من  تحويله  يتم  محتمل  مقابل  أي  إثبات  سيتم  االستحواذ.  بتاريخ  هو  كما  الصلة  ذات  والشروط  االقتصادية  وف 

 ذامة العادلة في تاريخ االستحوتري بالقيمشال
 

وأي حصة ملكية   مبلغ المثبت ألي حقوق غير مسيطرةل واليتم مبدئياً قياس الشهرة بالتكلفة، )التي تعد الزيادة في إجمالي المقابل المحو
لصافي الموجودات المقتناة  لة  العاد  مةمحتفظ بها مسبقاً فوق صافي الموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة(. إذا كانت القي

فترضة  ات المقتناة وجميع المطلوبات المموجودوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا تم تحديد جميع العن إجمالي المقابل المحول، تق  ديتز
إذا  االستحواذ.  بتاريخ  إثباتها  سيتم  التي  المبالغ  لقياس  المستخدمة  اإلجراءات  بمراجعة  وتقوم  نتائجك  بشكل صحيح  إعادة    انت  عملية 

فإنه يتم بعد ذلك إثبات المكسب  حول،  لصافي الموجودات المقتناة فوق إجمالي المقابل الم  وجود زيادة في القيمة العادلة  ىلالتقييم تشير إ
 مة. الل متراكمحبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة بعد حسم إي خسائر اضي القائمة الموحدة لألرباح أو الخسائر. ف
 

جة للنقد  المنتدمج األعمال، من تاريخ االستحواذ لكل وحدة من الوحدات    تخصيص الشهرة المكتسبة في  ملغرض فحص االضمحالل، يت
بغض النظر عن ما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المشتراة  توقع أن تستفيد من أعمال الدمج،  للمجموعة، والتي من الم

على الوحدة المنتجة للنقد ويتم استبعاد جزء من العملية ضمن تلك الوحدة ، يتم   ةرا لتلك الوحدات. حيثما يتم تخصيص الشهصهتم تخصي
اتض المستبعمين  بالعملية  المرتبطة  عنلشهرة  للعملية  المدرجة  القيمة  في  الشهرة دة  قياس  يتم  االستبعاد.  عند  الخسارة  أو  الربح  تحديد  د 

 لمستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد. ا  لظروف على أساس القيم النسبية للعمليةا المستبعدة في هذه

 
   ماليةاضمحالل الموجودات غير ال

  المنتجة للنقد قيمتها القابلة لالسترداد، والتي تعد القيمة األعلى من بين   دةلقيمة المدرجة للموجود أو الوحيثبت االضمحالل عندما تتجاوز ا
ناقصق المستخدمة  وقيمتها  العادلة  ً يمتها  البيعتستند    ا احتساب  تكاليف  البيانعملية  البيع على  تكاليف  ناقصاً  العادلة  الالقيمة  متاحة من ات 

الملزمة، البيع  تفضيل  معامالت  إجراؤها دون شروط  تم  التكاليف التي  ناقصاً  للمالحظة  القابلة  السوق  أسعار  أو  المماثلة  للموجودات  ية 
دية  النق  ساب القيمة المستخدمة إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم اشتقاق التدفقات تحافية الستبعاد الموجود. تستند عملية اضاإل

التي   المالية  الميزانيات  فترة  من  وال  7-5تغطي  القادمة  أو    سنوات  بعد  المجموعة  بها  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  إعادة  أنشطة  تشمل 
موالاالستثمارات   أداء  ستعزز  التي  الجوهرية  هي  وجمستقبلية  لالسترداد  القابلة  القيمة  إن  فحصها.  يتم  التي  للنقد  المنتجة  الوحدة  دات 

التدفقالمعد  حساسة لنموذج  المستخدم  التدفقل الخصم  المخصومة وكذلك  النقدية  المستخدم ت  النمو  المتوقعة ومعدل  المستقبلية  النقدية  ات 
 من قبل المجموعة.  ةيرات هي أكثر صلة بالشهرة المثبتالتقده هذ .ألغراض االستقراء

 
 
 اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   4-33

القوائم  إعدا  يتطلب للمجمد  الموحدة  وتقديالمالية  آراء  إصدار  اإلدارة  من  المدرجة  وعة  المبالغ  على  تؤثر  التي  وافتراضات  رات 
والموجو والمصروفات  المردالإليرادات  واإلفصاحات  المالية  والمطلوبات  أن  قفت  يمكن  المحتملة.  اإللتزامات  عن  اإلفصاح  وكذلك  ة 
للموجودات والمطلوبات    راء تعديل جوهري للمبالغ المدرجةت والتقديرات إلى نتائج تتطلب إجتراضايؤدي عدم التيقن بشأن هذه االف

ت أثناء عملية  المستقبلية. في  الفترات  تتأثر في  للمجموعةطبالتي  المحاسبية  السياسات  اتخذيق  التالية اإلدارة    ت،  اآلراء واالفتراضات 
ا مخاطر هامة إعداد كل تقرير مالي، والتي لديهى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ  األخربشأن المصادر المستقبلية والمصادر األساسية  

للموجودات   المدرجة  القيم  على  جوهري  تعديل  إلجراء  سبباً  القادمة.والتكون  المالية  السنة  خالل  الظروف و  لمطلوبات  تتغير  قد 
ا حدثت وعند  موعة وهي تنعكس في االفتراضات إذالمج  واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية بسبب ظروف خارجة عن سيطرة

مة اهلموحدة وآراء و/أو تقديرات اإلدارة الا  ناه البنود التي لديها تأثير جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم الماليةحدوثها. فيما يلي أد
 فيما يتعلق باآلراء / التقديرات ذات الصلة. 
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 وحدةإيضاحات حول القوائم المالية الم
 2022ديسمبر  31

 
 

 )تتمة(سبية سياسات المحا ملخص ألهم ال 4

 
 )تتمة( اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-33
 

 مبدأ االستمرارية 
صادر  رية وهي مقتنعة بأن المجموعة لديها الم موعة على المواصلة على أساس مبدأ االستمراجمإدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة ال  متقا

منظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأي أمور غير جوهرية مؤكدة المستقبل ال  ي أعمالها فيالالزمة لالستمرار ف
ى المواصلة على أساس مبدأ االستمرارية. ولذلك، تم إعداد القوائم لعسبب شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة  ت  التي من الممكن أن

 ية. أساس مبدأ االستمرارعلى    المالية الموحدة
 

خل الشامل اآلخر هو لدالمقاسة بالتكلفة المطفأة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اللموجودات المالية  الئتمانية المتوقعة  خسائر اقياس ال
استخدا يتطلب  والسلو  ممجال  المستقبلية  االقتصادية  الظروف  بشأن  الجوهرية  واالفتراضات  المعقدة  االالنماذج  سبيل ك  )على  ئتماني 

ضمانات. الء في السداد والخسائر الناتجة عن ذلك(، وتقدير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وقيم  تعثر العمال  مثال، احتمالال
 ن العوامل حيث يمكن أن تؤدي التغيرات إلى مستويات مختلفة من المخصصات. م  وتستند هذه التقديرات على عدد 

 
تائج النماذج المعقدة المتضمنة على عدد من االفتراضات األساسية المتعلقة ة للمجموعة نانية المتوقعاالئتمتساب الخسائر  ية احتمثل عمل

إصدار عدد من اآلراء الجوهرية عند تطبيق السياسات المحاسبية لقياس   برة والترابط المتبادل بينها. كما يتطلغيباختيار المدخالت المت
 المتوقعة، مثل: مانيةالخسائر االئت

 
 داخلي، الذي يحدد احتمالية حدوث التعثر في السداد للتصنيفات الفردية؛ االئتماني الوذج التصنيف نم -
 رية في المخاطر االئتمانية؛ وهتحديد معايير الزيادة الج -

 واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛اذج منالاختيار  -

بين - الترابط  الكلي  سينا  تحديد  االقتصاد  وأسعا  والمدخالتريوهات  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مستويات  مثل  النفط االقتصادية،  ر 
داد وقيمة التعرض عند التعثر الس  يفر  ت وتأثيرها على احتمالية حدوث التعثناومؤشرات األسهم ومستويات البطالة وقيم الضما
 داد؛ في السداد والخسارة في حالة حدوث التعثر في الس

 لمدخالت االقتصادية في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة؛ بلية ونسبها الترجيحية الشتقاق ا اختيار سيناريوهات النظرة المستق -

 خسائر االئتمانية المتوقعة؛ وس الايق  ية المماثلة ألغراضالموجودات المال منإنشاء مجموعات  -

بالتس - يتعلق  فيما  ذات الصلة  التعرض  فترة  التي تخضع    هيالتتحديد  التقارير المتجددة والتسهيالت  إعداد  الهيكلة في قت  إلعادة 
 المالية. 

 
 تصنيف الموجودات المالية

مدفوعات على المبلغ األصلي للّدين والفائدة على  ط القفص  فئة المناسبة على نموذج األعمال وفحاليعتمد تصنيف الموجودات المالية في 
كانت التدفقات النقدية المتحققة من الموجودات المالية تستوفي فحص   ج األعمال المناسب وتقييم ما إذا نموذ   المبلغ األصلي القائم. تحديد

 يتطلب إصدار آراء جوهرية من قبل اإلدارة.قد وعمر لمبلغ األصلي القائم أملفائدة على ا وافقط المدفوعات على المبلغ األصلي للّدين 
 

األصلي للّدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم وتأخذ في    اء فحص فقط المدفوعات على المبلغء إجرتقوم المجموعة بتطبيق اآلراء أثنا
 فيها تحديد سعر الفائدة. ي تمتلا فيها عرض الموجودات المالية والفترةم لعوامل ذات الصلة مثل العملة التي يتاالعتبار ا

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 

اش يمكن  ال  للموجودتقاق  حيثما  العادلة  والمطلوالقيم  في  ات  المسجلة  المالية  النشطة بات  األسواق  من  المالي  للمركز  الموحدة  القائمة 
الت  باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات ييم. إن المدخالت لهذه النماذج مأخوذة من معلومات  قتقييم التي تتضمن على استخدام نماذج 

ق، فإنه يتطلب إصدار رأياً لتحديد ت يمكن مالحظتها في السولك، ولكن عندما ال تتوافر معلومامكن ذيمكن مالحظتها في السوق كلما أ
 . 23اإليضاح رقم  جعالقيم العادلة. للحصول على المزيد من التفاصيل را

 
 ةأرقام المقارن 4-34

لم تؤثر على  لحالية. إن إعادة التصنيفات هذه سنة اتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتوافق مع العرض المطبق في ال
 ومجموع الدخل الشامل للسنة أو حقوق الملكية المسجلة مسبقاً.صافي الربح 



 ( .ش.م.ب)  ية المصرفيةالمؤسسة العرب 

41 
 

 دةالموحالية  لمم ا القوائ   لوح اتإيضاح
 2022ديسمبر  31

  ألمريكية ا اتوالرن الدام بمالييقرألا جميع    

   اليةت المتصنيف األدوا 5
 

 : ي اآلت كالية دوات المنيف األ صم ت ، ت برديسم  31كما في 
 

 2022ديسمبر  31في 
يمة  لق با  رجةدم
  لال خ نة م ادل الع 
 و الخسائر اح أألربا

ة بالقيمة  ج رمد
خالل   نم  لةالعاد
 ر اآلخ الشاملل الدخ

 مدرجة 
 التكلفة ب

 موع مج لا ة طفأالم
     الموجودات 

 2,886 2,886 - - ة  سائل لاومأ
 590 - - 590 تاجرة لمض الغر  ابهفظ محت ية مال أوراق

 2,226 2,226 - - بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ت لدى داعاي إ
 1,386 1,386 - - ء شرادة عاإ  ياتاتفاق جبو ة بمتراشملية ق ماأورا
 8,080 1,397 6,683 - ة المتاجر غير ضرغا لبه محتفظ تثماراتسإ

 18,190 17,464 631 95 ف لوس ضقرو 
 2,880 1,912 - 968   ىخرأ اتودموج 

 ────────── ────────── ─────── ──────── 
 1,653 7,314 27,271 36,238 

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

     

 

يمة  بالق  رجةدم
من خالل  عادلة ال
 ائر س الخ ألرباح أوا

ة  لقيم با  ةج مدر
ل  ال خ ة منل داع ال
 خر اآل ل شامخل الالد

 ة رج دم
 ة  ف لك التب
 ع المجمو ة طفأملا

     بات ول ط ملا
 21,396 21,396 - - ء الودائع العم 

 3,764 3,764 - - ودائع البنوك 
 435 435 - - اع  ت إيدشهادا
 2,878 2,878 - - شراء  ادةإع اتفاقياتوجب لية مباعة بمق ماأورا
 2,165 1,356 - 809 ى رت أخطلوبام

 1,297 1,297 - - ات اقتراض 

 ────────── ───────── ─────── ──────── 
 809 - 31,126 31,935 

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

 (معاد عرضها) 2021ديسمبر  31 في
يمة لقبا مدرجة

  لالخ  ادلة منالع
 و الخسائر أ حاب ألرا

لقيمة باة جر مد
  خالل نلة مالعاد
 ر اآلخ  خل الشاملالد

 مدرجة 
 التكلفةب 
 موع المج ة طفأالم

     الموجودات 
 2,626 2,626 - -   ةسائل لاومأ

 902 - - 902 لغرض المتاجرة ا هب فظ محت ية مال أوراق
 3,031 3,031 - - بنوك ومؤسسات مالية أخرى  ت لدى عاادي إ

 698 698 - - ء شرادة عاإ  ياتاتفاق جبو ة بمتراشملية ق ماأورا
 8,390 1,683 6,707 - ة المتاجر غير غرضا لبه محتفظ إستثمارات

 16,716 16,098 466 152 ف لوس ضقرو 
 2,039 1,373 - 666   ىخرأ اتودموج 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,720 7,173 25,509 34,402 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     

 

يمة بالق رجةدم
العادلة من خالل  

 ائر سالخ ألرباح أوا

ة لقيمة بامدرج
ل  الخ  ة منلداعال
 ل اآلخر شام خل اللدا

 ة رجدم
 ة  فلكالت ب 
 ع موالمج ة أفطالم

     لوبات طملا
 20,734 20,734 - - ء الالعم  عائ ود

 4,388 4,388 - - ودائع البنوك 
 725 725 - - اع  إيد تاشهاد
 2,011 2,011 - - إعادة شراء  اتفاقياتوجب بم ةعلية مباق ماأورا
 1,459 766 - 693 ت أخرى طلوبام
 1,211 1,211 - -  اتراض اقت 

 ────────── ───────── ────────── ────────── 
 693 - 29,835 30,528 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 حدةومالالمالية   م وائ الق  لوت حاحاضي إ
 2022سمبر يد 31
 

  ين الدوالرات األمريكيةي رقام بمالجميع األ

 أموال سائلة   6
2021 2022  

   
 دوق الصن في  دقن 80 46
 ك و بنن ة محقستأرصدة م 516 632

 زيةكروك من بى ع لدائدو  2,062 1,908
   لق أو أر  هأشة ثالثلفترة أصلية  استحقاق يخ بتواررى أخ لةؤهم وأذونات  ةنزاأذونات خ 190 -

──────── ────────  
 النقد وما في حكمه   2,848 2,586

 ر  هأش ةمن ثالثر أصلية ألكث  استحقاقيخ بتواررى أخ لةؤهم نات وأذو ةنزاأذونات خ 38 40   
──────── ────────  

2,626 2,886  
   عةلمتوقية اتماناالئمخصصات الخسائر  - -   

──────── ────────  
2,626 2,886  

════════ ════════  

 مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  اق أور 7
2021 2022  

   
   ن ديّ ت أدوا 576 884
 كية  وق الملقت أسهم حواأد 14 18

──────── ────────  
902 590  

════════ ════════  

 ة تاجرمر الض غيلغرمحتفظ بها  تثماراإست 8
   (معاد عرضها)   
  2022 2021 

    ن ي  د سندات
 1,723 1,397  كلفة المطفأةبالت مدرجة

 6,755 6,755    خرشامل اآللخل االد مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
  ────── ────── 
  8,152 8,478 
    

 ( 105) (87)  قعةتو المانية ئتمالر ائاخسلامخصصات 
  ────── ────── 
  8,065 8,373 

    صافي -ن دي  ال تاسند
    
    ة ملكيحقوق الت أسهم دانس

 17 15  ل الدخل الشامل اآلخر العادلة من خال رجة بالقيمة دم
 ────── ────── 
  8,080 8,390 
  ══════ ══════ 

 ة: اجرلمتغير ا لغرض  اهبفظ لمحتلدين اا ارات متثإلس رجيةالخافات ي صنتلاع توزيه ناديلي أ اميف
   ( معاد عرضها)

2021 2022  

   
 إيه إيه إيه  بفئة  ن سندات ديّ  1,400 690

 ه إي ى إيه إيه إل فئةن بيّ سندات د 2,011 2,783

 رية ماث تإس فئات ذات أخرى ن ديّ  سندات  1,365 1,320

  يةرامتثإسير  ت غ اذات فئ رىأخ ن يّ سندات د 3,116 3,478

  ر مصنفة غي  ن سندات ديّ  260 207
─────── ───────  

8,478 8,152  
 ة ئتمانية المتوقعسائر االالخ مخصصات ( 87) ( 105)   

─────── ───────  
8,373 8,065  

═══════ ═══════  
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 الموحدة  ةليالمال القوائم حو تاإيضاح
 2022سمبر دي  31

  ريكيةألموالرات االدين م بمالي اقراأل جميع

 (تتمة) جرةات مالر  ض غيا لغربه  ظفتحمت ثماراستإ 8
 

 : 2021يسمبر د  31و 2022سمبر دي 31كما في   حلةرمال لديّن حسبات ادنم سيسو تقيلي هفيما 
 

 2022 

 المجموع 3ة حلمرال 2 ةلحمرال 1 المرحلة 
     

 8,152 74 - 8,078 الي ن، إجمديّ  تداسن

 ( 87) ( 74) - ( 13) متوقعة لة ااالئتماني ات الخسائرصصخم
 ─────── ─────── ────── ────── 

 8,065 - - 8,065 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 

 2021 

 ع المجمو 3المرحلة   2حلة  مرال 1المرحلة   
     

 8,478 89 - 8,389 ي جمالديّن، إ تداسن

 ( 105) (86) - (19) وقعة ة المتئتمانيئر االاسالخت صامخص
 ─────── ─────── ────── ────── 
 8,370 - 3 8,373 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 
 : 2021 ديسمبر 31و 2022ر ديسمب  31في ن يت نتهيللسنتين الم نية المتوقعةالخسائر االئتما اتخصصم يت فالتغيرليل اتح فيما يلي

 

 2022 

 عجموالم 3حلة مرال 2المرحلة  1ة لحمرال 
     

 105 86 - 19 رايين 1في كما 
     
 - - - - افات  ضإ

 ( 7) ( 2) - ( 5) ها إلي ةجحاالنتفت / مخصصات ا تاستردادا
     
 ( 7) ( 2) - ( 5) صافي   - للسنةمخصص ال

 ( 10) ( 10) - -  مبالغ مشطوبة

 ( 1) - - ( 1) رى  أخت غيرا وت صرفالأسعار الت ديتع
 ─────── ─────── ────── ────── 
 87 74 - 13 ديسمبر  31في ا كم
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
 

 2021 

 ع جموالم 3حلة  مرال 2حلة  مرلا 1حلة  مرال 
     

 100 85 - 15 ريناي 1في كما 
     
 5 1 - 4 افات  ضإ

 - - - - إليها  جةحاالنتفت / مخصصات ا تاستردادا
     
 5 1 - 4 صافي   - للسنةمخصص ال

 - - - - رى  أخت صرف وتغيرا الار أسع التديتع
 ─────── ─────── ────── ────── 

 105 86 - 19 مبر سيد 31كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 
 (.ال شيء: 2021)  3لمرحلة ة ضمن االمصنف المضمحلة اإلستثماراتعلى  نة  سلا خالل ائدوفدخل لم يتم استالم أي 
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 موحدةلاة  ماليائم الحول القو إيضاحات 
 2022 ديسمبر 31

  كيةيرماأل  راتيين الدوالالمب امرقاأل عيجم

   فلسو قروض 9
 

 : قياسلاحسب  لف سل قروض وا لتصنيف ااه أدن  يلي مافي 
 2022 

 3حلة مر ال 2 ةرحل الم 1ة رحل الم 
  مضمحلة ائتمانيا  

 موع المج  ممنوحة  أو  مشتراة
      ئر  لخساا وأ حاألربا من خاللة لداعمدرجة بالقيمة ال

 95 - - - 95   الجملة -
      خر آلال م ادخل الشل المن خال عادلة لقيمة الاب  مدرجة
 631 - - - 631 الجملة   -
      أة فة المطفكللت با ةمدرج
 17,214 - 611 701 15,902   الجملة -
 923 - 44 41 838  ةئ زلتجا -

 ────── ────── ────── ─────── ────── 
 17,466 742 655 - 18,863 

 ( 673) - ( 463) ( 71) ( 139) قعة وت منية التماالئ لخسائر امخصصات ا
 ────── ────── ────── ─────── ────── 
 17,327 671 192 - 18,190 
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

 

 ( معاد عرضها) 2021 

 3المرحلة  2ة لحرالم 1ة رحلالم 
  ائتمانياً  حلةمضم 
 موع المج ممنوحة  و أ مشتراة

      ئر  لخساأو ا حاألربا لال من خة لدعالقيمة الة بامدرج
 152 - - - 152 الجملة   -

      خر ل اآلم ادخل الشل المن خال لة عادلقيمة المدرجة با
 469 - - - 469 الجملة   -
       ةأفة المطفكللت با ةمدرج
 15,791 - 566 761 14,464   الجملة -
 995 1 32 60 902  ةئ زلتجا -

 ────── ────── ────── ─────── ────── 
 15,987 821 598 1 17,407 

 (691) - (493) (89) (109) متوقعة نية التماالئ ا ائرسخلمخصصات ا
 ────── ────── ────── ─────── ────── 
 15,878 732 105 1 16,716 
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 

 ي:عاالصن طاع الق بسف حوالسل  القروض في ن ص ه ت الي أدن يما ي ف

  ض رولقا  يفصا

 ات الخسائرصص مخ
   روض إجمالي الق  ة المتوقع انيةئتمالا

2021 2022  2021 2022  2021 2022   

    (معاد عرضها)   (هامعاد عرض)   (معاد عرضها)

          
 مالية ت ماخد  3,729 3,649  20 19  3,709 3,630
 يومكح  1,220 596  7 5  1,213 591

 خدمات أخرى    1,549 1,528  285 255  1,264 1,273
 عيتصني  2,751 2,891  99 104  2,652 2,787
 ت غابالا وتشجير زراعة وصيد   1,408 1,259  13 18  1,395 1,241
 إنشائي   1,863 1,447  74 75  1,789 1,372
   امةق عفامر  627 854  5 18  622 836
 طاقة    1,004 1,001  3 8  1,001 993
   عزيتو  1,059 903  5 17  1,054 886
 ي استهالكتمويل شخصي /    1,496 999  44 49  1,452 950
 مواصالت   632 624  30 23  602 601
   التجاريةتمويل العقارات   331 551  10 4  321 547
 ت صاالوات معالإلل ائساجيا ووولوتكن  447 371  22 37  425 334
 ي ارتج  370 427  41 43  329 384
 ة  التجزئ ارتج  250 172  - 4  250 168
 نقيب تعدين وت  90 93  15 12  75 81
 ي  لسكنار االعق نره  37 42  - -  37 42

───── ─────  ───── ────  ───── ─────   
16,716 18,190  691 673  17,407 18,863   

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



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

45 
 

 دةحوالم  ةيالم المالقوائ   لوح إيضاحات
 2022ر ب يسمد 31

  كيةمرياأل  اتالردوال نيي البم مألرقاجميع ا
 

 )تتمة( قروض وسلف 9
 

 : 2021بر يسمد 31و 2022يسمبر د 31ي نتهتين فالمتين خالل السن ةقع توة المنيمااالئتر  ائسلخا صصمخلتغيرات في ليلي تحليل  امفي
 

 2022 

 3ة لحمرلا 2لة المرح 1لة رحالم 

  مضمحلة ائتمانيا  
  مشتراة أو
 المجموع ممنوحة 

      

 691 - 493 89 109 رنايي 1 يف امك
      

 - - - ( 7) 7 1 حلةرملى اإلالت تحوي
 - - - 2 ( 2) 2لة مرحالى لإ تتحويال

 - - 23 ( 23) - 3ة حلمرإلى ال تحويالت
      

 - - 23 ( 28) 5 ل لمراحبين اصافي التحويالت 

 158 - 121 10 27 إضافات  
      

 ( 39) - ( 39) - - يها إل ةاجفت الحمخصصات انت /إستردادات 
      

 119 - 82 10 27 في  صا –  نةللس صمخص

 ( 155) - ( 153) ( 2) - ة شطوبم لعابم

 - - - - - ة  الغ مستبعدبم

 18 - 18 2 ( 2) ى  غيرات أخرف وتالصرسعر الت ديعت
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 
 673 - 463 71 139  ديسمبر 31 في امك
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
 

 )معاد عرضها(  2021 

 3ة  لحالمر 2لة  المرح 1لة  رحالم 

اً  ائتمانيلة محمض
مشتراة أو 
 موع المج ممنوحة 

      

 870 - 708 95 67 رنايي 1 في امك
      

 - - - (1) 1 1 حلةرملى اإلت التحوي
 - - - 1 (1) 2 لةى المرحت إلتحويال

 - - 2 (2) - 3ة حلمرإلى ال تحويالت
      

 - - 2 (2) - بين المراحل صافي التحويالت 

 162 - 123 (2) 41 إضافات  
      

 (77) - (77) - - يها إلاجة فت الحانتمخصصات  /إستردادات 
      

 85 - 46 (2) 41 صافي   –  نةللس صمخص

 ( 255) - ( 253) (2) - شطوبة م لعابم

 (16) - (13) (3) - الغ مستبعدة  بم

 7 - 3 3 1 ى  غيرات أخرف وتالصرسعر الت تعدي
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 

 691 - 493 89 109  ديسمبر 31في ا كم
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
 

ة  ن المرحلضمة نفمصوال بشكل فردية لحالمضموالسلف  قروضلبا علقةمتالو جموعة لمقبل ا بها من  المحتفظ ت اضمانللة العادلة لقيمت ابلغ
  كي(.مريالر أن دوليو م 89: 2021)  2022ر بديسم 31ي ي كما فكرين دوالر أم يو مل 59ه دروقمبلغ  3
 

 ر دوال ن و يلم 99 غ وقدرهمبل 3ة المرحل ن مضة جردالمها استحقاقموعد الفائت روض قعلى ال ائد المعلقةفولا، بلغت 2022بر ديسم 31في 
 كي(. ريأمر مليون دوال  86: 2021أمريكي )
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 لموحدةمالية االقوائم ال  حات حولضاإي 
 2022ر ديسمب  31

  يةريك مدوالرات األألرقام بماليين الا عجمي
 ة  ي نامتر االئئ اخست الفاروصم 10
 2022 

 المجموع  3ة رحل الم 2ة رحل الم 1ة رحل الم  
      
 ( 7) ( 2) - ( 5)  ( 8 رقم ح ا)إيضجرة المتابها لغرض غير فظ محتن يّ د تثماراتسإ

 119 82 10 27  (9 م رق )إيضاحوسلف قروض 
 - ( 1) - 1  (22 رقم حا )إيض  ود محتملة وبن يةمانتائات ارتباط

 7 6 1 -  أخرى موجودات مالية 

  ────── ────── ────── ────── 
  23 11 85 119 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 2021 

 المجموع  3ة رحلالم 2 ةرحلالم 1ة رحلالم  
      
 5 1 - 4  ( 8 رقم اح )إيضجرة بها لغرض غير المتافظ محتن ديّ تثمارات سإ

 85 46 ( 2) 41  (9 م رق )إيضاحوسلف قروض 
 15 16 ( 1) -  (22 رقم حا )إيض  ود محتملة وبن يةمانتائات ارتباط

 1 - - 1  أخرى موجودات مالية 

  ────── ────── ───── ────── 
  46 (3 ) 63 106 

  ══════ ══════ ══════ ══════ 
 ى ردات أخوجوم 11

   (معاد عرضها)

2021 2022  

   
 ة القبض قمستح فوائد 460 309
 ( 35إيضاح رقم الشهرة ) 51 80
 ات جودالمو استخدام  يفق  الح 52 48
 ينة ذمم تجارية مد  340 333
 ( 21 رقم ضاح)إي  ةيماللاشتقات لمل  بةموجلا لعادلة قيمة ا لا 968 666
 نيّ د  يةو سة من تمكتسب تداجووم 40 42
 ة مؤجلة ضريبي توداموج 220 218
 كه البنك ليمالحياة لى تأمين ع 40 40
 ش ابات التداول بالهامسح 133 82
 ن  وظفيملا قروض 40 45
ً مدفلغ ومباسلف  154 99  وعة مقدما
 يلة  ركات زمات في شارإستثم 33 36
 فيذ قيد التن  اتلمعلوموجيا الو مشاريع تكن 62 58
 أخرى 423 163

──────── ────────  
2,219 3,016  

═══════ ═══════  
 

القيمـبلغ العات  للمشت سالب ال  دلةة  المة  القات  أمريكي    809خرى  ألا   تلوباالمط  فية  مدرجالية  دوالر    ( يكيرمأالر  دو  يونلم  693:  2021)مليون 
 .21 رقم يضاح إلاالمالية في  اتتقالمشل صي فات   ح عنتم اإلفصا. (13 رقم احيض اإل)
 

 .2022 ديسمبر 31المنتهية في لسنة ل اال على الشهرة خ خسارة إضمحاللإثبات  يتملم 
 

:  2021)يكي  أمر  دوالرمليون    6  "خرىاأل الموجودات  ضمن بند "المدرجة  مخصص الخسائر االئتماينة المتوقعة مقابل الموجودات المالية األخري    غبل
 .(ريكين دوالر أميولم 8
 

 :ةالسن ل ال خات التغيرومجموعة لة باص اات الخالموجود ما دخت ساي  للحق ف جةالمدر القيم هناأد يلفيما ي 
  الموجودات  استخدامفي   الحق

2021 2022  
   

 يناير  1في كما  48 57
 ي  صاف – ة يتهنملا جديدة / ل عقود اإليجار ا فة:إضا 16 2
   طفاءإلا  :منها وممحس ( 10) ( 10)

 عمال  دمج األ اللتناة من خإضافة: مق - 1
 ( ةجنبياأل  العمالت ت في صرفيراالتغفي ذلك  أخرى )بما ( 2) ( 2)

──────── ────────  
 ر  ديسمب 31 ا فيكم 52 48

═══════ ═══════  
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 حدةلمالية المولقوائم ا ات حول اضاحي إ
 2022ر ب مسدي  31

  كيةرياألم  تين الدوالراي بمال ماقرجميع األ

 العمليات الخارجية ىعلرائب ض 12
 

 . الرأيو رالتقديدرجة من  لى للسنة ع ةعمجموة لليبيرالرسوم الضتحديد  يتضمن
   ( معاد عرضها)

2021 2022  
 المالي  دة للمركزائمة الموحالق  

 اليبي حمطلوب ضري 20 22

 مؤجل ي مطلوب ضريب 64 61
─────── ───────  

83 84  
═══════ ═══════  

 لخسائر اباح أو ألرلموحدة لالقائمة ا  

 يةالعمليات الخارجى لالية ع ضريبة ح 70 52

 يةرجالخا لياتة على العملضريبة مؤج 13 (1)
─────── ───────  

51 83  
═══════ ═══════  

 يةضريبالرسوم التحليل   

 ل(خ ديوجد ضريبة ال ) في البحرين - -

 خرى األالدول طتها في أنشتمارس  يبعة التالتااح الشركات برأ  ىعل رائبض 82 66

 عار العملة يرات أستغ تحوطل بيةيرلمعالجة الضن ا عناتج بي يضر (ديرصمصروف ) 1 (15)
─────── ───────  

 سائرلخأو ا لألرباح المسجل في القائمة الموحدة خلالدضريبة مصروف  83 51
═══════ ═══════  

 

وبلغت في  (  %42:  2021)   %40  اقيأفريمال  وشمنطقة الشرق األوسط  ي  ف  بعةت التااح الشركة على أربايلفعلا  بةريضلا  تاللغت معدب
الشرق   في منطقة  (%38إلى    % 19:  2021)  %35إلى    %19من  لية  ت الضريبة الفععدالم  ( مقابل%14:  2021)  % 18دة  لمتحكة الممال
 (.  %19: 2021) %25دة حتلماي المملكة غت فا وبلل أفريقيط وشماوساأل
 

التا  كة للشرالعادي  فعلي  لابي  الضريل  المعدغ  لب للبنك  بعالبرازيلية  اب( مقا%38:  2021)  %45ة    % 45  البالغ  لي عالفالضريبي  ل  دلمعل 
 نوملي  15  يريبلضا  يدالرص  :2021أمريكي )   رمليون دوال  1  غالباللرصيد الضريبي للسنة  ر االعتبااألخذ في ا ، بعد  (45%:  2021)
 . ة معينةلة على معامسعار العملتحوط تغيرات ألة يبيضرال جة العمالن ع ( ناتجيمريكالر أدو
 

ليبية مختلفيسلطات ضرلقوانين و  خاضعةموعة  جالم  لكون عمليات  نظراً  فإنه  المح  بينية  ض تسوي عرالعمل  س منة،   سبية ااألرباح 
 للضريبة.  ة رباح الخاضعاألو
 

 خرى أات لوبمط 13
2021 2022  

   
 فع  ة الدقتحمسد فوائ 693 270

 يجار  ات عقد اإلامتزال 55 50

 (21 رقم احإيضمالية )ال تلبة للمشتقاا لعادلة السقيمة اال 809 693

 وظفين مبالغ مستحقة الدفع متعلقة بالم 127 108

 نقدي المان ضال  بما في ذلكئع لوداا هامش 32 46

 جل  دخل المؤ 18 18

62 44 
  حتملةت المااإللتزاموة انيمتئال رتباطات االمتوقعة لال انيةاالئتم رئاالخسخصصات م

 ( 22 رقم )إيضاح

 خرى أ نةئوذمم دامستحقة رسوم  486 267
─────── ───────  

1,514 2,264  
═══════ ═══════  

 

ا العادلةبلغت  لالمو   لقيمة  الملمشتقاجبة  ات  االموجو   في   درجةلمالية  د   968  ىألخردات  أمريكالو مليون  )ر  الر دو   ون يمل  666:  2021ي 
 . 21 مقر يضاحاإللية في الما فصاح عن تفاصيل المشتقات . تم اإل(11 مرق حايضإلا) ي(كيأمر
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 وحدةالمة  اليلما قوائم ل الإيضاحات حو
 2022سمبر دي  31

  األمريكيةرات  ع األرقام بماليين الدوالجمي

 (تتمة) ىأخر اتبلومط 13
 

 : لتغيراتاوعة جموالمالخاصة ب ر ااإليجعقد  تا امزلت ال المدرجة مي القأدناه  يلي  مافي 
  جار ات عقد اإليالتزام 

2021 2022  
   

  يناير 1كما في  50 60
 في صا  -  / منتهية يدةإيجار جد ودإضافة: عق 16 2
 من خالل دمج األعمال   ةسب كت ة: مإضاف  - 1

 روفات الفوائد صم ة: ضاف إ 2 2

ً قم ة فوعلمداالمبالغ  :وم منهامحس ( 11) ( 13)  دما

 ية( نب الت األجملعف اات صر لك تغيرا في ذأخرى )بم ( 2) ( 2)
─────── ───────  

 ر  ديسمب   31كما في  55 50
═══════ ═══════  

   اتاقتراض 14
 

 . ية تجار ت العدوبم  يةلااق رأسمسودة أمن عألجل  يـالت وتملى ع ل وبالحص  ادية،ابعة، ضمن أعمالهم اإلعتي لت ض شركاته اوبع يقوم البنك
 

 2022بر ديسم  31ي  ات القائمة فاإللتزام  موع جم

 المجموع 
ات  رك الش
 عةالتاب

 البنك 
 ألم ا

 دل مع
  ة  العمل %   ةالفائد 

 ات للسنوات ستحقاقي اال المإج     

175 175 - 

  مليوون مل المضمعدل التموي 
 %,351+   دواح

 2023 ي يكدوالر أمر

 2024 يورو  % 1,15+  يوريبور - 53 53

470 - 470 
  مليوون مل المضمعدل التموي 

 % 2+   دواح
 2027 يكي دوالر أمر

470 - 470 
  ليوممون معدل التمويل المض

 % 2+   واحد
 2028 كي ي دوالر أمر

 2029 كي ي دوالر أمر % 2,67 - 30 30
 2027 -2023 نسيتودينار  % 11,50– 8,2 - 7 7
سعر الفائدة على القروض    - 92 92

ازيلية لليلة  رب بين البنوك ال
 * 1,2 بمعدل واحدة 

 **دائم  برازيليلاير

─────── ─────── ───────    

1,297 357 940    
═══════ ═══════ ═══════    

 2021ديسمبر  31ات القائمة في اإللتزامموع مج

 المجموع 
ات  ركالش
 عةالتاب 

 البنك 
 ألما

 دلمع
  ة  العمل %  ةالفائد

 وات ن سات للستحقاقالي االمإج     
 2023 يكي دوالر أمر %1,20+  رليبو - 175 175

 * 2027 يكي ر أمردوال % 2+ ر ليبو 470 - 470

 * 2028 يكي دوالر أمر % 2+ ر ليبو 470 - 470

 2027 -2022 نسيتودينار  % 11,50– 10,00 - 11 11
سعر الفائدة على القروض بين   - 85 85

  البرازيلية لليلة واحدةوك البن 
 *1,47بمعدل 

 **دائم  برازيليلاير

─────── ─────── ───────    

1,211 271 940    
═══════ ═══════ ═══════    

 

م  ل أعاله.  هو موضح    ماكتيب جديد مع تمديد فترة االستحقاق  ترقتراض ودخل في  روط هذا االأحكام وش بتعديل    البنكم  قا،  2021سنة  خالل  *  
 القديم. اد االقتراض عب إست ة في حالة أو خسار ربحأي إثبات  تمي 
 

 دائم  **
قبل  اة  األدهذه  تم إصدار   تابعمن  فإ مال  رأسة مؤهلة كشركة  المف   علىالمال    فاية رأسنسبة ك  باحتسا لغرض    ،1  ةئ ضافي  ي  ف  هصح عن النحو 

فئة   بلغ  .33  مقر   احيضاإل المال اإلضافي  في  أمري ر  ن دوالمليو  92  ستحقمال  1  رأس  ن دوالر  مليو  85:  2021)  2022  ديسمبر  31كي كما 
 . (كيأمري 
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 موحدةائم المالية الالقو ول  ت حإيضاحا
 2022ر سمب دي  31

  يةاألمريك   دوالراتالن ييالرقام بمع األجمي

  ةكيقوق الملح 15
 

 
2022 2021 

   رأس المال (أ
   

 سهمللد واحأمريكي  الرإسمية قدرها دومة بقي  مليون سهم 4,500  –ح به المصر
 3,500 4,500 للسهم( واحد أمريكي الر قدرها دوإسمية  قيمةسهم ب نيولم 3,500: 2021)

 ════════ ════════ 

وا ال والمدتب  كتملصادر  بالكبه  إسمية  يمبق  مهس  نيومل  3,110  –امل  فوع  ها دوالر رقدة 
 والر أمريكي ا دقدرهإسمية  يمة  بق  سهم  مليون  3,110:  2021سهم )للواحد    كييرأم
 3,110 3,110 م( للسهد واح

 ════════ ════════ 
 

مليار دوالر أمريكي بعد   4,5ي إلى  ر دوالر أمريكايمل  3,5  به منلزيادة رأس المال المصرح  تأسيسها  قامت المجموعة بتعديل عقد  
 . 2022مارس  23 بتاريخلمجموعة المنعقد ة ل غير العاديالعمومية من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية ذه اتخاالذي تم  قرار ال
 

 زانة  هم خأس ب(
  6  :2021)  يكمريأ  رن دوالمليو  6ه  ردق   ديل نقبمقاب(  مسه  13,675,672:  2021)  زانة أسهم الخ  15,515,000المجموعة    تمتلك
 . (يدوالر أمريك ونيمل
 

 قانونيي طياتإح (ج
لمتطل األبات  وفقاً  للالنظام  الشركاتساسي  وقانون  تالت  بنك  البحريني،  تجارية  القانوني. إل  سنةلل  حربالمن    % 10  لحويم  اإلحتياطي  ى 
  ياطي غير تحا اإلإن هذ   .وعفالمد   ال لما  أسر من    % 50ني  نواطي القايتاإلحموع  لغ مجيب  ما وية عندهذه التحويالت السن  ءاإجرسيتم إيقاف  

الل  بقا في  إال  التي  حاالللتوزيع،  عليها  نيت  التجص  الشركات  ال  ريةاقانون  وبعد  عحصوالبحريني  ملل  ين البحر  فصرم  فقةواى 
   المركزي.

 

 ام إحتياطي ع ( د
اتكوين  يؤكد   ابتعزيهمين  سامال  التزامعلى  لعام  اإلحتياطي  الرأساعقلز  القومالدة  ليية  تو.  لبنكة  أي    جدال  توزيع  دقيوهناك  ا  هذ   على 

 . إلحتياطيا
 

 لةدعاال  ةقيمكمة في المترا راتيتغ (هـ
 2022 2021 
   
 20 63 يناير  1ي ف
 43 ( 85) دلة خالل السنة القيمة العاي ف اتيرلتغافي ا ص
 ───────── ───────── 

 63 ( 22) بر ديسم 31في 
 ═════════ ═════════ 

 1ضافي / الدائم فئة اإلمال  لا  رأس 16
 

. لسنةا  خالل هذهريكي  أممليون دوالر    390يمة  قب  3اتفاقية بازل  وافقة مع  مت  1ة  فئ  ائمةد  إضافية/رأسمالية    أوراقالمجموعة  ت  رأصد
نوي. ال سنصف  اس  على أسالدفع    ةق مستح   ياً سنو  %4,75بنسبة    وغير مضمونة وتحمل فائدة  ثانويةو  دائمةهي  هذه األوراق المالية  

لحاملي هذ ال  هيحق  بالفائدة  األوراق  المطالبة  امالية  يتم  الالة عد عتبار حولن  ام سداد  بمثابة  السدادلتعفائدة  ،   . عالوة علىثر في  ذلك 
 لألرباح.  ائدة المقابلة المدفوعة للمستثمرين كتوزيعاتفلتحسب ا

 

 ه بمشادخل و دخل الفوائد 17
 2022 2021 
   

 785 1,290 سلف قروض و

 344 495 راتثماواست اليةم راقأو

 120 232 مالية أخرى ؤسسات ت لدى بنوك ومعاايدإ

 7 22 ى رأخ
 ───────── ───────── 

 2,039 1,256 
 ═════════ ═════════ 
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 حات حول القوائم المالية الموحدةإيضا
 2022مبر ديس 31

  ريكيةمألوالرات الدن األرقام بمالييايع جم

 بهة وفات مشائد ومصرلفوا ات  صروفام 18
 2022 2021 
   

 145 239 ودائع البنوك 
 454 932 عمالء ال عائود

 44 50 ت ااقتراض
 21 32 ىخرأو  عداات إيهادش
 ───────── ───────── 
 1,253 664 
 ═════════ ═════════ 

 دخل تشغيلي آخر  19
 2022 2021 
   

 166 184 *ي فاص – ت الو عملاو وم رسال دخل
 25 32 دخل من عمليات المكتب 

 35 38 (العمالت األجنبية )بما في ذلك معامالت المتاجرة فترة دمن بح من ر
 23 16 في صا  - المتاجرةر يغ تفظ بها لغرض محدين إستثمارات  ستبعادان ربح م

 3 12 دخل مكتسب من أصحاب المتاجر 
 25 32 صافي  –رى أخ
 ───────── ───────── 
 314 277 
 ( 15) 1   **األجنبيةالت  العمر أسعارات في لتغين اتحوط ملاعن  جةاتن (خسارة) /ح رب
 ───────── ───────── 
 315 262 
 ═════════ ═════════ 
 

المتعلق  م  و الرس  دخلمن  (  ي مريكأمليون دوالر    14  :2021)كي  ر أمرين دوالمليو   12ره  مبلغ وقدل الرسوم والعموالت  دخ  ن ضم  * مدرجة
 . مدارةالال مو األب
 

بي  الضري  صروفالم  ى عل  ثير مقاصةتأا  هلدي  عاملةمباألجنبية  ت  العمال  عارأس  في غيرات  تال  ن حوط مالتناتجة عن  لا  (خسارةالبح )رتعلق  ي*  *
 .ةللسن
 

 علومات المجموعة م 20
 

 تابعة  ال شركات ال معلومات عن  20-1
 :ريسمب د  31ية في مالال هاتنتهي سنوات  يوالت سية  ئي لرا بعة التا اتكالشرلي فيما ي 

 

سة  سؤ ة المساهمم بةسن
   ( .)ش.م.ب  يةلمصرفاالعربية 

 بلــد
 التأسيس

 
 شطة األن
 يسية الرئ

 
2021 

 % 
 

2022 
 % 
 

   
     

 بي إل سي لعربية المصرفية الدولي بنك المؤسسة ا مصرفي     لكة المتحدة مملا 100,0 100,0

    هإي   س إ مصرفية ال ة ربي العالمؤسسة      ي فصرم  نسا فر 100,0 100,0

 .م( م.ب)ش. سالميالمصرفية اإل سسة العربية المؤ بنك مصرفي     حرينالب  100,0 100,0

 دن راأل - سي(  يه بيية )إفر ية المصالعرب  ؤسسةالم مصرفي     األردن 87,0 87,0

 .إيه سبي سي برازيل إ ه إي بانكو  مصرفي     يلالبراز 63,7 61,8

 ائرالجز  – يةفر مصلاالعربية ؤسسة مال رفي صم    رالجزائ  88,9 88,9

 [ ش.م.م. ] مصر  -ية المصرفية  ة العرب لمؤسس ا رفي مص    صرم 99,8 99,8

 س تون  –ة ي فربية المصر العلمؤسسة ا مصرفي     تونس 100,0 100,0

 ئتمانة االق خدمات بطا البحرين 90,4 60,3
 ة ي تكنولوجيا المالال خدمات و

 قفلة( )م  ب..ش.م ية  ب لعرا المالية  خدماتة الركش

 ( 35إيضاح رقم ) [ ش.م.م.] مصر  –نك بلو ب  مصرفي    مصر 99,5 99,5
 

 قيود جوهرية  20-2
طر  األعن    ةتلك الناتج ف  بخالا  تسوية مطلوباتهو  هااستخدام  وأها  ات جودموى  لإول  وصعلى الا  درتهوهرية على ق ة قيود جموعدى المجلال توجد  

رأس  يات معينة من  حتفاظ بمستوالية ارفعة المصات التاب ركلشامن  فية  ارشاإلر  طأل تقتضي ا.  ةصرفي الم  عةتاب الت  ركا شالها  ي عمل في ت الت   ة في اشرإلا
األخرى. بال  اإللتزاموة  وعجممللألخرى  ا  ءجزاأل ل  عرضهمت وتحد من  ة  لسائلا  صولألوا   التنظيميالمال   بعض  ف و  نسب  ع  يخض  ،الدول األخرىي 
 المسبقة.  افيةإلشرا  فقةوالمعلى ا صول حال في ات  اطي تي حإلتوزيع ا
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 حات حول القوائم المالية الموحدةضاإي 
 2022مبر ديس 31

  ةيكياألمر  لدوالراتاألرقام بماليين ايع جم

 المجموعة  معلومات 20

 
 ي  جزئ المملوكة بشكل جوهريةلا عةبالتا تاكرلشا 20-3
 

 جوهرية: طرة سير محقوق غيتمتلك  التي تابعةلا ركةلية للشالمعلومات الماأدناه لي فيما ي
 
   إس.إيه بي سي برازيل هيإ كونبا
  2022 2021 
    

 % 38,2 %36,3  ( %المسيطرة ) ر يق غوقن قبل الحا محتفظ بهلملكية المصة احنسبة 
 14 23  رة المسيط حقوق غيرللة عمدفو مهسأح أربا
 

 ات البينية. ستبعادبل االقغ البلمعلى ات مامعلوالذه ه تستندابعة. تال  كةالشر  كلتلة المالي وماتدناه مخلص المعللي أفيما ي
 
 2022 2021 

   خسائر: رباح أو الاأل ملخص قائمة

 504 950 ابه   شمخل ود ئدلفوادخل ا

 ( 330) ( 664)   هةابشفات مورصمو الفوائدت صروفام

 92 120 ر غيلي آخدخل تش

 ( 110) ( 169) تشغيلية  روفات مص

 (37) ( 47)   الئتمانيةر ائالخسصروفات ام
 ─────── ─────── 
 119 190 الضرائب   قبللربح ا

 (14) ( 37) * ريبةض
 ─────── ─────── 

 105 153 للسنة  الربح
 ═══════ ═══════ 

 40 56 مسيطرةالحقوق غير ال  ىلإ ائدالع لربحا
 ═══════ ═══════ 

 50 207  لالشام دخلالمجموع 
 ═══════ ═══════ 

 19 75 سيطرة ير المإلى الحقوق غ ئدالعال امالشدخل لامجموع 
 ═══════ ═══════ 

 
ات فيما يتعلق بتحوط تغير (يكيمرأ رن دوالوملي 15: 2021ي )ر أمريكدوالمليون  1غ وقدره مبلبد ضريبي ذه على رصيتضمن ه* ت

   .12قم ر ي اإليضاحضح فالعملة كما هو مو أسعار
 

   ي: مالز الركئمة الماق خص مل

 7,717 9,613 وجودات  مالجموع م

 6,872 8,610 وبات  مطلمجموع ال
 ─────── ─────── 
 845 1,003  حقوق الملكيةع وجمم
 ═══════ ═══════ 
   

 322 365   ةرلمسيطاالحقوق غير  ىل العائدة إ كيةق الملحقو
 ═══════ ═══════ 
   

   دية:قنال لومات التدفقاتعم ملخص

 31 272  التشغيليةطة نشألا

 66 ( 265) ة شطة اإلستثمارياألن

 (56) ( 85) لية األنشطة التموي
 ─────── ─────── 

 41 ( 78) ا في حكمه  مد ونقال يادة فيلزا (النقص)ي صاف 
 ═══════ ═══════ 
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 حدةلمالية الموالقوائم ا   حولإيضاحات 
 2022 برميسد 31

  كيةيمرألوالرات الدا نييمالبام قيع األرجم

 ت اطوة وتحماليت مشتقا 21
 

 ة.المشتقاألدوات المالية متنوعة تستخدم فيها امالت ة في معياديمن أعمالها االعتل المجموعة ضدخت
 

ا أدناه  الجدول  اقيليوضح  لبة والسالجوالمة  لعادل م  المالية  بة  اتقة.  المشألدوات  امقي  هيتبارية  عالا  لقيمةإن  بالمشتق    صاخ اللموجود  ة 
عتبارية الالقيم ا شيرتالمالية.  مشتقاتقيمة الفي  اتالتغيرعليه اس قالذي ي األساس ، وهو سياسألا رالمؤشأو  عيالمرج السعرو ألي الما
  .انمئتأو االالسوق  خاطرمعلى    تدلنة وال سلاة يهان ئمة فيقالالمعامالت ا حجم رصيد لىع
 

2021  2022  

 يمة لقا
 ريةاعتباإل

مة يقال
عادلة  لا
 لبة ساال

ة القيم
لة  دالعا

  الموجبة
   ةمالقي
 باريةعتإلا

القيمة  
  العادلة
 السالبة

يمة  الق
ادلة  الع
  لموجبةا

 المتاجرةلغرض  بهامشتقات مالية محتفظ        
 دة أسعار الفائمقايضات  314 287 8,369  142 147 8,204

 ت عمالالت اقايضم 5 3 248  2 1 241

 لة ج آ يرف أجنبود صقع 63 33 8,415  80 21 5,811

 * عقود الخيارات 460 420 11,011  414 373 26,108

 مستقبليةالعقود ال 23 62 2,985  17 64 3,386
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

43,750 606 655  31,028 805 865  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

 تطا وح بها كتظ فية محتالت ممشتقا       
  ار الفائدةأسع اتيضقام 103 2 3,248  7 87 3,377

 يضات العمالت مقا - - 118  - - 160

 آجلة  رف أجنبيصد عقو - 2 86  4 - 352
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

3,889 87 11  3,452 4 103  
─────── ────── ──────  ─────── ────── ───────  

47,639 693 666  34,480 809 968  
═══════ ══════ ══════  ═══════ ══════ ═══════  

1,376    1,232   
ن )مخاطر االئتما خاطرالمالموزون بالمعادل  
 وق( خاطر السوم

═══════    ═══════    

 

   .قفي السو حظتهات يمكن مالمدخال على  م بناءً قييلتا تتقنيا م دااستخة بقيمة العادلة باليلات الماالمشتق تدرج
 

 احتياطي. غطاءمن أجل الحصول على  عةللمجموويشمل ذلك الخيارات المتاحة  * 
 

ال المشتقات  كتحوطات  مالتتضمن  بها  المحتفظ  العلى  ية  ايقتحوطات  العادلة  العادلة  مة  القيمة  في  التغيرات  لتحوط  أساساً  تستخدم  لتي 
 .و/ أو المدرجة بالتكلفة المطفأةقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ن المدرجة بالدوات الديّ لفائدة في أت أسعار اباقلتالناتجة عن 

 

المنتهية في   الت2022سمبر  يد  31للسنة  التحوطات ال شيء )  نالناتج ع  أثير، بلغ صافي  الناجمة عن  الفعالية  ء( ي: ال ش2021عدم 
مليون دوالر أمريكي(    76دره  : صافي خسارة بمبلغ وق2021كي )دوالر أمريمليون    172بلغ وقدره  بم  رةصافي خسا  مشتملة على

إ لمقابلة  التحوط   أدوات  بعلى  عن  الناتج  الربح  مخا  دنوجمالي  إلى  العائدة  االتحوط  البطر  أمريكي    173غة  لالتحوط  دوالر  مليون 
 مريكي(.مليون دوالر أ 76: ربح بمبلغ وقدره 2021)
 

  لي ودائع بإجماموعة  مجدى الل  كان  . الخارجية   ملياتفي الع  رستثمااإلي  فصا  طاتوتحها كتساباحم  يتلتي  اودائع  الوعة  مجملا  مخدتتس
تحوطات ي  صافصنيفها كر أمريكي( والتي تم تالودمليون    685:  2021)  2022ر  ديسمب  31في    ا كم  أمريكي  والرد  يونلم  636
 . ستثماراإل
 

 رة اجألغراض المت درةصا  أو هاحتفظ بة ممشتقات مالي
م  أعظتتعلق  المتاجرةشطنم  المشتف   ة  للقاي  المالية  والممراكال  ديدوتح  تبيعابالممجموعة  ت  ض عريعات  المبأنشطة    لتشم  وازنة.ز 

يتللعمالء  لمنتجاتا مخاطإدالى  ع  زمركلتا  د يدحتعلق  .  مراكز  السرة  توقموق  ر  الت  االستفادةع  ع  اإليجابيغمن  فيرات  األسة   رعاي 
المؤشرالمعدالو أو  أناتت  تحتوي  اشط.  تلة  على  األسواألسعار  في    وقرالفيد  حدموازنة  أو  ابين  مواال  اتالمنتجق  كنهاستفادة  ما . 
ً  طوحلتا ات بطلمت يال تستوف ةليي مشتقات ماف أالتصني ذاهندرج تحت ي  . 9المالية رقم ر تقاريلعداد ا إلالدولي لمعيار ل وفقا
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 ية الموحدةلماال ئم لقواا  ولح تاإيضاح
 2022بر ديسم 31

  كيةيألمروالرات الدن امالييبام قع األريجم

 

 )تتمة(  وطاتتحقات مالية ومشت 21
 

  ماليةال ة بالمشتقاتلقلمتعا ئتماناال رمخاط
تصر  ـة، وهي تقدياقعالت  هاتزامتالبفاء  ن الوعاآلخر    الطرفتعثر  ل  ما تحا  نم  شتقةالم  المالية  ألدواتا بالمتعلقة    مانئت ر االطمخا  تنشأ
لية أخرى،  اسسات معة مع مؤجمومبية عقود مشتقات ال أغليتم إبرام  عة.  مجموال  صالحلي  دوات التي هجبة لألالمو  لةلعاد لقيمة اعلى ا
الل كز جوهري  رتجد  يو  وال البيتعلق    افيم  يةمان ئتالمخاطر  أي طر  جبةمولا  ة ل دالعا  قيمةعقود  حدة المو   ةمائقالخ  تاري  ي فآخر    فمع 
 ز المالي.  ركملل
 

 حوط غراض التدرة ألبها أو صا  محتفظمالية شتقات م
 ت لتقلبالة  عجموض المتعر  إدارة  علىخاطر  مالارة  ن عملية إدم  جزءضمن  يترة المخاطر.  إداماً متكامالً لقياس وانظ  اتبعت المجموعة

)يبنجألاعمالت  الأسعار صرف  في   العملة  والمطلوبداالموجو  رة داإنشطة  أ  الل خ  نملفائدة  ا  روأسعا  ة(مخاطر   ياسة سمثل  تتات.  ت 
قد أقر مجلس و  رة.إلدامجلس اقبل  ددة من  حممقبولة    إلى مستويات  ئدةر العملة وأسعار الفاطمخالتعرضها    من  تقليلفي الوعة  المجم
ماإلد لمخاطريستوارة  بولعما  ات  وذلك  العملة.مر  تاض رتعلحدود    ضع لة  مرات  اكز  خدم ستوت   ستمرةم  ورةبص  ز المراك  بة قتم 
ة وذلك دئعار الفاات لمخاطر أستويأقر مجلس اإلدارة مس  اكم  الموضوعة.ود  مراكز ضمن الحدالاظ بحتفان االلضموط  تجيات التحراستا

أسفجوعلى  حدود    بوضع الفائدة  ات  عليصالمنت  رافتلل عار  فتم  ت  .اهوص  بدئافال  أسعار  اتجومراجعة  مستمرةة  دم ختستو  صورة 
 جلس اإلدارة.  محددها التي   ودة في الحدالفائد ارجوات أسعف يلقل توط لالتح تااستراتيجي

 

إدارةمن    ءزوكج والمطلوبات،  دالموجو  عملية  المجمات  الماليال  وعةتستخدم  ألمشتقات  التحغرا ة  الووط  ض  أجل  من  من ذلك    حد 
الفاال  خاطرملعرضها  ت وأسعار  خمذلك    تحققوي.  ةئدعملة  تحون  م  طالل  ومعاالية  أدوات   ط تحوال  وكذلك  ةقعمتوت  ال ممحددة 
العرضات  ت  مقابل  ياتيجترسالا لمخاطر بالنسول.  ي ككلاالم  مركزقائمة  الفائدة  بة  ت جودا المو  مدةاقبة  مر  ريقيتم ذلك عن ط،  أسعار 
ة  بليتقسمللعقود ا وا  فائدةسعار الأ  مقايضاتود  في عق  الدخول دة وئمخاطر أسعار الفاستوى  م  رية لتقدب مماثلتجار  استخدامب  باتالمطلوو
جلت ال  طرخام  اتضعرتمن  زء  حوط  الحال،    فائدة.أسعار  مقتضى  أن  وحسب  االتبما  لمح  غير  ستراتيجيالحوط  التحوطاسمؤهل    بة 

 . اجرةتمت ااعتبارها كأدويتم الصلة ت اذت قا، فإن المشتددالمح
 

 اً.دتحدي  ددةمحمالت  ع  مخاطر  قابلم  وطلتحالت لمعالضات  قايوم الت  خيارات العمواألجنبي اآلجلة  الصرف  وعة عقود  تخدم المجمست
  ن ع   ناتجةالفائدة الر  اأسعمخاطر    مقابلوط  لمستقبلية للتحا  عقودوال  ر الفائدةأسعا  تقايضاد مجموعة عقودم المك، تستخذل  لىإ   ةفاضإلاب
 مابالتحوط،    ف دوه  عالقةق  يثتوتم  يت،  الاه الحذوفي جميع ه  ئدة ثابتة.أسعار فاي تحمل  التوديداً  تحمحددة  الالية  ملا اق  ورألاض ووقرال
 وطات. كتحلمعامالت هذه ا تساباحم يترسمياً ووط، ة التحداوأ وطحتال دبنيل اصفتذلك  في
 

 نحو التالي: لا لى ط، عللتحو تين منفصلتينياستراتيج يط فتحوجموعة محاسبة التطبق الم
 

 عادلة( لاقيمة ال اتوطتح) ةلثابت ا ةلفائداأسعار ذات  نات الدي  دة على أدوائأسعار الف مخاطر 
عرضة  مي  فه  لتاليوباثابتة  وتغيرة  سعار فائدة مذات أ لة األجلويالط  الودائع  /المالية    ألوراقا  ض /رولقا  نمة  حفظبم  جموعةمال  فظتحت

ق الدخول  ريط  نع  تلكطر  اات المخضإدارة تعر ب  عةولمجما  موتقوقية.  في أسعار الفائدة الس  راتلتغيل  ةنتيجالعادلة    يمةفي الق  اتللتغير
 . مةعائذات أسعار  اتوضبمق /ة تبثاات فوعذات مددة  ار فائات أسعد مقايضعقو يف
 

تحوطها  ولكن ال يتم    ،انئتمالا  رى، مثل مخاطرألخمخاطر االجموعة تدير  المإن  فالي  التئدة وبالفا  ارأسعصر مخاطر  عنتحوط  قط  فتم  ي
األجل   لة طويالة  لي امالاق  وراأل  /وض  لقر ل  لة د العا  مةلقيا  فيير  غتالاعتباره  ب  دةئفاال  رعاسأ  طرمخا  عنصر  ديدحت  ميتوعة.  جمن قبل المم

من  ر  عنص أكبر    رات هيتغيلاتكون هذه  ما    دةً عاو  .القياسيةائدة  لفا  رعاأس   في   راتلتغيا  ن ع  طفقتة والناتجة  ثاب  /ةدة متغيرائعار فذات أس
في  دخل  ت، وبالتالي  اطر التحوطمخ  اتبارهباع  اسيةيالق رااسية األسعسرة أصوة بموعجلمتحدد ا   مة العادلة.يفي القالشامل  تغير  لعناصر ا

 ات حوطتى أنها  لعة  ستراتيجياالحديد هذه  تيتم    .تحوطال  نودبة للمخاطر االقتصاديالثابتة ا   األجزاءة حيث تمثل  لفائدأسعار ا  اتايضمق
ويتلعادا  يمةقال بو  سمةحالا  روطشالمطابقة  اليتها من خالل  فع مدى    يمقيت  ملة  الرامققياسها  فتغيرانة  القيمة  ت  للي  لتي  ا  قروض العادلة 

 .دةأسعار الفائ اتايضلمق  يمة العادلةقي الغيرات فع التمالمرجعية فائدة ال  ارسعأتغيرات في لى الإ تعزى
 

نسب  حددت خالالتحوط    هالمجموعة  اقيال  بقهمطال  من  اإلشتقلمل  يةرالعتبامة  القيمة  مع  لات  يلي   ا مفي.  هاتحوط  ميت  تيلا  فظةحلمسمية 
 :هي ليةلعدم الفعاالمحتملة در  المصا

 

ً فوعة مقللمبالغ المدالفعلي  م  لحجاوع  لحجم المتوقبين االفروق   (1)   األخذ توقع مع  الماد  لسدتاريخ احوط  تب  وعةلمجماتقوم  حيث    ،دما
 ؛ةقابالسخبرتها قع او أساس ى عل عةوقمتلدماً اة مقوعمدفال لمبالغاي االعتبار ف

 و ؛طكأداة تحوي لمبدئالتصنيف ا يختار في الصفرية غير التي لة العادمة قيلاشتقات ذات ملات طاوتح (2)
 ود بنلا  ليستها  ونة ولكنمضمدة غير اللفائا  سعارايضات أقلعادلة لمة القيمعلى ا تؤثر    يالت  اآلخرطرف  لل  يةئتماناالاطر  مخلا (3)

 ة.حوطمال
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 ةد الموح  لماليةا  إيضاحات حول القوائم 
 2022 برميسد 31

  ريكيةاألم  والراتبماليين الد رقامجميع األ

 تمة(ت) وطاتوتح يةمال مشتقات 21
 

 ر(اإلستثما طي تحو ف نبية )صاتثمار في العمليات األجإلسا فيصا
الل   ا هذ  تجة عناني الجنبالصرف األسعر    اتتعرضط  تحوتم  ي  ة.الماليئمها  ي قواتوحيدها ف  مت  بيةعملية أجن  ستثمار فيإة  مجموعدى 
تت.  ائعالود  استخدامخالل  ستثمار من  إلا ت شركاللملكية  الوط حقوق  تح  فيصاى  لإثمار  ست إلا  طاتتحوصافي  ك الودائع  ه  صنيف هذم 

 .بيةجنألت العملية اوجودامع صافي م عئالودق مطابقة اوط عن طريلتحسبة انديد حتب المجموعة تقام. ةالتابع
 

بيان  ح  ضيو التالي  غير تال  اتاستراتيجيو  داولالتت  ااتيجياسترفي  خدمة  المستحوط  تلوا  رةاجتمال  تدواأ  قاستحقاالجدول  حوط 
 :جموعةللمة ييكالدينام

 المجموع

 أكثر 
 10 من
 اتسنو

5-10   
 سنوات

1 - 5 
 اتسنو

6 -12   
 شهر

3-6   
 شهور

1-3 
 شهور

  لالخ
  احدوشهر 

 ةيعتبارالقيمة اال        

34,480 300 5,025 8,775 6,791 2,579 5,129 5,881 2022 

47,639 172 5,066 10,491 4,764 2,205 2,604 22,337 2021 

 
 وطتحال ة دم فعاليع
د نببين  قة اقتصاديه لضمان وجود عالعة قوالمتلفعالية دورية لم ييتقعمليات الل ن خ، ومطوقة التحعال  بدء عندحوط الت فعالية تحديد يتم
تحوط  ل ا  تعالقافي  لمجموعة  اخل  دت،  ة جنبيألا  التصرف العمفي أسعار  قلبات  تلل  تاضعرالت  حوطاتت النسبة لب  وط.أداه التحو  وطتحال

ً تما  داه التحوطألاسمة  الحوط  شرال  ق حيث تتطاب  أثرتلية. وإذا  ي للفعاعوتقييم ن جراء  بإالمجموعة  تقوم  . ولذلك  وطحالتد  بنروط  مع ش  ما
ً باتتط  سمةلحاا  وطلشر تعد ا  مل  ثبحيالتحوط  د  نبط  رو ش  ى لعلظروف  اات في  التغير  تستخدم حوط،  الت  ألداه اسمة  الحوط  مع الشر  ق تماما
 لية.عافقييم اللتر بالدوالض عويالتطريقه  استخدامبي مالكط حوتفحص فعالية العة ومالمج

 

كانت  ذا  إ  وأ،  ليةت األصارديلتقعن ا   ةقدي لنات  قالتدفات  توقير  تغيعدم الفعالية إذا  نتج  ت  ، قديةب نجاأللعمالت  ات  اتعرضطات  وفي تحو
 المشتق. اآلخر  فو الطرلبنك أاص باالخ يةالئتماناخاطر مالفي يرات تغاك نه
 

الاعفدم  ع  شأنت إلىلية  فقط  الذي  ال  تحوط  أتتجاوحد  فيه  التحوط  وادز  للم  يةمسإلابالقيمة  ت  ا طاخالتعرض  يتم  ر من  لعمليات األجنبية. 
أو اح  برأأي  ت  أثباين يتم  ي ح، فل اآلخرمالشا  الدخل  التحوط في  نمالفعال    زءجلباقة  المتعل  طحوالتأداة  في    ئراخسالأو    حااألربإثبات  

راكمة متحويل القيمة اليتم ت  هنإفاألجنبية،  ة  يالعمل  استبعادعند    .ئرساخح أو الألربالموحدة لة االقائمال في  ر الفعغي  ءجزالب  قخسائر تتعل
 .خسائر لأو ا الموحدة لألرباح ةمالقائلى إ ةيلكالمحقوق  ي فة سجلر المخسائال أوح رباألاهذه  ألي من

 

 . للمجموعةة ببالنسة أهمي ذات ائدةالفايضات أسعار مقلق بتعيما في 2021أو  2022 سنتي ل لية خالفعاالعدم ن تك لم
 

 تملة ت محاالتزامو  يةائتمان تطا ارتبابنود  22
 

إلة  تمحلما  تا اإللتزاموية  ئتماناال  االرتباطات تسهيديبتق  تااطرتبتشمل  وخطابات  زمعز  ستنديهم  واعتمادات  ةيائتمان   تالم  ل قبوة 
 ء. للعمال عةومتنال تااالحتياجلتلبية  تممان نظوخطابات ض

 

 :كما يليزون بالمخاطر المو  لقائم والمعادالي ل صاألالمبلغ  كان، يةمالإعداد التقارير ال تاريخب
 

2021 2022  
   

 فيةالتصتية صيرة األجل وذات قالمة والمعاجراتالمة من ملتحمات التزام 2,892 2,575
   انضم  خطاباتومباشرة  انمائتئل ابد 2,970 2,777
 رى أخ توارتباطاحوبة ض غير مسقرو اطاترتبا 2,119 2,383

─────── ───────  
7,735 7,981  

═══════ ═══════  
   

  نامتئالل ال تحوماانية بعد تطبيق عمئتالات اضالتعر 3,339 3,143

═══════ ═══════  
   

 مخاطر دل الموزون بالمعاال 2,657 2,562
═══════ ═══════  
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 الموحدةة  القوائم المالي  لحو حاتيضاإ
 2022ر مبديس 31

  كيةات األمريالدوالريين األرقام بمال ميعج
 

 ة( تم)ت لةمات محتالتزامية و ائتمانات ارتباطبنود  22
 

 ة للمجموعة:  محتمللات ااإللتزامو اتتباطاالربنود حقاق استة حسب اقديتعال يباتترتلا اءإنتهخ اريت ناهأد دالوار يوضح الجدول 
 

2021 2022  
   

 ب  عند الطل 1,360 1,319
 أشهر  6  – 1 2,450 1,913
 هر ش 12  – 6 1,894 1,804
 سنوات  5  – 1 2,248 2,615

 ت نواس 5أكثر من  29 84
─────── ───────  

7,735 7,981  

═══════ ═══════  
 حلةرة حسب المعالمتوق  االئتمانية ئتمان( والخسائرالل ال تحوعام يق)بعد تطبات ضالتعر

 

 2022 

 3حلة مرلا 2ة حلالمر 1لة المرح 
مضمحلة ائتمانيا   

 المجموع ة حوشتراة أو ممنم
      

 3,605 - 39 71 3,495 محتملة اتالتزامانية ومات ائترتباطا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 48 - 28 9 7 ة قعمتوال انيةتمالئالخسائر امخصصات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

  
 2021 

 3لة  حمرال 2حلة  المر 1لة  لمرحا 
تمانياً  ئامضمحلة 

 المجموع  مشتراة أو ممنوحة
      
 3,143 - 75 127 2,941 ةلمحتم اتالتزامانية ومات ائترتباطا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 62 - 41 9 12 قعة والمت انيةاالئتمر ئساخصصات الخم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 ة:المتوقعية مان تالخسائر االئ تاخصصفي م تغيراالتحليل تفيما يلي 
 2022 

 3 لةالمرح 2لمرحلة ا 1رحلة الم 
انيا   محلة ائتممض

 مجموعال ة ة أو ممنوحمشترا
      

 62 - 41 9 12 رنايي 1ا في مك
      

 - - ( 4) - 4 1لمرحلة ى االت إلتحوي

 - - - 5 ( 5) 2لة لمرحى االت إلتحوي

 - - 1 ( 1) - 3لمرحلة ى الالت إتحوي
      

 - - ( 3) 4 ( 1) صافي التحويالت بين المراحل
      

 4 - 3 - 1   اتإضاف
جة  فت الحاتمخصصات ان / اتستردادإ
 ها ليإ

- - (4 ) - (4 ) 
      

 - - ( 1) - 1 صافي    – ةللسنص صالمخ

 ( 6) - ( 6) - - وبة مبالغ مشط

 ( 12) - ( 3) ( 4) ( 5)   رىوتغيرات أخ الصرفسعر  التديتع
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 
 44 - 28 9 7 ديسمبر  31ي ما فك
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
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 ةموحد ال  ليةالموائم ا حات حول القضاي إ
 2022ديسمبر  31

  ريكيةات األموالرلدماليين ارقام بألا جميع

 

 تتمة()  ةملتحات مالتزامو  يةنائتما  اتباطارتبنود  22
 2021 

 3  لةالمرح 2لمرحلة  ا 1رحلة  الم 
 ائتمانياً  لةمضمح

 مجموع ال حةومن و متراة أمش
      
 57 - 32 13 12 رنايي 1في  امك
      
 - - - (2) 2 1لمرحلة ى االت إلحويت
      

 15 - 16 (1) - ات  إضاف
جة  تفت الحات انصصامخ / اتإسترداد

 ليها إ

- - - - - 
      

 15 - 16 (1) - صافي    – ةللسنص صالمخ

 (10) - (7) (1) (2)   رىرات أخوتغي الصرفسعر  ديالتتع
 ─────── ─────── ────── ──────── ────── 
 62 - 41 9 12 ديسمبر  31ي ما فك
 ═══════ ═══════ ══════ ════════ ══════ 
 
 .رتباطاتاالء ل إنتها قب االرتباطاتملة أو  ت حمالت التزاماإلع يجميتم سحب  موعة بأنلمجتوقع اال ت
 

نشأت  ي والت هاضدوعة جمولما لمن قب وعةرفملا باتطاللمئية على اضاعوى القالدمن ضتت. لالدوختلف م في دعاوىموعة المج لدى
البعد مو  من األعمال االعتيادية.ض المهنيين  ا  ارينشستالم  ةإفادعلى    مجموعة وبناءً الت  اشرك  د علقة ضلممطالبات اراجعة  لقانونيين 
ي لاالمكز  لمرى ا لعسلبي    يهرجو  رثي لها تأن  لن يكو  وفسات  بالمطل ائج هذه انتأن  ب  نكبرة الداإ  سأعضاء مجل تنع  ، أقالصلة  ويذ

 وعة. مللمج
 

 ت األجنبية  التعرضات الهامة للعمال صافي  23
 
 : عةتابالات شركلا ستثمارات فياإلمن  ةيأساس رةة بصوتجناة والياألجنبللعمالت مة ضات الهاافي التعرما يلي صفي
 

2021  2022  

 دل  المعا
 روالالدب

  ة عمللا كي  األمري

 عادلالم
ر  بالدوال

   (جزعئض ) فا ةملعال كي  يمرألا
      

 برازيلي لاير 3,366 637  2,920 524

 إسترليني جنيه  ( 5) ( 6)  21 29

 صريجنيه م 8,886 359  8,458 538

 ار أردنينيد 87 123  104 147

 نار جزائريدي 22,828 166  22,340 161

 ونسي ت دينار 83 27  124 43

 رو يو 83 89  37 42

   يرينحدينار ب 14 37  (17) (44)

 انيلاير عم 2 5  21 55
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 ةد وحالم  يةلقوائم المات حول الإيضاحا
 2022ديسمبر  31
 

  ةيريك ألميين الدوالرات ابمالاألرقام جميع 

 ية المال  لعادلة لألدواتا  ةيملقا 24
 

 ة. وع جمللمية لامطلوبات المدات والجووللم لة عادقيمة اللاقياس لسلسل الهرمي تالي التلجدول اليبين ا
 
 2022بر ديسم 31 24-1
 

 : 2022بر يسمد 31في  لعادلة للموجودات كمااة مقيلس اياقلل الهرمي تسلسللة ات الكميحاإلفصا
 

 لمتوقعة(:تمانية ائئر االاا: الخسمنه )محسوملقيمة العادلة اب سةقالملية اامال داتالموجو
 

  1 ىستومال 2 المستوى   مجموعال
    

 لمتاجرة فظ بها لغرض اتمحة ليام أوراق 590 - 590
 رةر المتاجغيلغرض ستثمارات محتفظ بها إ 5,757 911 6,668
 ف وسل وضرق - 726 726
 ض المتاجرة رغلا بهظ محتف ةيات مالمشتق 324 541 865
 وطات حتفظ بها كتح م ةت ماليمشتقا - 103 103

 

  :2022بر ديسم 31ما في ك تباللمطلو  دلةلقيمة العاس القيا يملهر ل اسلسلتلالكمية فصاحات اإل
 

 :عادلةية المقاسة بالقيمة الالمال باتومطللا
  1 مستوىلا 2المستوى  المجموع  

    
 المتاجرة ا لغرض هب  ظتفمحلية ام  تقاتمش 323 482 805
 كتحوطات  امالية محتفظ به  مشتقات - 4 4

 

 لة  ادالعقيمة جة بالمدرالغير ية ماللا تواألدالعادلة للقيم ا
 : رجةا المدقيمه عنري ف بشكل جوهالقيمة العادلة ال تختلجة بوات المالية غير المدردعادلة لأللا القيمة ي، فإنما يلبإستثناء 

 

  ة مة المدرجيقال لةادة العميلقا
 ية لات الماوجودالم  

1,354 1,397 
غبهفظ  محت   اتستثمارإ لغرض  ايا  با  ةاجرتلمر  ال لتكلمدرجة    1المستوى  )  يمالإج  –ة  طفأمفة 

 (2والمستوى 
   

 المالية  تطلوباالم  
 (1المستوى ) ةدائم  –ات اقتراض 92 97

 
 2021 مبرسدي 31 24-2
 

 : 2021ديسمبر   31كما في  اتد ووجلمل لة لعاداقيمة لالقياس  يمتسلسل الهر للالكمية اإلفصاحات 
 
 :(الئتمانية المتوقعةا ائرلخس: امحسوم منها) ةعادلبالقيمة السة اقالمالمالية  وداتجوالم
 

  1 المستوى 2المستوى    المجموع
    

 تاجرة لمافظ بها لغرض تمحة ليأوراق ما 902 - 902
 (معاد عرضها) رةر المتاجغيلغرض ظ بها فت ستثمارات محإ 5,905 762 6,667
 وسلف  وضرق - 621 621
 لغرض المتاجرة ا بهظ ة محتفيالم  اتقمشت 396 259 655
 وطات حتفظ بها كتح م ةت ماليمشتقا - 11 11
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 لموحدةاالمالية   ول القوائم حت ااحيضإ
 2022ر ديسمب 31

  يةدوالرات األمريك لين امالي م بميع األرقاج

 

 مة(ت)تلية ة العادلة لألدوات الما ميالق 24

 
 ( )تتمة 2021بر ميسد 31 24-2
 

 : 2021ديسمبر  31في ما ك للمطلوبات لة ادعقيمة الالياس لقي سلسل الهرمتلل ةميكات الحاإلفصا
 

 : عادلةة السة بالقيمية المقاالالم باتولالمط
  1 توىمسلا 2المستوى  المجموع  

    
 المتاجرة ا لغرض بهظ فتحملية اتقات ممش 403 203 606
 ات كتحوط امالية محتفظ به  مشتقات - 87 87

 

 لة  اد مة العقيلامدرجة بغير ال  يةاللمدوات الأل ةادل لعقيم اال
 : رجةقيمها المد هري عنجوكل ف بشالعادلة ال تختل القيمةجة بالمدر  لية غيروات المالألدلعادلة ا القيمة ما يلي، فإنء تثنابإس
 

  (معاد عرضها)

  ة القيمة المدرج لة ادمة العيلقا
 ية  لات الماوجودالم  

1,704 1,723 
لغرضبهحتفظ  م  اترستثماإ بالتكلمدر  اجرةالمتير  غ  ا  ال جة    1المستوى  )  يمالإج  –ة  طفأمفة 

 (2والمستوى 
   

 المالية   طلوباتالم  
 (1ى ستوالم) ةدائم  –ات اقتراض 85 87

 
 1 ي المستوىف المالية  األدوات

 يعتبر السوق.  لمالياد التقرير اإعدخ  ير ابترجة  دلما  قلسوا  أسعار  إلىنشطة  السواق  األة في  دوات المالية المتداوللة لأل العاد  تند القيمةست
ً نشط  ت خدما  ية أوصناع  ةمجموع  أو  راأو السمس  رالتاج  أو  ةصالبور  بصورة منتظمة منوة  هولبس  متاحةالمدرجة  ر  عاسإذا كانت األ  ا

لسوق أسعار ا . إن  تفضيلية  طروش  نودم  اظتانب  ثمعامالت السوق الفعلية والتي تحدار  أسعتلك  ، وتمثل  التنظيمية  وكاالتلا  والتسعير أ
المالية  للموجودمستخدمة  ال  درجةالم اتحالمات  قبل  من  بها  العروضجمولمفظ  أسعار  هي  األم  يت  الحالية.   عة  هذه  فوا دتضمين  ي  ت 

 .1المستوى 
 

 2 ستوىم لاالمالية في  اتاألدو
العادلة يتم تحد القيمة  تداول  يد  يتم  التي ال  المالية  ال)على سب  ةشطلنا  قسولا   فيا  هلألدوات  ايل  ل وازنالملسوق  مثال،  ( الماليةلمشتقات  ة 

تمد عتوكانت متوفرة  ا  حيثم  تهايمكن مالحظ  لتي ا  قمعلومات السو  استخدامزيادة    علىات التقييم هذه  قنيت  تعملت التقييم.  ايتقن  استخدامب
إنه  تها، فمالحظن  يمك  ة لألداالعادل    قيمةللة  بوطلالم  ةيرهوجلا  تخالالخاصة بالمنشأة. إذا كانت جميع المدعلى التقديرات    اإلمكانقدر  ب

 . 2المستوى ن ماة ضضمين األديتم ت
 

 2مستوى لوا 1ت بين المستوى تحويال
 : ال شيء(.2021مبر ديس 31)  2022ر ديسمب 31ة في تهينملخالل السنة ا 2 وىالمستو 1المستوى  ينب  تتحويالهناك ن يك لم
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 ةحد المو  ةليام المئ او قإيضاحات حول ال
 2022سمبر دي  31

 
  مريكيةوالرات األين الدم بمالي قاألرجميع ا

 رة المخاطر داإ 25
 
 المقدمة   25-1

دود المخاطر ، مع مراعاة حةالمستمر  راقبة والم  ساالقيو  تحديدال  يةخالل عمل  ارتها منإدتم  وي  المجموعةة  نشطأ  يكامنة ف  اطرخإن الم
 السوق ر  ومخاطلتشغيلية  المخاطر اويولة  اطر السمخو  نئتمار االخاطمفي    تمثلةم  طرمخا  ةدلع  جموعةملا   خرى. تتعرضاألضوابط  الو
 .  المالية تهايانة في عملطر الكامخاالممن  األخرى  الشكاأل ة وكذلكي تيج استرالقانونية واال طرمخاالو
 
 أنواع  ارإط  فيلمخاطر  د اتحدي  ليةعم  كذلشمل  يو.  راطلمخا  رةإلداوالقوية  شاملة  التحتية  ال  تهانيبلتعزيز  تثمار  االسالمجموعة  صلت  او

هذه    مراقبة ل  ارية قوية جتة  مليعوكذلك  ر  اطلمخة ايف إدارتصن  ونظمونماذج  ،  يةغيلتشوالمخاطر ال  وقر السومخاط  يةنئتمااالر  المخاط
 .عليهاة رطيسالولمخاطر ا
 
 اطر إدارة المخ يكله 25-2

  ها وضعتلتي  ا سات  والسيا  راطمخلل  هال قبو  مدى  /  وعة ملمجر اطامخة  يجيراتستات المتعلقة باهوجيالتذ  فيتنولة  ؤمساإلدارة التنفيذية  تتولى  
اإلدارةل  بعةالتامخاطر  الة  لجن ذلكف  بما  مجلس  ال  مييوتقيد  تحد  ي  اكافة  الجوهرمخاطر  تتعرية  بصفة  المجم  أنشطة  الهض  لتي  وعة 
ك ذليا وكلعلاارة  دة ولجان اإللتاليا  سلج مال  نجال  لالخمن  تم ذلك  وي  .تهاللتخفيف من حدط داخلية مناسبة  بميم وتنفيذ ضوارة وتصمستم

   ة.لرئيسي للمجموعا قرالم في لميزانيةتثال وامإدارة اال ائفوظوعة ومجماطر مخوال ئتمانالا ةمن خالل مجموع
 

  ى لعراف  شاإلور  طمخالدارة اإ  تاارسممالرئيسية عن أفضل  ة  ليوؤالمساإلدارة  لجان مجلس  تحمل  ، تنطاقاً ل  شمألوكمة احلاوفي إطار  
الاللجنة    فتشر.  يهاعل المطار  إ  ضع و  على  رةاإلدامجلس  ل  تابعةمخاطر  اوخاطر  قبول  تحمل  وبملالقدرة على  في    بةالرغ  يانخاطر 

للمجموعة   عةتابلجنة المخاطر البعة لمجلس اإلدارة من قبل لجنتين على مستوى اإلدارة هما لجنة  اتة المخاطر الة. يتم دعم لجنالمخاطر
للمجموعة. التابعة  والمطلوبات  الموجودات  لجنة    ولجنة  للمجلس  االلتساعد  التابعة  يتعلق  أداء مسئولياتها  في  اإلدارة  مجلس  تزام  فيما 

إلطار  الحوكمة    ارةدإب مخاطر  والرقابة  التمتثال  الاإدارة  ومدى  البنك  البنك  في  واألنظمة  زام  على    المعمولبالقوانين  نطاق بها 
 . االلتزام التابعة للمجموعةمراقبة االلتزام التابعة للمجلس من قبل لجنة لجنة وعة. يتم دعم جمالم
 

اإلدارةجم  اممأولة  ؤمسال  يهس  جل ملل  عةبالتاق  يتدقلالجنة  إن   ال  لس  بأنتعن  تحالمجموع  أكد  بنفتة  ة  لمالي ا  ابطوللضال  فعم  ظاظ 
وإدوال ال  ةموعجالم  التزام  بةراقوم   مخاطرال  ةارمحاسبية  مختلفة  يتنظيمال  لسلطاتمتطلبات  التزاالتي  البلدان    في  فيها  عة مجموول 

 .  أنشطتها
 

المخ لجنه  اطر  المخا  ةدارإل  لالشامطار  إلا  قبةومرا  وتطوير  دديتحب  عةموج للم  عةبالتااطر  تقوم  االعتبار ذ  خاألمع    ةعمجمولفي  في 
الرئيسية    قشة ومراقبة األنظمةومنا  بدءلة  ؤوسمللمجموعة    ةطر التابعخا الم  ة جنلعلى عاتق    عتق.  اأعماله  طوخطة المجموعة  تيجياسترا
نه لجعدة  اسم  يتمجموعة.  ا المهعمل في ترافية التي  غلجق المناطة وايراجالت  لعماألاعلى  ق  بنط ي  سبماح،  المحلي والدولي  نالصعيديعلى  

قبل  مجلل  التابعةخاطر  لما من  مف  جان لموعة  االئتما)لجن  ةيان مئتاال  مخاطرالة  ارإلد صة  تخصرعيه  للمجمون  ه  والمخاطر (عةالتابعة   ،
تحليالت الو  الحوكمةر  )لجنة مخاط  راطلمخاذج اونم  راطالمخ  ةاردعمل إ  رطاإو(  ةتابعة للمجموعاطر التشغيلية اللية )لجنه المخالتشغي
  (.مجموعةللعة تابالتشغيلية لا)لجنه المرونة  ليةغيالمرونة التش و موعة(مجة للعباالت
 

الموجلجن  إ والمنة  اللمجموعة  لالتابعة  طلوبات  ودات  ع لة  مسؤوهي  أساسية  تحديد  بصورة  الموجوداتن  إدارة  بات،  وطل موال  سياسة 
رلعن  تتضم  يلتاو الى  وااو  مال أس  ومخامولتلسيولة  ايل  يتملسوق  طر  إطاى  شابما  للمخاطربوقر  مع  الموجودات   بتراق  .لها  لجنة 
عة في سياق تواجهها المجموق وبيان المخاطر التي  ومخاطر السوويل  والتميولة  سال والرأس المع  وض  عةجموللمالتابعة  ات  طلوبملوا

أس رإلدارة    فنيةرعية  ف  جانل  لجموعة من قبملل  التابعةات  بت والمطلوداوموججنة اللساعد  ت  .قوالستطورات  ة ويتصاداالق  التوقعات
 لمال والسيولة. ا
 

واالمتثال   قوية ومستدامةالتزام    ثقافةعزيز  حفظ وتبالرقابة المتعلقة  المسؤوليات  للمجموعة  تابعة  ال  ماتزاالللجنة مراقبة  يقع على عاتق  
اإلطار التشغيلي والعمليات لدعم  ضع  و   عنالمسئولة    وهيوكذلك  جريمة المالية.  ال  والتخفيف من حدة  ومكافحة غسل األموال   التنظيمي
االلتزام التابعة مراقبة  سمعة من قبل لجنة مخاطر السمعة وهي لجنة فرعية تابعة للجنة  الطر  مة وفعالة. تتم إدارة مخادائالتزام  وظيفة  

 للمجموعة. 
 

اإل هيكل  مدعومأعر  مذكوالدارة  إن  بنيل  اإللتزام  ؤولومس  مانئتاالو  مخاطراللي  محل  قرف  ب    اله،  تحتيةتوفير  ل  ة  بمهام متماسكة  لقيام 
   .سةلسبطريقة  اإللتزاموالميزانية  رةاإد ووظائفخاطر ومهام الم ئتمانطر االمخا
 

وليات ؤسملتي لديها  ا  ةيداراإل  هاولجانطر  خاالمة باص ها الخلجانولديها    ها ررة مخاطإداولة عن  ؤالمس  مجموعة هيلل  ةبعتاة  شرك  لكإن  
 جموعة.  معة للان التابلجلايات ولؤمسة لمماثل
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 موحدةالمالية ال وائم يضاحات حول القإ
 2022ديسمبر  31

  كيةيرمألاع األرقام بماليين الدوالرات  ميج

 )تتمة( ر طاخملرة اإدا 25
 
 تقنيات تقليل المخاطر  25-3
 
 ر اطليل المخقت 25-3-1

 لمخاطرالتعرض لت  حاالاألخرى إلدارة  ة واألدوات  المالي  تاالمشتق  جموعة لمادم  ستخت،  رلمخاطل   لةماالشدارتها  إرنامج  بكجزء من  
التغعلناتجة  ا فن  أيرات  و ب نجألاوالعمالت    ةالفائدار  سعي  اال اخمو  سهماألطر  امخية  اتعرضو  انئتم طر  الناتطمخالات  عن    جةر 
 بأ بها. ن متال معامالتلا
 

ال قسم  للمجموعة    اليةالمواألسواق  خزانة  يدخل  منتظ بصالتابعة  فورة  محفظتها  إل  طتحوال  مالتمعا  يمة  السوق ضمن  مخاطر  دارة 
ال تدخل ضمن  االستثمارية  اعتمادو،  المفوضةا  طتهسلتي  من  ا  كل  يتم  من  ستوالمحسب  التحوط    اتتيجياستراستراتيجية  المناسب  ى 

عوضاً عن   (خسارةالبح أو رلتقلب اواطر )ر المجموعة قبول المختقر فقد ، غير فعالالتحوط  أنه أذا أصبحكما . ةلمجموعداخل ان  لجالا
 .ديدةقات تحوط جعالالدخول  

 
 . ةيئتماناال ارهطامخ ند ملح لت لضمانااة ستخدم المجموعت
 
   يةاالئتمان مخاطرالمفرط للز يتركال 25-3-2
الترابط و  أ  رةة أو السيطخالل الملكيمن  ة  عة ملتزمجموواحد أو ململتزم    مقدار التعرضعلى    يتم الحكم  اعندمز  يتركمخاطر ال  تظهر
ً مفرط أن.  ا أيضا  تركيز  ويمكن  النبع  رالمخاط  يحدث  االقتصادي  ر  المنتجاتاطق  منلا  أوشاط  أو  وقالمصرف  الجغرافية  تؤدي ية.  د 
إلى  ات األخرى،  سية أو التغيرسيااالقتصادية أو ال  ات في الظروفبي، مثل التغيروع حدث سلوق  ز في حالةن التركيويات العالية مالمست
 مما كان متوقعاً. وعة خسائر أعلىمجلمتكبد ا
 

تج أجل  تلليز  كترفي    اطراإلفنب  من  توج  راييومع  اساتسي  منضتمخاطر،  د حدوووالمنتجات  اع  والقطبلد  للة  ددمحيهات  المجموعة 
، منه  يفتخفلاو  تركيز أال  ءات للحد مناتخذ إجرت ،  طرمخالة تحديد تركيز للحا  يوفعة.  نومت  ةيتثمار إسظ  محافب  فاظحتاالبهدف  م  الملتز
 .  لحالقتضى ام حسب

 
 نئتماالمخاطر ا 25-4
ع ا هو متوقكم  المجموعة  م وبيننهبي  التعاقديةم  اتهالتزامبء  وفاال  فيموعة  لمجبا  ن اصيالخن  لتزمومل الفشيا  دمعن  ئتمانطر االامخ  ثدحت
 المخاطر مقدار    علىد  ق وضع حدويرط  نع  ئتمانالاخاطر  ى معلة  عالمجموطر  يستو.  ة ماليةارخسل  عةمجموبد الك ت  ب فييتسبا  مم

االتي هي ع  الحد    ضمن  يد رلفا  للملتزمة  سبنالبها  لوقبلستعداد  لى  ال  بمزيده  الوارد وصفإطار   كيز التران  تحت عنوه  تفصيل أعالمن 
يئتماناال  لمخاطررط  فالم االئ.  الحد  تصني  متزمللل  مخصصلاماني  تستند  اإلى  يلمخاطر  ف  الاو  ،لها  عخضالتي  لدعم  مدمقلضمانات  ة 

 . ضةفوالم  السلطة ارطان االئتمان ضمن إجفي لة يانتمالئا  دوحدال لىفقة عامول. يتم اتلتسهيالا استحقاق وتاريخ  تالتسهيال
 

تمانية ئبشأن المخاطر اال  اترالقرا  ذالتخايسي  الرئ  هي المنتدى، وموعةجللمالتابعة  لجنة االئتمان    لبق  نمة  نيتمائطر االخاالمرة  يتم إدا
 :وليات التاليةسؤم وال األدوارجموعة  التابعة للمان تمئلجنة االلدى    .جموعةملي اف
 

 . اإليهوضة مفالحيات الصالا يتماشى مع مبا رار بشأنهئتمان واتخاذ ققترحات االمة اجعمر -
 . حالال تضىمقحسب  تجاوزات لية وأيخ الدا المخاطر عتماد تصنيفاتاوة عراجم -
 ئتمان الا لاضمحالات مراجعة واعتماد مخصص -
 ة االئتمان  حفظمة مراجع -
 ساسية ألا لاكيهلوا نالئتمامراجعة موارد ا -
 نها إلى لجنة المخاطر التابعة للمجلس وصيات بشأوتقديم تنية سياسات االئتماالعة مراج -

 
اإ مللحما  األول  ىلمستون  يتمثل  ال  يرغ  ئتماناال  طراخية ضد  االوحد  فيمالئمة  المن خدة  حدملا  ئتماند  الفملاو  بلد الل  في    رديلتزم 
األخاطملل  ألدنىاحد  والقطاع  ال الملجها  دتحدالتي  مالء  لعا  نماائتى حدود  إل باإلضافة    ،رىخر  اخنة  اإلدارل  عةبلتااطر   نة جة ولمجلس 
ي نا االئتمتعرض  لحاالت اى  لعيتم السيطرة    ثم  من. والمصرفية  ةابعلتركاته ا ك وشبنلاها بين  صتخصي  م، وتعةلمجموة لالتابع  نئتمااال
الماالعت  تياحاللص  متدرجالي  لهرما تسلسل  الخالل    نالء معملان  وعة مء األفراد أو مجممالعلل ر مخاط  فنيصى تعل  ءً ابنوضة  فماد 

نة الحدود  مومضلة غير ايمانئت ها التسهيالت اال في  خطىتت  التيالت  الحا  ة. وفيللمجموع  يالداخل  يئتمانصنيف االتالم  اب نظبموج  العميل
الس  فإن،  ةلتحوطيا نقدية أو  ئة ضمانات  هيى  عل  يةمانئتاطر االمخمن اليل  تقللية  إضافضمانات  لى  الحصول ع  تشترطمجموعة  ياسات 

طر خاللم لعائد المعدل  ا  وعةملمجا م  دتستخما  كاألخرى.  طراف  األمن  ت  اانعميل أو ضملدات ا جوولى مع  ةنيوانق  رسوم  لية أوأرواق ما
 المعاملة.   افقة علىفي مرحلة الموالعوائد /رالمخاطيم قيتلكإجراءات  المالرأس لى ع
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 دةحموال  لماليةم ا وائ ات حول القإيضاح
 2022ديسمبر  31

  ةريكيماأل  راتلدوالااليين جميع األرقام بم

 تمة(ت) رإدارة المخاط 25
 

 تمة()ت  مان ئتمخاطر اال 25-4
 

 ا  ته ديف من حلتخفة وا يمانالئتخاطر ا المتقييم  25-4-1
 

 سدادلتعثر في الا د نععرض ت يمة الق
قيمة التعرض    ب ساحتاتم  ي  .ل ضمحالاال  ب لحساة  خاضعالمالية ال  ات ألدو ل   رجةمة المديلقي اداد إجمالالسلتعثر في  اعند  قيمة التعرض    ليمث
اف  لتعثراند  ع  للتسهيي  الممولغي  الت لسداد  التعيق مضاعفات اطر  عن   ةر  االئتتحو   عاملبة  ملقائرضات  بين  يتراو   ذيال  ان مل  إلى   % 20ح 

100 %. 
 

في السداد   ثرتعث الو دحل   ملةتالمح  اث حدأل ابتقييم    المجموعةقوم  ت  ،1  المرحلة  ضو لقرلسداد  ي ار فلتعثعند ا يمة التعرضق  احتساب ومن أجل  
والمشتراة   3  ةلح والمر  2رحلة  لمة لسبن ل. باشهراً   12دى  ى معلة  لمتوقعة ائر االئتمانيساخال  ب لحسا  راً شه  12  خاللالتالية  ية  قدت النادفقوالت
 . المالية ت وااألدعمر داث على مدى لألحبالنسبة سداد في ال لتعثراد عن لتعرضاة يمقالعتبار اي فتأخذ ، ياً مضمحلة ائتمانالممنوحة الأو 
 

 د  تعثر في السدالوث ا دح يةاحتمالوة خليالدا مخاطر ال  فنيصتقدير تملية ع
 . زمتملنسبة للبالاد سدفي ال رعثث التية حدو لمجموعة الحتمالم اييقوالذي يتطابق مع ت مزملت لكل خلية داالمخاطر التصنيف  جموعةالمخصص ت
اطر الداخلية  المخ  فينم مراجعة تصيت  .انظر أدناه( )  يةلو لدنيف اصالتت  تصنيف وكاالس  مقيامع    ة الداخلياة مقياس تصنيف المخاطر  م محاذيت
ً يسنو تزم مللل  .  ى األقللع  ا
 

لملتزم،  ل   المالي   لوضعا  باري االعت ذ فتأخالتي    خرىألات األطراف  مختلف فئا  حسب   ةصمممالداخلية  التصنيف  ال   جذنما  المجموعةم  تستخد
 قتقاشالة  ائينتقاالة  نوعيالالت  مدخالل  الخ  المضافة من   صلةية ذات الفاضإلت ا اعلوممإلى الباإلضافة  ه  ب  اصالخ  قطاعوال  والموقع الجغرافي 

 .  اخليةالدر المخاطتصنيف 
 

ً تصاع سداد الالتعثر في  مخاطرزيد تبحيث  ن ام معايرة درجات االئتمتي  تمان. االئ ةوعينع ضعف م ديا
 

 ة يئتمانالمخاطر اال تصنيفمقياس 
تتبعها  التصنيف  القة  ريطمن  تتض فئ8  ى إل  1ن  م)  2و  1  تين حلالمرتغطي  ف  صنيتالستويات  م  ن مى  مستو  20  موعةلمج اتي  وثالث  ات ( 

ا يشير إلى  قطة مئوية ممن  لى إة  خليلداخاطر ايسي تصنيف المئلريحدد المقياس ا  (.11إلى    9)من    3ة  رحللمطي اتغ  ي د التاي السدللتعثر ف
فالتعحدوث    احتمالية االئتما  تصنيفم  يت  .السداد ي  ثر  درجات  بأقوى  ح1"  درجةن  يزيدوبالتال  االئتمان  عيةو نف  عتض  يث "  يف تصن  ي 

لتزمون لما  انمبي   ،ستثماريةاهم ذات درجة    قلأو أ  4-ية يبلغ  ى تصنيف مخاطر داخلعل  ون حاصلال  ن لتزمو ممة. الفي القي  ليةلمخاطر الداخا
 .جة غير استثماريةات درذ همضعف أو أ 5+ لغيبة لون على تصنيف مخاطر داخليالحاص

 

قة بد  داد لساالتعثر في  ث  حدو ة  يالمتاحعكس  تأن  ن  ضماأجل    ن م  م المعاييرويق ت  ةوإعاد  دوريلتحقق اللتقييم لا  يةلوعم  صنيفتال  اذجنمتخضع  
 .دادر في السثعللسوق في التية  الخبرة الحال

 

 سدادلا  ي فثر  التع   دوث ية حالحتمال  ادية محددةصاقت  يت لدورةالتوق  ديرات تق مع  للمجموعة    ةليالداخ  ةنيلتصنيف االئتمارجات ايلي أدناه د  مايف
 ذات الصلة: 

 نيف  صات التجرد 
 داخليال

   ف درجة وص
 ي لالداخف ينالتص

 وث  دة حينطاق احتمال
   في السداد التعثر

    
 %0,49إلى > % 0,00=<  على األ 01ى لإ 04- 
 %1,52ى >إل % 0,49<= مرضية  05إلى + 05- 
 %5,02إلى > % 1,52<= ضية مر 06+إلى  06- 
 %17,32إلى > % 5,02=< ةامشيه 07لى +إ 07- 
  % 17,32<= بة  مراقلاضعة لخ 08 
 

  متوقعةاالئتمانية ال  الخسائر  حتساب العاله  أ  ردالو و االنح  ى عل  االحصول عليه  مالتي تداد  في الس  عثرتال  ث احتمالية حدو  ليتعد  لكذ  م بعدتي
البموج المعيار  الي إلدو ب  رقملالمالتقارير  عداد  للنسبابذلك    راتكرويتم  .  مستقبليةلا  ةرلنظاات  معلو مفي  ا  اجهدرإل  9  ية  سينارة  من يو  كل 

 . الالح تضى قمحسب  ةقتصادياالات وهيرلسيناا
 

 ي السداد ف حدوث التعثر  ة سارة في حالخ
 ب حساذج لانم  موعةالمج  ستخدمت.  لسدادفي ا ث التعثرلة حدو في حاة  خسارللموحد    عمل   رطاإلى  إنية  المخاطر االئتمان  التخفيف ميم  قيت  دتنيس
في ا  ميق ححال  لخسارة  التع و دة  في ثث  االفاألخذ  مع  سداد  ال  ر  الش   ةاالقتصادييوهات  ارسينلوا  ت الضماناوقيمة    نوعر  باتع ي  حة يرواقدمية 
 ذلك. وما إلى ترض مقال لدوب قطاعو 
 

حأ  متجانسة فظ  محاإلى  جزئة  لتاإقراض  بالمتعلقة    اهتجاتمنبتقسيم  المجموعة  تقوم   استناجماً صغر  لة  الصذات    يسيةئرال   ائصالخص  إلى   داً ، 
الفدالت  رقديبت الو   .ةالمستقبليية  قدنقات  اا بي  ى إلالمطبقة    ات نبياتستند  التي نات  و ها  ع جمتم    لخسائر    ى علتتضمن  و   ة بقاسال  خبراتها ع  قاومن 

 ترض.لمقا ئصخصافة إلى باإلضا( مانات الضجموعة متنوعة من م)مثل نوع المنتج و  مالت ائص المعاأوسع من خص ةمجموع 
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 ةد الموح  ليةالمائم حول القوا تااحضي إ
 2022ر سمبيد 31

  يةريك مأللدوالرات اا نييرقام بمالألاجميع 

 تتمة( )خاطر ارة المإد 25
 

 تتمة( ) نامئتمخاطر اال 25-4
 

 )تتمة( ا تهحديف من انية والتخفئتمطر االالمخاييم تق 25-4-1
 

   تهاد ومعالج ي السدر ف التعثف ريتع
  90مدة  ل  د سداعن العاقدية  التت  هيالتسلاد اخر سدتأ  ا إذ  .دذلك العق  روطبشتم الوفاء  ذا لم يإ  دادلسا  فيمتعثرة  أن العقد  ب  عةومجمالبر  عت ت
ً يو  ة.محددتوقعة مئتمانية ا ئرخسا تسجيلويتم  3 رحلةالم إلى التسهيالتحويل فإنه يتم ت ،اهق تحقااس خعن تاري ما
 

ة وداعمة تثبت أن معقول  تامنت هناك معلوإال إذا كاط  فقاالستحقاق  خ  يرمن تايوماً    90  مدةالسداد لتأخر في  ال  عتراض علىمكن االي
 ى ما يلي: عل  هذا، قد يتضمن اللمث. على سبيل ااالضمحاللتعريف  بمتطلباتيستوفي ال ذلك 

 

ً نأن يكون   من  ة إدارية أو خطأ تقني بدالً ابدم السداد بمثابة رقان عكلقد   - إن  ين )أو(  لمداالية التي يواجهها  عوبة المالصعن    اجما
حق ستلغ الملمبا  دينفوعات ومن المرجح أن يسدد المع فيما يتعلق بالمدة على أنه ال يوجد نزالة قويدأ مجموعة لديهاالإلدارة في ا

 .المجموعةعلى ، دون أي خسارة عليه
المنشاة من    فعدمرهون بالرض  قوسداد ال  ةحكوميأة  لدى منش  ن مباشرةن الذين يعملومقاوليرض المباشر للحكومة أو اللقبالنسبة ل -

 األساسية للدفع.ط جميع الشرولمتثال اال رغم من لا  علىكومية الح
 

ً أيض ة  مجموعالأخذ ت،  دفي السداثراً  متعلعميل  ان ذا كاا إم  رفةلمععي  ن التقييم النوم  وكجزء االت من الح وعة  مجموعه متن االعتبار    ي ف  ا
الحدث هذا  ينبغي أن يؤدي  ذا كان  إ  ام في  ةيابعنة  موعلمجا  تدرس،  داثحألمثل هذه ا  قوعوعند  . ومالية الدفععدم احت  ىإل  تشيرالتي قد  
الامعإلى م المتئتماال  ئرخساال  حتسابال  3  رحلةمال  نهأ  ىه عل تقييم يتم  لتالي  وبا  ،ادلسدفي اعثر  نه متأميل علي  عله  إذا  وقعة أو ما  انية 
 حداث ما يلي: ألاذه هوتتضمن مناسبه.  2 لمرحلةنت اكا
 

ً يوم  90ر من  متأخرة عن السداد ألكثال  موسأو الر  /دة وأو الفائ/    ولغ األصلي  مبال - خ  ريتالاو  أ/    وفاتورة  آخر  إصدار  تاريخ  بعد    ا
لسداد لمدة  ار في  التأخ  على االعتراض    كن للمجموعةومع ذلك، يملبيانات.  اء اخطأو أ  /وتقنية  ب الومتجاهلة العيو،  للدفع   المقرر
ميوم  90 تارياَ  ان  على  السخ  مسبقة  ة،  دحة على  حال كل  فرضية    أساس تحقاق  موافقة  على  الحصول  بعد  رئيس مخاطر فقط 

االئتم مجموعة  ورئيس  الر)لمخاطر  واان  االئتمان  المكتب  مستوى  المخاطرأو    (ئيسيعلى  الشركة    على)  ورئيس  مستوى 
 ، (التابعة

 ؛ةعلقمال ائدوأي الف ستحقاقحالة عدم االم وضعه في يت أي حساب -
 "؛خسارة القرض"  " أوالمشكوك فيه"  وأ وبطللما "دون المستوىيتم تصنيف القرض على أنه  -

 ؛ قدلعانتهاك شروط العدم تنازل المجموعة  -
 ؛ةراءات مماثلإجأو مديونية أو  ة يإدارإجراءات أو  صفية أو ت ءات إفالسإجرااً أو رفعت ضده بطل العميلم قد -
 ؛بير يعكس خسارة متكبدةم كبخصالموجودات المالية   منحشراء أو  -
إلى ورئيس المخاطر طر اخالماالئتمان و للمجموعة ورئيس مجموعة ابعة اجنة المخاطر التشير فيها تقييم يتي ال ىخراألحاالت لا -

 ؛مدفوعاتهم سداد العمالء يةعدم احتمال
 

داد  سل ا  في لتعثر  ايف  تعر  مع  قةمتواف  ي وهوعة  مجلمابها    حتفظلتي تالمالية ا  األدواتع  يمج  على ه  أعالرة  لمذكور اييامعال  قتم تطبي  دلق
لى نموذج احتمالية حدوث ابقة عمتط  بصورة  ي السدادف  رثتعلاتعريف  تم تطبيق  لية.  خالدااالئتمانية  اطر  مخغراض إدارة الأل  ةتخدمالمس
ال  التعثر وقيمسفي  التعا  عند  ضرتعال  ةداد  في  في  خسلا و  لسدادثر  التعثارة  في  حالة  ية  نتماالئائر  ساالخ  ابساحترة  تفل  اد خالد السر 

 للمجموعة. ة عقتومال
 

 شهراً   12لمدة  موجودة    ي السدادالتعثر فتسبب  عايير التي  لما  من  عندما ال تكون أي "  متحسن" التسهيل  اعتبار  ب  المجموعةة  سسيال  تتمث
 . ثراً م متععقد القائلا نكوي ل والألقالى ع ةيتتالم
 

إلى    (أشهر  6لمدة  )  2رحلة  لمى اإل  (شهراً   12  مدةل)  3ة  لحن المرم  نحستلحساب الميل اوحم تدما يتعن  " المراقبةرات " فت  م البنكديستخ
،  نية المتكبدةتماالخسارة االئتعكس    والتيبخصم كبير  ممنوحة  و  أمشتراة  ية  المالالموجودات  فيها  كون  ت   تيال  في الحاالتو.  1ة  المرحل

ً محلة ائتممضممنوحة أو أو  اةمشترفئة  ة ضمنالموجودات المالييف تصن يتم  خرى. األ مراحل الل إلى  تحول ةلهؤوغير م انيا
 

  تعثر في السدادالث وحدية حتمالوائتمانية درجات المخاطر االدير عملية تق
 :لمجموعةابها فظ تلتي تحا لمحافظأنواح اع من ون ل لك ة إضافيات تباراع ا يليفيم
 

 ة  الجملة فظمح
القطاعات و  لية غير المصرفيةوالمؤسسات الماشركات  الو  بنوكالو  ميةوالحكهات  جلع ا يمن جمزمين  ت ملال  ى عل  جملةال  محفظةن  متتض

  .ةسطومتوال رة الصغي مؤسساتلل الفرعية
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 حدةلمولمالية القوائم ا ضاحات حول اي إ
 2022ديسمبر  31

  ةرات األمريكيدوالرقام بماليين الاأل عيجم

 مة()تت ارة المخاطرإد 25
 
 (تمة)ت ئتمانالر امخاط 25-4
 
 تتمة( )حدتها من  في خفتالوانية ئتمالا اطرالمخ قييمت 25-4-1
 

 مة( )تتسداد ثر في الة حدوث التعيلماحتاومانية خاطر االئتت المدرجاير تقد عملية
 

 )تتمة( ةمحفظة الجمل
  أن التسهيالت  ديكلتأاألعمال    ةجنلقبل    منها  يالنظر ف  ميتسة  ادر  باستحداثل للبنك  وألااع  فط الدم خيقو   ،تزمالملب من  اء على طلبن
البناتيجياسترشى مع  اتمت الموافقة علايمع  توفيوتسك  ة  إذا تمت  البنك.  تققبول  لجنة    فيا  هيير ربحية  يتم  طلب ستمارة  اديم  األعمال، 

ي  الت  مخاطرعلقة باللمتنك االبير  ايومع  سات امع سي  اشىويتماقع األمر  في و  صحيح  طلبن الكد أي يؤي الذفاع الثانلى خط الداالئتمان إ
اال لللتابعااالئتمان    ت مخاطرحداوتحقق    .يهاف  با تكتيتم  الد وعة  مجمة  المخاطر  تصنيف  تقديم ومن  رح.  قتالم  ة ياخلمن صحة  يتم  ثم 
االئتممارة  است ج  ذنمو االطلب  لجنة  إلى  الان  ً افر غجناسبة  مئتمان  وتصنيف  لاة  ياحنمن  و  يا وايلالداخ المخاطر  منتج   لوب المطلغ  لمبة 
 ه. ة عليافقللمو
 
 : يةالمعلومات التال ،، كحد أدنىب االئتمانطل ةماراست نضمتت
 
وهيكالتسهيل  وصف طلب   - وااو  منه،الغرض  و  المخاطر،من  ف  تخفيال  /هلوالمبلغ،  وال  ،امحكأللشروط  السداد،  عليق تومصدر 

 .هيلسالته سداد واجت التيوف رالظو المخاطرعلى 
 . يةالربحتحليل  -
الخالدم  ديدتح - التحدمتوقعة،  ال  ةيانالئتما  رئاخسلااب  سنموذج لحت  الداخليةالمخاط  تصنيف  يد،علي وجه    خسارة في حالة وال  ر 

 :هلليحتو  ما يليفي النظر لمن خالسارة الخهيل تسال  دداسفي ر تعثحدوث ال

 .عةتوقموالاريخية الت لماليةالمعلومات ا •

طراف  األمن    الملتزم  متاحة عن  لةص  ذاتالية  م  وأمعة  بالس  و متعلقةة أيميظتن  أو  ةسوقي  أو  أو قطاعية  ةيلومات اقتصادعأي م •
 .األخرى

 .تقييم الضمانات •
 

عاتق   على  اف  قاتعالال  مدراءيقع  الدفاع  خط  الياإل  ةولمسؤألول  ي  الل  ميةودارة   ورية د ال  جعةاالمروالئتمان  لية  الحال  رضعتحاالت 
 .ة بهطمرتبلمخاطر اليل واللعم
 
 : ما يلية عولؤسلما ي هينثالاع ا الدف ية في خطزمركال نمائتاال حدةو
 
 ؛قلة للعمالءاالئتمانية المستالمراجعة  -
الوالمعء  عماللل  اجعاتمرجراء  إان من خالل  مئتاال  ظةمحفلى  واإلشراف عالمراقبة   - ومؤشرات    المحفظة  إدارةب  قةتعلملومات 

 و ؛يسيةئالرطر المخا
 ها.ياتلمسؤوها ورلق بأدوايتع يمافة موعمجلل ةتابعلائتمان نة االدعم لج -
 
 لتجزئة ا ةظحفم
.  لصلةن ذات اماالئتن قبل لجان امعليها  وافقة  لمامت  ت   لتيل سلسلة من برامج المنتجات اة من خالبالتجزئراضها  إق  دير المجموعةت
لا  ييمتقالفي    " انرالدو"معدل  منهجية  جموعة  ملا  خدمتتس أني جف  ةلمتوقعا  يةاالئتمان   ئرخساللمستمر  خدم تست  زئة.التج  اء محفظةحميع 
الدعم  ةينهج م للبياناتصائإلحاالتحليل    وران دل  بمستويات  تاريخية  ال  ي  فالتقصيالمتعلقة  االئئالخسامقدار  قدير  لتع  الدفي  ر  تمانية ر 

ي التي  تكبدهمكالمتوقعة  بصن  تط  .لةعقومورة  ا  قبل    ةالمحدد  افيةضاإلت  خصصاالم  بيقيتم  للتأاإلدارمن   ر خسائل ار  تقدي  ن أمن  كد  ة 
ً سبنام قعةالمتو يةنتما ئاال  . المالي التقريرإعداد  تاريخ  في  ائدةادية السف االقتصظروالبالنظر إلى   ا
 
 زينة لخظة افحم

م  ا ل م  يةرجاالخ  التصنيف  االتلوكة  نيتمااالئ رجاتدال   دام استخ  ميت،  ةرالمتاجر غيلغرض  بها  المحتفظ  محفظة  الن في دات الديّ لسن  بالنسبة
 عيينت  يتم ة باستمرار.  شورالمناالئتمانية  رجات  الدوتحديث هذه  ة  يتم مراقب  .ر الداخلية اطخمال  تصنيفأن  شبلف  مخت  يلبنك رأ الدى    نكي
من  رجة  دبكل    طةبمرتاللسداد  في ا  تعثرلا  ثدوح  يةمالتاح  استخدام  ويتمللمجموعة    ةخليالدا  اتاس التصنيفرجية إلى مقيالخالتصنيفات  ا

 .عةوقتمال يةمانئتالئر اخسالا حتسابالتمانية الئا تالدرجا
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 وحدةمالية الموائم الول القضاحات حي إ
 2022ر ديسمب 31

  يةات األمريك روالالد نييمالب األرقامجميع 

 تمة( )ت خاطرالم  إدارة 25
 

 ( مة ت)ت  ئتمانر االطمخا 25-4
 

 )تتمة(  حدتهامن ف والتخفي  ر االئتمانيةخاط الم يميتق 25-4-1
 

 ئتمانية  الي المخاطر ا ف هريةة الجودياالز
إلى المبدئي  ت  ابثاإل  ذمن  نيةمار االئتة في المخاطريهجو التي شهدت زيادة    (ةت الماليأو األدواحددة )لمالتسهيالت اأو    ن زمو ملتالويل  تح  ميت

 ن ي طريقتالب  قبةالمرااء  جرإ  مت . يئتمانيةاالالمخاطر  هرية في  و ج  ثت زيادةدح  قدذا  إد ما  ية لتحديلمالا  افظتهمح مجموعة  ال  اقب رت  .2المرحلة  
 : لتالتين ا
 

خم - المراجعة    الل ن  السنويالعملية  وإعادة  مواضيعية  والمخصصة  و لا  يفتصنة  الداخلية  الدمخاطر   ى تضمق  ب حسنيف  صترجات 
 ؛ حال ال

 و  ؛آلن ا حتى لبدء خ اريذ تاة منياخلالمخاطر الد ات فتصني ةركح رجة د ناه( أو دنظر أ)اد لسدافي اتأخرة مال غمباللل التقنيةالمراقبة  -
 . ك ذللى إوما ، قت للو  ةنوحت المميالتسهال ة/وإعادة الهيكلراقبة عن كثب ين المعينين للمزمالملت، مثل ألخرىة اوعيلنا  لمالعوا -
 

ر يالمعايفي  تو ستي  التع حاالت التعرض  جميلى  ع   ضمن تالتي تو   ةضلمنخفية اانتمالئمخاطر االة  وسيلة  ع مجمو ال  خدمت ، استباإلضافة إلى ذلك
 :ةاليالت
 

 ؛عملة المحليةممولة بالالة ليمحبالعملة الكومية الح  لتعرضا ت حاالجميع  -
 و ؛ زيأو مصرف البحرين المركن يربحال ة مملك  ةوملحك ملة المحليةعلاب ضرعلتاحاالت جميع  -
 . على و أأ -Aارجي خ يفنذات تص ضلتعراحاالت ميع ج -
 

  ه اتالتزام  دادسعن  متأخر    لمقترضإذا كان ا  يةمانتئمخاطر االال  ي فدة جوهرية  ازيشهدت  د  قة  ة الماليداألر ا وتعتب  الدعم،ء  إجراق  بيتط  تمي
ً يو  30 من  ركثألالتعاقدية    .ما

 

 المتوقعة  مانية ئتقياس الخسائر اال
  اإلثبات   منذ  مان ئتالا  نوعيةات في  يرتغال  على   ءً ابن  ضمحالل لالمراحل"    ثالث "  ج من نموذ  9م  قر  ةيارير المالاد التقي إلعدار الدولمعييحدد ال

 : اهأدن لخصهو م ي كمابدئلما
 

ً غير المضمحلة ائتمان  ة الماليةألدايف اتصن يتم   - بات  ذ اإلثجوهري منكل  االئتمانية بشطرها  مخاد  تز  أو التي لمالمبدئي  ت  ااإلثبد  عن  يا
 المجموعة.   بلق من  رارمتسابة ياالئتمانخاطرها مقبة راتم م" وي1لة حمرلابدئي ضمن "الم

ها ولكن ال يتم اعتبار"  2رحلة  لم"ا  ى إلرحيل األداة المالية  ئي، يتم تلمبدات اثبنذ اإلية ممانتالئاطر االمخ  في   يةرهزيادة جو ديد  تح  تم  اإذ -
ي ف  ةريهو ج  ادةيوث زدح  موعدموعة  لمجا  هاب  حددتقة التي  يطرللل على وصف  ه للحصو ع أعالجى الرجو ير  مضمحلة ائتمانياً.  بأنها
 ة.يئتمانخاطر االالم

 " 3لية إلى "المرحلة داة الماألل اترحي يتمفإنه اً، نيائتمحلة اة مضمالمالية اداألت إذا كان -
مر  مدى الععلى  قعةمتو تمانية الئال ائر ن الخساللجزء م غ مساو بمبل  1 حلةوات المالية في المرلألدعة ر االئتمانية المتوقائياس الخسق ميت -

الالتع  اث دأح  ن ع  نتج تالتي   في  القهرش  12ل  تملة خال لمحاسداد  ثر  لألمال  مانيةئتئر االلخساا   سقيايتم    ادمة.اً  في  توقعة  المالية  دوات 
 . عمر المتوقعة على مدى النية تماى أساس الخسائر االئعل 3 و أ 2 ن يتحلالمر

ال - فمفهوم  إن  قياس  السائد  ً   وقعةتالمية  االئتمان  ئراس الخي  المالتق  اددع إل  ي للدو اار  يللمع  وفقا فا  ي غينبه  أنهو    9قم  رالية  ارير  ي  ألخذ 
 .ليةمستقبال لنظرةاات وملمع عتباراال

 

حلة  مضملة االمالي وجودات لمخالف اب) 9قم ة رداد التقارير الماليإلع دولي بموجب المعيار ال  لالضمحاالت با لتطرسم البياني التالي ميلخص ال
ً ائتم  : (لممنوحةاة أو امشترال انيا

 مبدئيبات الثاإل  ذمن االئتمان وعيةن يف  ريغتلا
  
 3 لةرحالم 2المرحلة  1رحلة الم 

    
لمخاطر ا  في  دة الجوهريةزياال )اإلثبات المبدئي(  

  ئتمانيةالا
الموجودات أو  لسداد )التعثر في ا
ً لة ائتماضمحالم  ( نيا

     
  ( يئدبمال تذ اإلثبان)م  
    
ة دلم وقعةية المتمان تئالخسائر اال 

 راً شه 12
لى  عة عقمتوة المانيتئالر الخسائا

 دى العمرم
قعة على  تولمالخسائر االئتمانية ا

 دى العمرم
 (مخصصات محددة)
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 ات حول القوائم المالية الموحدةحاضإي 
 2022يسمبر د 31

  يكيةررات األموالماليين الدم باألرقاجميع 

 ة( )تتمرة المخاطر إدا 25
 
 ( ةمتت) نار االئتممخاط 25-4
 
 تمة( ت) ان حدتهيف مخفلتاونية ئتمااال خاطرمال تقييم 25-4-1
 

 ر  اضات وتقنيات التقديترف الاو التخشرح المد –وقعة مانية المتقياس الخسائر االئت
االئتم  ياسق  تمي المالخسائر  اعتماعلى    أو  اً رشه  12  أساس  ىلعما  إ  توقعةانية  العمر  الزإذ  مالى  ع  داً مدى  كانت  الجوهيادا  في    ريةة 
ة المتوقعة هي  نيامتئ الر ائالخسا.  ئتمانياً مضمحلة ار  تعتبالموجودات  ا كانت  إذ  و ماأبدئي  ات الم ثبإلا  نذ د حدثت مقنية  ما ر االئتاطمخال

مصومخال  جالنات احتمالم  حدوثن  الالتعثر    ية  التعروق  دادسفي  فلتا د  نع  ضيمة  السداد  عثر  ال ال  لةحا  ي فرة  والخساي  في  ،  د سداتعثر 
 : التالي حولنعلى ا حددوالم
 

ر كولمذاالتعثر في السداد"    يفرعت" ب  )حس   المالية   اتهالتزامالوفاء ب  انية تعثر المقترض فيإمكداد  في السلتعثر  ا  ثوحدة  ياحتمال  لمثت
 .لتزاماللقي متبال مرعلى مدى الع  وأة مالقادشهراً  12لمدة ، إما ه(أعال
 

  12ى مد  ى، علي السدادر فلتعثاوقت  حقه فيستم ونتكن أموعة جالم قعتولتي تا لغالمبا  علىالسداد في لتعثر ند اعض عرالت ةقيمتستند 
القا التعردمة )قيشهراً  السداد على مدى    ثرعتلاد  عن   ضمة   في   ثرعلت عند اض  عرتال  ةقيم)  المتبقي  العمر  ىمد  ىو علأ  (اً هرش  12في 

مضافاً  لي  ب الحاالمسحود  يصلرا  ة بتضمينعمجموالتقوم  ،  دةجدت المتاطا لالرتب  سبة، بالنمثالال  يلسب  يلفع  على مدى العمر(.سداد  ال
 . لكإذا حدث ذ، سدادال فير لتعثوقت ا فيلي تعاقدي الحالا  حدال ىإل سحبه يتوقع ي مبلغ آخر أإليه 
 

في لف الخسارة  ختوت  .دفي السداة  المتعثر  اتالتعرض  ىعل  ارةخسال  ىدتوقعات المجموعة لمالسداد    في  ثرعحالة الت  في  ارةسالخ  لتمث
اتالة  حال في  الطرف  سب  حى  لع  دسدالعثر  ا  مطالبةالوأقدمية  ونوع  اآلخر  نوع   خرآلا  مانياالئت  معالد أو    إلضافيةا  تنا ضمالوتوافر 

  في  التعرض من وحدات ةة لكل وحدخسارال منية ئومكنسبه في السداد  ة التعثرال حي فالخسارة  عنبير عالت م. ويتاعيوالقط والجغرافي
أو    اً هرش  12أساس  ى  لع  ادلسداتعثر في  حالة الفي  لخسارة  ا  احتسابيتم  (.  السدادفي  ثر  عتلا ند  عالتعرض    ةيمق)  السداد  عثر فيالتت  وق

لتعثر  إذا حدث احدث  تن  أ  وقعيتتي  النسبة الخسارة  هي    اً هرش  12  هلمدلسداد  ا  في  رثلتعا  في حالة  أن الخسارةحيث    ،مرلعا  ى مد  على
ا ال  12  ل خال  لسدادفي  اف  رثلتعافي حالة    رةساوالخقادمة  شهراً    ا ذ إث  تحد   أن يتوقع  التي  ة  سبة الخسارهي نعلى مدى العمر  اد  لسدي 

 . ضللقربقي مر المتوقع المتلعاى مدعلى لسداد ا في حدث التعثر
 

كل شهر  لد  داسفي ال  حالة التعثر  في  رةوالخسا د  ر في السدا دوث التعثحية  مالحتات  عاتوقمن خالل  قعة  متومانية الئتاال  ئرساد الخديتحم  تي
السداد و  رثتعال  ةي)احتماللثالثة  المكونات امضاعفات  رض فردي. يتم  تع  لكلو  يلتقبسم السداد وقيم  ثرعلتا  حالةرة في  ساالخفي  ة في 

ً عم  (سدادفي الر  عثلتاعند    التعرض ً مسبق  ه تسديديتم  م  لرض  تعالأي  ء )البقاانية  سداد إلمكي الر فعثالتة  توقعات احتمالي  ديلويتم تع  ا   أو  ا
فال الويحسب هذا بش  (.ر سابقشه  في  دادسال  يتعثر  رة مها  خصمم  يتثم    ومني،  بلستق ة لكل شهر معقومتال  ةالئتمانيخسائر اكل فعال 

ب إعدا تاأخرى  التريخ  معدلإ  .اهي عموتجالي  لم ا  اريرقد  ال  ن  فيالخصم  االئتما خسائ ال  حتسابا  مستخدم  المتوقر  سعنية  هو  ائدة الفر  عة 
   .هل يبعدل تقريمب أو فعلي األصلي ال
 

ي  ثر ف التعحدوث  الية  الحتمة  يبلقالمستلنظرة  ا  ماتمعلوق  يبطت  الل خمن  لعمر  ى مدى ا السداد عل   التعثر في حدوث  ضع احتمالية  وم  يت
ون ويفترض أن يكملحوظة  لا  يةيخالتار  ياناتى البلع  تحقاق  ساالبيان  ند  ست يوالقرض.  استحقاق    فترةمدى  لى  ع   شهراً   12ة  مدالسداد ل

 . انيةاالئتمة ونطاق الدرجة حفظموجودات ضمن الملا عجمي فينفسه  وه
 

 على أساس   رضقتالمعلى  حقة  ستمال  ديةعاقلتوعات ا لمدفتند إلى ايسلك  ن ذ إ، فةواحدة  دفعكض  وقرال  ادسدو  ةفأالمط  اتمنتجلللنسبة  با
 مر. لعى امد ى و علاً أهرش 12
 

لب التعرض ف ي،  ددةمتجاللمنتجات  النسبة  الحالالرألخذ في االعتبار  اب  د سدا لعثر في اتي التوقع  المسحوب   لمل تحو"عاضافة  إي وصيد 
 ج. ب نوع المنتحس اضاتترفاال  ذهه. تختلف دداالسعثر في الت في وقتلمتبقي ا للحد قعتولما ض يخفتالبح يسم يذلن" ااتماالئ
 

المضمو نتجملللنسبة  با ا افرق ضم  قيتطب  بعدالضمانات  قيم  لى  عس  ساباأل  ذلكستند  ي،  نةات  لوفق  المعتمد  ضرقلن  الضمانات. اً  نوع 
علعالو المجقا،  ذلك  ى وة  التاح   في  خسارةللينا  لدا  دوالحديق  بطتبوعة  م مت  السداد  لة  في  يتعلق  يمفعثر  لكامل اب  نالمضموزء  جلابا 
 ان. ضماللى نوع بناًء عة فظمحلل
 

ل مل مثعوا  ةعدتبار  لى نماذج تأخذ في االع عاءً نب  دسدالفي ا  عثرتة الالخسارة في حال  تساباح  تمي،  ضمونةالمات غير  للمنتج  بةسلناب
 . دالسدا  في بعد التعثر دةرلمستغ االمبالتبار العتي تأخذ في االذلك  إلى وماد لسداعثر في اتل اث حدوية لاتمحوا عقطاوال البلد
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 الموحدةة  اليلما  وائم حول الق اتإيضاح
 2022ديسمبر  31

  ةيك يمرألوالرات ادن الجميع األرقام بماليي

 مة( )تترة المخاطر إدا 25
 
 مة( )تت ئتمانمخاطر اال 25-4
 
 مة( )تت من حدتهالتخفيف ة واانيمتالمخاطر االئ لحالضمام تقيي 25-4-1
 

 ()تتمةقدير لتت اياقنت وتالفتراضاواشرح المدخالت  –ة عق المتو انيةتمئاال ائرخسالقياس 
يت االقتصال  ينتضم   مكما  ا  اديةمعلومات  احتمالية  ي  ف  ةلبقمستلللنظرة  فالتع ث  حدوتحديد  الخسارة  أو  السداد  في  ي ف  لتعثراي حالة  ثر 

ه أدناو  4  رقم  احيضاإلإلى    وعى الرج. يرج التعرضد  لب  ضات حسبراتفهذه اال  تختلفد  لعمر. قدى الى م أو ع  شهراً   12دة  لم  داسدال
 ئتمانية المتوقعة.اال سائرخلا سابتاحها في جدراإولية لمستقبالنظرة اات ومبشأن معلتوضيح  علىل  للحصو

 
ية لاحتماحقاق  ستان  بيايد  دتحة  كيفيمثل    -وقعة  المت  يةتمان االئائر  خسلا  احتسابية  لمع  اعليه  ستندت  يضات التتم مراقبة ومراجعة االفتراي

الئتمانية المتوقعة  ا  ر ئلخساا  احتساب  نضمتيسنوي.  ى أساس ربع  لعك  ل ذ   وما إلى ات  مانلضا  تغيير قيمفية  سداد وكيالر في  عثالتحدوث  
ي تغيرات لم تطرأ أ   .33-4و  19-4  مرق   احينيضاإل  في  كذلتوضيح    تم.  ةمة الهاتراضات المحاسبيالفيرات واجتهادات والتقدعلى اال
 . نة الس خاللالمتوقعة  ةاالئتمانيالخسائر  في منهجية ريةجوه

 
 الحالية  ةالكلي يةادصتبيئة االق ال لظالئتمانية المتوقعة في ر االخسائ  واحتسابتقييم 
المج،  الحالي  ياالقتصادالوضع  السيناريو    إلى  ربالنظ تقديرات  على  إلدارة  ل فية  ضااإلمخصصات  الة  موعطبقت  الخسائر نموذج 
المتوقعة  ئاال االعتبار  تمانية  في  األخذ  أسعار  اع  النزتأثيرات  مع  على  واألوكراني  والنالروسي  الفائدةافط  أسعار  بنك   رتفاع  قبل  من 
التضخم  الا معدالت  وارتفاع  الفيدرالي  العالميعلى  حتياطي  الحال  وكما  .  الصعيد  اقتصاديةنسبالهو  تنبؤات  ألي  التوقعات بة  فأن   ،

ل جوهري عن النتائج  بشكة قد تختلف  فعليي فأن النتائج الن المتأصل، وبالتاللتيقة من عدم اواحتماالت مدى حدوثها تخضع لدرجة عالي
 .قعةالمتو

 
تموق الب  د  ااذنمناء  ال  لتيج  بومعايرمجموعة  تستخدمها  واالرتااهتجاال  خداماستتها  اباطات  إلى  ة،  يخريالتت  ناريوهات سيالباإلضافة 

النظللاالقتصادية   ليةمستقبلرة  ف  من  نكي  م .  نما  اليح اللوقت  ا  يالممكن  لمدى  وضع  التوقعذج موثوقة  اشدة  الك  ليةلحاات    لي لالقتصاد 
ة  يجونت.  ها المجموعةيفل  متعتي  ة الالرئيسي  قاطلمنجميع ا  ظيمية فيلتوجيهات التنواالمختلفة    دعمال  مةنظأعن  ج  تاالن  اإلضافي  لتعقيدوا

داً تمااع  ،ريهاستبشافية  إضامخصصات  ذات    حفظة أومتة  يات إضافصصخمكون ذات  ن تأ  ماإئج  تاإلى ن  حاليةاللذلك، قد تؤدي النماذج  
ي ف  راتيغالتألن  ونظراً  .  قةالحال  موذجالنعلى    تتعديال  إجراءمن الضروري    صبح أد  فق،  ة لذلكجيونت  المحدد.  القطاع  /  ظةالمحفعلى  

تستغرق بال  لمسائلوا،  اصهفحولتطويرها  طويالً  قتاً  و  النماذج  أعلماالبيانات  من    دحالمتعلقة  تطبيق  تتوقع    ه،الذكورة  هذه المجموعة 
 . ورنظستقبل المملافي   الالحقة ذجونمالوتعديالت ة إلضافيت ااالمخصص

 
تق الديتم  اماولمعم  للححلت إلضافية وت  فيساسيل  باي  يماة  االالخسذج  نموفي    تخاللمد تعلق  المتنيئتماائر  سيناريوعة  وقة  إطار  هات في 

 :أدناهإطار االفتراضات االقتصادية المتغيرة في  ةددعمتية اقتصاد
 

 ادية صقتاالت يراالمتغت افتراضا
يستخدم البنك   .19-4  قمر  حيضااإل  في  الهأعمذكور    هو كما    وقعةة المتنيائر االئتمخساال  ريدي تقف  لمتبعا  لنهجل  ةعامة  ظرنعرض    تم
يتحقق   .للخسائر االئتمانية المتوقعة  في عملية احتسابهكمدخالت    (وليوصندوق النقد الد  موديزوكالة  )مثل  أخرى  من مصادر    اتبيان
االئمخ  قسم الخااطر  انفي  ت  خاللمدا  هق دمن  لمجموعة  اب   صتمان  المتوقمانئتالا  سائرلخماذج  بللمجموة  عية  فيعة  د تحدي  كلذ   ما 
  ة.متعدديوهات الإلى السينارعزى ي تالت اتحجيرلتا
 
 :قعةالخسائر االئتمانية المتومخصص ر على ؤثلتي تا ت أهم االفتراضافيما يلي و
 
 ؛ نلضماا يمتقي  ةعمليو لشركاتا  ءعلى أدا  ريوهجالر نظر إلى التأثي، بالالياإلجملمحلي  الناتج ا (1)
بعة للمجموعة  ركات التاالشظم مع ودوجمحل و ها البنكفي وجديتي ة الطقنملا اتياقتصاد ىعليرها  تأثر إلى نظلباالنفط، ار سعأ (2)

 ؛ والتشغيليةا لياتهمعو
 . ، حسب مقتضى الحالوقعةتمئتمانية الالمع الخسائر االقة مباشرة د عجووود ايره على االقتصمؤشر األسهم، بالنظر إلى تأث (3)
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 ةحد الموالية  لمائم ا القو ت حول  حاضاإي 
 2022ر بميسد 31

  ةيمريك ت األراالدوال يني ام بمالرقيع األجم

 تمة( )تاطر المخرة  إدا 25
 
 مة( )تت مانئتر االاطمخ 25-4
 
 )تتمة(  دتهان حلمخاطر االئتمانية والتخفيف ما تقييم 25-4-1
 

 )تتمة(ادية صتق االتغيرات المت افتراضا
 لسيناريوهات افي  خدمة  تلمسجيحات ارلتوا  المتوقعةنية  ااالئتم  رائسالخ  حتسابال  الرئيسية  يلكالصاد  قتاالات  يرمتغ  ي التالل  لجدويبين ا

مستخدمة في  نة األساس لالفتراضات الس  رهاباعتبا  2021)  سساتبارها سنة األاعك  2022سنة  رنة بالنخفاض مقاالزيادة / االتي تظهر  
 . (2021ة نس
 

          2022سنة في   دمة ستخ لماالفتراضات ا 
رات  تغيم

ي  االقتصاد الكل
ئيسية  لرا
  ة ستخدم م ال

الخسائر    ناريوسي
االئتمانية المتوقعة  

 والترجيحات 
 2027  2026  2025  2024  2023  خصصة الم

             
  وممعدل ن

 يحللمتج االنا
 *ي لامج اإل

 [ % 28,1,  % 4,4]    [ % 22,2,  % 3]    [ % 16,6,  % 1,8]    [ % 11,1,  % 0,4]    [ % 5,8,  % 0,8  -]    ( % 40)   سي ا أس  
 [ % 31,3  , % 7,2]    [ % 25,3,  % 5,5  -]   [ % 19,5,  % 4,3  ]   [ % 13,9,  % 3,1]    [ % 8,4,  % 1,9]    ( % 30) صعود   
 [ % 24,4,  % 0,9  -]    [ % 18,1,  % 2,1  -]    [ % 11,9,  % 3,3-]   [ % 5,7,  % 6,3  -]    [ % 0,7,  % 9,6  -]    ( % 30) هبوط   

             
 % 23,6-  % 24,7-  % 25,6-  % 24,5-  % 11,1-  ( % 40)   اسي أس   سعر النفط 

 % 23,6-  % 24,7-  % 25,6-  % 24,4-  % 8,7-  ( % 30صعود )   
 % 25,3-  % 27,0-  % 27,8-  % 36,0-  % 33,8-  ( % 30ط ) هبو   
             

 [ % 51,  % 2,1]    [ % 42,2,  % 0,4  -]   [ % 38,7,  % 1,9  -]   [ % 35,2,  % 3  -]   [ % 31,6,  % 2,7  -]   ( % 40أساسي )   * هم  مؤشر األس
 [ % 56,3,  % 2,9]    [ % 47,9,  % 0,3]    [ % 45,9,  % 0,3]    [ % 46,2,  % 0,5]    [ % 49,8,  % 3,3]    ( % 30) صعود    
 [ % 41,2,  % 0,8-]    [ % 32,5,  % 4,5  -]    [ % 28,7,  % 12,9-]    [ % 9,6,  % 29,9  -]    [ % 15,3-,  % 34,7  -]    ( % 30هبوط )   
             

          2021ة في سنة دمتخ سلماالفتراضات ا
رات تغيم

ي  كلال االقتصاد
يسية  الرئ
  ةستخدممال

الخسائر   ناريوسي
االئتمانية المتوقعة 
 والترجيحات
 2026  2025  2024  2023  2022  المخصصة 

             
  وممعدل ن

ي حللمج اتالنا
 *ي لامج اإل

 [ % 25,9،  % 10,6]   [ % 20,5،  % 9]   [ % 15,3،  % 6,5]   [ % 10,3،  % 4,1]   [ % 5.2  ، % 1,7]   ( % 40)   سي ا أس  
 [ % 28,5،  % 12,7]   [ % 23,5،  % 11,3]   [ % 21,3،  % 9,2]   [ % 19,1،  % 6,4]   [ % 12.4  ، % 3,7]   ( % 30صعود )  
 [ % 22,7  ، % 4,8-]   [ % 16,9،  % 8,4-]   [ % 10,9،  % 11,7-]   [ % 5,1  ، % 13,9-]   [ % 0,2،  % 11,0-]   ( % 30)   هبوط  

             
 % 14,1-  % 16,9-  % 20,0-  % 21,6-  % 19,4-  ( % 40)   اسي أس   سعر النفط 

 % 6,7-  % 10,1-  % 13,4-  % 14,4-  % 15,5-  ( % 30د ) عو ص   
 % 24,1-  % 28,3-  % 34,0-  % 38,1-  % 52,4-  ( % 30ط ) هبو   
             

 [ % 22,4  ،   % 2,8]   [ % 17  ،   % 1,9-]   [ % 11,4  ، % 7,2-]   [ % 6,6  ، % 11-]   [ % 3,9  ، % 9,3-]   ( % 40)   أساسي   * مؤشر األسهم  
 [ % 34,5  ،   % 11,8]   [ % 28,7  ،   % 9,6]   [ % 25,3  ، % 6,5]   [ % 20,0  ، % 3,1]   [ % 17,1  ، % 2,1]   ( % 30) صعود    
 [ % 8,1  ،   % 10,2-]   [ % 1  ،   % 15,7-]   [ % 4,0-  ، % 22,0-]   [ % 10,6-  ، % 26,1-]   [ % 17,4-  ، % 37,89-]   ( % 30هبوط )   
             

 
ً   شر األسهممؤو عدل نمول الناتج المحلي اإلجماليم يمثل*  . المجموعة  مل فيهاعتة  دطي مؤشرات بلدان متعديغ نطاقا

 
وث دحية  حتمالغيرات االقتصاد الكلي وابين مت نحدار  االل  تحليعلى أساس  ه،  أعال  لمذكورةا ة  صادية الكلياالقت   ه المتغيراتار هذختيتم اي

حالة  ي  ف رة  اسخوالسداد  الفي    رثالتعوث  دح الية  على احتم  ثيرأت  نم  بها  بطتري  اومة  اديت االقتصيراغتهذه المختلف  ت.  السداد التعثر في  
ز مودي  من قبل وكالةيناريوهات(  جميع السبة لنسبالية )اداالقتصغيرات  تملت هذه ااعيم توق. يتم تقداعقطوال  البلد حسب    سداد ي الفعثر  الت
 . لةبالمقت نواالسى دعلى متصاد قإلي لريرض تقدل عأفض أساس ربع سنوي وتقديم لىع
 
  التالي بو  ،لمتأصلادم التيقن  من ع  ةرجه عاليتخضع لدها  حدوث الت  ااحتمتوقعات وال  فإن  ،هادياقتص  تنبؤات  نسبة أليال بالحا هو الموك

ج  ئتاللنا  تهاأفضل تقدير  ثلمت  التوقعات  هذه  تعتبر المجموعة أنعة.  وقلمتاائج  نتالعن تلك  بشكل جوهري    لية قد تختلفالفع  تائجلنفان ا
المختلفةفيراالجغ  ناطقلمداخل ا ن  تبايلاو  ثلتمااله عدم  جوأل  لحليتإجراء  قامت ب  قدو  ،ةملتالمح السيأ  إلثباتللمجموعة    ة   اريوهاتنن 
 اريوهات المحتملة. السينمجموعة  سبنام كلش بتمثل ارة ختملا
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 لمالية الموحدةالقوائم ا   لحواحات إيض
 2022مبر ديس 31

  ةمريكيألت االرادوال ماليينم بألرقاا عيمج

 ة( )تتم مخاطرالإدارة   25
 
 )تتمة(  نمار االئتاطمخ 25-2
 

 )تتمة(  لمخاطر االئتمانية والتخفيف من حدتهاا تقييم 25-4-1
 

 )تتمة(ادية صقتاالالمتغيرات ت فتراضاا
 

 ل الحساسية تحلي
أعالوكالمذية  جوهرالغييرات  والت  االفتراضات  علىبناًء   كف ه  رة  بنسبة  ادتصقا  رتغيم  لي  اإل  %5-و  %5+ي    لمتغيراتباحتفاظ  مع 

ايسيلرئا ثاخرألة  الخسائريستغ  ،ةبتى  المتوقعة  االئتمان   ر  انطا في    2حلة  رموال  1ة  للمرحلية    : 2021)   %11,2-  بةبنس  ضانخفق 
 (. %13,9 زيادة بنسبة :2021) %10,7بة سإلى زيادة بن(  %11,3- انخفاض بنسبة

 

 رى مانية أخئتا تعزيزاي ضمانات وتار أخذ في اإلعتبن األدو اطر االئتمانخمل القصوى اتتعرضلا 25-4-2
مخا  تمت ترإدارة  اطر  اإللمجكز  حسب  الجغرافي  موعة  أالج   يوضح  .ياعنلصاع  قطال اوقليم  طر لمخا  القصوى   اتتعرضلا   دناهدول 
ائمقالالبنود    نئتمااال ال   دةلموحة  ذل  ماب،  ماليللمركز  وئتمان الا  رتباطاتاالبنود    كفي  إظتالمحتملة.    اتاإللتزامية   ت التعرضا هار  م 

 . يسيةالرئ تاانملض او اصة قالم اتفاقيات استخدام طر من خاللايل المخلل تأثير تققب ، إجماليساس  أ لىع وى القص
 

 
   لتعرضاتا جماليإ

   ىالقصو
 (هامعاد عرض)  
 2022 2021 
   

 2,580 2,806 لة سائ أموال
 884 576 رة المتاج محتفظ بها لغرض نات ديّ دنس

 3,031 2,226 رى الية أخوك ومؤسسات مدى بنت لإيداعا
 698 1,386 ة شراء ات إعادبموجب اتفاقيراة شتة مق ماليأورا

 8,373 8,065 تاجرةملاغير رض لغ هابحتفظ  من يّ دت إستثمارا
 16,716 18,190 سلف و قروض

 1,721 2,538 أخرى  ة يائتمانعرضات ت
 ─────── ─────── 
 35,787 34,003 
 7,735 7,981 ( 21 رقم تملة )إيضاحمح اتامالتزية وان تمائ ات رتباطابنود    
 ─────── ─────── 
 41,738 43,768 جموع لما
 ═══════ ═══════ 
 

 ات التعرضس  ية ولكن ليالحال  ةين ئتمااال  رطخاملا  اتضرتع  ثلتم ينة أعاله  بماللمبالغ  ا  نإ فدلة  ة العابالقيمة  ات الماليدول األتسج  امدنع
 لقيم.  في ايرات لتغلالمستقبل نتيجة ي ف  نتجتإن   ناطر التي يمكلمخل القصوى

 

  ةيئتمانالر اخاطمقصوى للال اترضلتع ار مخاط كزتر 25-4-3
ية افرالجغاألقاليم    رى( حسبأخانية  متئا  زاتتعزي  وأبها  ضمانات محتفظ    ةأير  تباعالاخذ في  قبل األموعة )مجوجودات التحليل مكن  يم

 : التالية
 ت وجوداالم 
 2022 

 3المرحلة  2ة لرح لما 1لمرحلة ا 
   يا  تمان ئضمحلة ا م

 المجموع   حة ممنو أوراة مشت
      

 3,794 - - 196 3,598 ربيةغأوروبا ال
 14,687 - 102 249 14,336 ربيلعالعالم ا 
 841 - - - 841 آسيا
 5,490 - - 45 5,445 ةيالشمريكا المأ
 9,106 - 91 179 8,836 ةا الالتينيكمريأ
 1,869 - - - 1,869 رى أخ
 ────── ────── ────── ──────── ───── 
 35,787 - 193 669 34,925 جموع الم
 ══════ ══════ ══════ ════════ ═════ 
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 وحدةلملية الماا حول القوائم حات إيضا
 2022ديسمبر  31

  يةات األمريك والرديين البمالم اقجميع األر
 )تتمة(  طرلمخاا رةداإ 25

 

 تمة()ت ان االئتم   اطرمخ 25-4
 

 (مةت)ت  ية نئتماالا  طرمخال لالقصوى   ات تعرض ل ار طخام زترك 25-4-3
 ات  وجودالم 
 ( معاد عرضها) 2021 

 3المرحلة  2ة المرحل 1المرحلة  
   تمانياً ئ ا ضمحلةم

 المجموع   ممنوحة  أوراة مشت 
      

 3,415 - 1 180 3,234 يةرب الغأوروبا 
 16,328 1 70 373 15,884 لعربي العالم ا
 1,179 - - - 1,179 اآسي 
 3,843 - - 69 3,774 ريكا الشمالية مأ
 7,669 - 38 117 7,514 ة ي ا الالتين كي مرأ

 1,569 - - 1 1,568 أخرى 
 ────── ────── ────── ──────── ────── 
 34,003 1 109 740 33,153 جموع مال

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

 ة: الي ت الرافية قاليم الجغ أل ا حسب مجموعةال يةكمل  قوقوح اتطلوب مليل كن تحيم

  ةوحقوق الملكي  اتبوالمطل  

 2022 2021 
   
 2,060 3,019 ةغربي الوروبا أ
 24,426 23,204 عربي عالم الال

 357 492 آسيا
 1,147 2,672 لية اميكا الشأمر
 5,635 6,721 نية ي ت الال يكاأمر
 1,276 531 رى أخ

 ────── ────── 
 34,901 36,639 المجموع 

 ══════ ══════ 
 

 التالية:  غرافيةيم الجقالاأل جموعة حسب لم ة لل المحتمات اإللتزامو تباطات االرليل تح مكني 
 

 تملة المح  اتلتزاماإل و ةت االئتماني اباطرتاالبنود  
 2022 

 3رحلة الم 2 حلةالمر  1المرحلة  
   ئتمانيا  ضمحلة ام

   عجموالم ممنوحة  أوراة مشت
      

 1,182 - 5 46 1,131 ةبي الغربا أورو
 3,270 - 36 39 3,195 عربي ال المالع
 138 - 3 - 135 اي آس

 744 - - 37 707 ية الشمالأمريكا 
 2,481 - 6 9 2,466 لالتينية ا اأمريك
 166 - - 20 146 أخرى 

 ────── ────── ────── ──────── ────── 
 7,981 - 50 151 7,780 المجموع 

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

 تملة حات المإللتزاماو ةاني ات االئتمرتباطاالبنود  
 2021 

 3المرحلة  2 حلة المر 1حلة المر 
 مانياً ائت مضمحلة 

 ع  المجمو مشتراة أو ممنوحة 
      

 973 - 3 54 916 ةبي الغربا أورو
 3,357 - 21 52 3,284 الم العربي الع
 134 - 4 1 129 آسيا
 847 - - 2 845 ية شمالالكا أمري 

 2,254 - 6 5 2,243 نية أمريكا الالتي 
 170 - - 3 167 أخرى 

 ────── ────── ────── ──────── ───── 
 7,735 - 34 117 7,584 موع جالم
 ══════ ══════ ══════ ════════ ═════ 
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 دةحة الموالماليات حول القوائم حإيضا
 2022 ديسمبر 31

  ية ت األمريكاالرلدوان ييم بمالجميع األرقا    

 ة(تتم)ارة المخاطر إد 25
 

 )تتمة( ئتمان ر االمخاط 25-4
 

 مة( تت) ية ناالئتم ار اطمخ لى لالقصو اترض تعلا  مخاطر زرك ت 25-4-3
القطاتحل ايل  للمالال  ودات للموج  ي ناع صلع  ا(  االعتبارفي  طر  المخا  تحويلأخذ  بعد  )وعة،  مجمية  الضمانذ  ألخقبل  االعتبار    قديةنالت  افي 
 الي: الترى، هي كخية األئتمانت االاأو التعزيزحتفظ بها مال

 ى  القصوي التعرضات إجمال 
 2022 

 3ة مرحللا 2 المرحلة  1لة حالمر 
   مضمحلة ائتمانيا  

 ع ومالمج ممنوحة  ومشتراة أ 
      

 12,675 - - 15 12,660 ماليةخدمات 
 7,741 - - - 7,741 ومي حك
 2,595 - 81 56 2,458 أخرى  مات خد

 2,740 - 17 94 2,629   ي تصنيع
 1,569 - 4 21 1,544 اباتغال يرد وتشجيصو  اعةزر
 1,789 - 14 192 1,583 ئيإنشا

 896 - - 12 884 مرافق عامة 
 1,095 - - 2 1,093 قة طا
 1,054 - - 33 1,021 يع توز

 1,452  6 12 1,434 ي استهالك / شخصي تمويل 
 616 - 9 69 538 صالت موا
 321 - - 70 251   التجاري  يعقاريل التمو لا

 545 - 4 1 540 واتصاالت  معالسائل اإلوجيا وو تكنول
 329 - 53 60 216 ريتجا
 255 - - 20 235 زئةجلتاجار ت
 78 - 5 12 61 قيبنتو دين تع

 37 - - - 37 سكني العقار ال رهن 
 ─────── ─────── ─────── ────────── ─────── 

 35,787 - 193 669 34,925 موعالمج
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════════ ═══════ 
 

 ى  القصو ي التعرضات إجمال 
 (ضهامعاد عر) 2021 

 3ة مرحللا 2المرحلة  1لة حالمر 
 لة ائتمانياً  حممض

 عو مالمج مشتراة أو ممنوحة 
      

 11,570 - 1 19 11,550 ماليةخدمات 
 5,905 - - - 5,905 ومي حك
 4,200 - 31 44 4,125 أخرى   مات دخ

 2,874 - 23 110 2,741   ي تصنيع
 1,298 - 2 13 1,283 اباتغال د وتشجيريصو  زراعة
 1,476 - 12 219 1,245 ئياإنش

 1,169 - - - 1,169 مرافق عامة 
 1,144 - - 22 1,122 قة طا
 900 - 1 8 891 يع توز

 950 1 6 59 884 ي تهالكاس / شخصي تمويل 
 611 - 11 13 587 ت صالوام
 576 - - 59 517   تجاري ال يعقارتمويل الال

 491 - 18 - 473 واتصاالت  معالوجيا ووسائل اإلتكنول
 421 - 1 121 299 ريتجا
 282 - - 37 245 زئةجلتاجار ت
 94 - 3 16 75 قيبوتن دين تع

 42 - - - 42 سكني العقار ال رهن 
 ─────── ─────── ─────── ────────── ─────── 

 34,003 1 109 740 33,153 موعالمج
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════════ ═══════ 
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 لموحدةا  اليةلما ئم اقو لت حول اإيضاحا
 2022 ديسمبر 31

  مريكية رات األلدوالين امالياألرقام بيع مج    

 مة()تت اطرالمخ إدارة 25
 

 )تتمة(  مان ئتاالطر  مخا 25-4
 
 ( ة تم)ت انية الئتم طر امخالل القصوى   ت اتعرض ل ار اطمخ ز ركت 25-4-3
  خرى، هي ة األماني ئت اال  تعزيزاتال  وظ بها أتفحم ال  قديةن ال  ضمانات لر اباعت اال  فيذ  األخ  د بعلمجموعة،  ل  لية المت اوجوداللم ي  علصناقطاع االليل  حت 

 كالتالي:

 وى ات القصلتعرض صافي ا 
 ( ا معاد عرضه )   
 2022 2021 
   

 10,339 11,557 ية مالخدمات 
 5,814 7,712 حكومي 

 4,126 2,625 خرى أدمات خ
 2,822 2,722  عيصني ت 

 1,291 1,561 الغابات  زراعة وصيد وتشجير
 1,430 1,782 يائ إنش

 1,168 896 ة ماع مرافق 
 1,144 1,095 قة طا

 892 1,054 عتوزي 
 869 1,452 يكالاستهصي / خ ل شتموي 
 610 610 صالت  وام
 576 321   ريالتجا ي قارعال تمويلال
 490 544 ت ال اتصم واعالإلا  جيا ووسائلنولوكت 
 418 319 اري تج

 281 255 ة جزئ لت تجار ا
 94 78 وتنقيب ين تعد
 ───────── ──────── 

 32,364 34,583 موع مجلا
 ════════ ═══════ 

 

احلي ت  ا ل  يناعلصا  لقطاعل  وئتمان الا  طات رتباالبنود  للممحت ال  ات ماإللتزاية  في  جموعم لة  األخذ  قبل  الضماالة،  بها المحتف   نقدية لا  اناتعتبار  أو    ظ 
 :كالتاليهي   ى،ر خية األن ائتماال يزاتالتعز

   وىص قات ال تعرض ل اي إجمال 
 2022 

 3 لمرحلةا 2 المرحلة 1 حلةرالم 
 مضمحلة ائتمانيا   

 وع المجم مشتراة أو ممنوحة 
      

 2,862 - 2 47 2,813 مالية  ات خدم
 64 - - - 64 ي حكوم

 671 -  2 669 ى ر أخات دمخ
 914 - 7 40 867  ينيعتص

 117 - - - 117 ت ااب الغ شجيرت صيد وزراعة و
 1,154 - 28 53 1,073 شائين إ

 699 - 1 - 698 ة مرافق عام
 265 - 1 - 264 طاقة 
 122 - 1 6 115 عي زتو

 342 - - 1 341 ياستهالكتمويل شخصي / 
 386 - 6 - 380 الت  مواص

 24 - - - 24 ري التجا ي عقارتمويل الال
 153 - 2 - 151 الم واتصاالت  ئل اإلعاووسيا تكنولوج
 105 - 2 2 101 تجاري 
 68 - - - 68 التجزئة تجار 
 35 - - - 35 تنقيب ن وي تعد
 ───── ───── ───── ──────── ─────

 7,981 - 50 151 7,780 المجموع  ─
 ═════ ═════ ═════ ════════ ═════

═ 
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 موحدةال  وائم الماليةقلل احوات احإيض
 2022بر ديسم 31

  ةياألمريك   اتين الدوالربمالي  مقاألرا جميع

 ة( تم)تخاطر إدارة الم 25
 

 ( تمة)تن تماالئااطر مخ 25-4
 

 )تتمة(  ة الئتمانياطر مخاللقصوى  ال اتلتعرض اتركز مخاطر   25-4-3
 
   وىصق ات التعرضلاي لماإج 
 2021 

 3 لمرحلة ا 2 المرحلة  1 المرحلة  
 مضمحلة ائتمانياً 

 وع المجم مشتراة أو ممنوحة 
      

 2,694 - - 49 2,645 لية ماخدمات 
 57 - - - 57 ي حكوم
 701 - 2 1 698 ى ر أخات خدم

 981 - 3 37 941  يتصنيع
 154 - - - 154 ت ااب الغ شجيرت صيد وزراعة و

 1,002 - 16 6 980 ئيشان إ
 809 - 4 3 802 فق عامة مرا
 235 - 1 - 234 طاقة 
 102 - - 1 101 عي زتو

 84 - - - 84 ياستهالكتمويل شخصي / 
 431 - 6 13 412 الت  مواص

 51 - -  51 ي ر التجا ي عقارلتمويل اال

 144 - 2 - 142 الم واتصاالت  ئل اإلعووسايا تكنولوج
 123 - - 5 118 تجاري 

 141 - - 2 139 التجزئة جار ت 
 26 - - - 26 تعدين وتنقيب 

 ───── ───── ───── ────── ────── 
 7,735 - 34 117 7,584 المجموع 

 ═════ ═════ ═════ ══════ ══════ 
 

ة المحتفظ  ديالنقانات  ضمالار  خذ في االعتبألا  دبع،  موعةة للمجلمحتملاات  اإللتزامية وانئتمطات اال الرتباد ابنولعي  الصنا  اعالقط  تحليل
 كالتالي: هي  ،األخرى ةئتمانياال يزاتالتعز ها أوب
 وى لقصعرضات ا افي الت ص 
 2022 2021 
   

 2,550 2,697 ةيالمت خدما
 50 56 ومي حك
 694 666 أخرى ت خدما
 974 908 يعيتصن
 152 114 تالغابا روصيد وتشجيراعة ز
 974 1,117 نشائيإ
 804 698 افق عامة رم

 233 262 طاقة 
 100 120 توزيع 

 84 342 ي استهالك/  ي ويل شخصتم
 424 380 ت مواصال

 51 24 جاري الت يعقارويل التمال
 143 152 ت االاتصو  عالماإل يا ووسائلنولوجتك
 114 99 ريتجا
 141 68 ةزئجار التتج
 26 35 قيبن وتنتعدي
 ────── ────── 

 7,514 7,738 وع المجم
 ══════ ══════ 
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 حدةموية الالمالم ائ قو احات حول الإيض
 2022 ديسمبر 31

  ريكيةماأل  راتالدولا اليينام بمرقجميع األ

 ( )تتمةمخاطر لاارة  إد 25
 

 )تتمة(  نامئتاالمخاطر  25-4

 
 لماليةات اودة الموجفئسب ح نالئتمااية وعن 25-4-4
إدات الداخلية. يوتمانئاليفات اصنالت  استخدامة ب وعمجمالية من قبل  المالت  موجودالل  ئتماناالة نوعية  رتم  ن  دول لجاح  ضية  ية وع أدناه 

  ة.عوجمللمية الئتمانات ا تصنيفظام الن أساسلي، على الما دموجوال ئةب فحستمان االئ
 

 2022ديسمبر  31
ها  ق قا ستحا دموعيحن م ل

 لةمضمحر وغي

 
 ة رجد

 ة عالي

 درجة
 المعيار
 األساسي 

 دموع اتف 
   هااستحقاق 

ر  غي هالكن
 مضمحلة  

 ات موعدف 
 ها  تحقاق اس
مضمحلة  و

 لمجموعا   رديف  بشكل

      

 2,806 - - 395 2,411 لة ائوال سأم

 576 - - 305 271 ة رض المتاجرلغ افظ بهحتم نيّ دات دنس

 2,226 - - 1,521 705 أخرى ية مال ساتسؤمبنوك و ىد ل تإيداعا

 1,386 - - 1,386 - راء إعادة ش اتفاقيات جبراة بمووراق مالية مشتأ

 8,065 - - 3,564 4,501 رةجالمتا يررض غظ بها لغتفن محيّ دات رإستثما

 18,190 192 133 14,006 3,859 وض وسلف  قر

 2,538 1 -  362 2,175 خرى  ية أمانت ائترضاتع
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13,922 21,539 133 193 35,787 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ( عرضهامعاد ) 2021ديسمبر  31
ها  قاستحقاد موعم يحن ل

 لةمضمحر وغي

 
 ة  رجد

 ة  عالي

 درجة 
 المعيار
 األساسي

 دعمو تاف
  هاقاستحقا
ر غي لكنها

 مضمحلة  

 دت موعاف
 ا هقاستحقا

مضمحلة و
 لمجموع ا ردي  ف شكلب

      

 2,580 - - 463 2,117 لة ائوال سأم

 884 - - 346 538 لغرض المتاجرة  فظ بهاحتم نيّ ددات نس

 3,031 - - 2,218 813 أخرى ية مؤسسات مالى بنوك ود ل إيداعات

 698 - - 698 - شراء  ادةإع فاقياتات بجراة بمووراق مالية مشتأ

 8,373 3 - 3,657 4,713 رةجالمتا يرض غر ظ بها لغتفحم نيّ دات رستثماإ

 16,716 106 64 12,874 3,672 وض وسلف  قر

 1,721 1 - 211 1,509 خرى  ية أت ائتمانتعرضا
 ────── ───── ────── ────── ────── 
 13,362 20,467 64 110 34,003 
 ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 وحدةة الماليلمم ا وائ قالات حول  إيضاح
 2022 ديسمبر 31

  ةألمريكيا  ن الدوالراتييم بمالقاريع األمج

 (مةتت)إدارة المخاطر  25
 

 ة( تتم) الئتمانا مخاطر 25-4
 

 )تتمة(   ةليلما جودات الموئة احسب ف ئتمان االنوعية  25-4-4

 : ةليالداخمانية ئت ات االيفنى التصلعًء ابنوقعة، نية المتئتمااال ئرالخسا اهنم  اً محسومالية  ملئة الموجودات افحسب  ماناالئتية وعنه انول أدالجد يوضح
 

ض  روق 
 فسلو

  اتإستثمار
تفظ  محن دي  
ض  ها لغرب
 ة ر المتاجرغي

أوراق مالية 
جب  بمو تراةمش
إعادة  تفاقيات ا
 راءش

لدى  ت اعادإي
بنوك 
سات  ومؤس

 ى رأخ اليةم

ن دي   داتسن
ها  بمحتفظ 

 ة  رلغرض المتاج 
 وال  أم
  ةئلسا

 2022ر مبسدي 31ي ف 

 ( ا  شهر 12مدى ى المتوقعة علة يئتمانالاخسائر لا) 1 لةالمرح      
 4-إلى  1صنيف لتات ادرج 2,409 271 705 - 4,501 3,852

 5- لى إ 5+ يفتصنالات رجد 115 301 259 868 1,431 7,234

 6-إلى  6صنيف +رجات التد 275 4 1,210 518 2,069 5,529

 7-إلى  7 صنيفات التدرج 5 - 52 - 64 712
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 افي( )صالمدرجة ة القيم 2,804 576 2,226 1,386 8,065 17,327
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ( العمرى مد ىعليا  مانئتاة لحغير المضمعة متوق ة الانيماالئت رئخسا)ال 2ة المرحل      
 4-لى إ  1يف نلتصدرجات ا 2 - - - - 7
 5- ى لإ 5+تصنيف درجات ال - - - - - 29
 6-إلى  6التصنيف + درجات - - - - - 179
 7-لى إ  7يف صنلتات ادرج - - - - - 145
 8ات التصنيف رجد - - - - - 311

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

 ي( رجة )صافالقيمة المد 2 - - - - 671
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 مر(علمدى ائتمانيا  على ا لةعة المضمحق تومانية الماالئتلخسائر )ا 3حلة المر      
 11ى إل 9نيف تصلا درجات - - - - - 192

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

 ( )صافيجة المدر مةلقيا - - - - - 192
       

- - - - - -  ً  مشتراة / ممنوحة مضمحلة ائتمانيا
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وع جملما 2,806 576 2,226 1,386 8,065 18,190
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 أعاله. الوارد  ، وبالتالي فهي غير مدرجة في الجدولاً رى داخليألخا ةيئتمان اطر االمخالتم تصنيف لم ي
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 حدةية المومالال م ئ قوال الوح اتيضاحإ
 2022بر ديسم 31

  مريكيةاألدوالرات  الين بمالي قام ع األريجم

 )تتمة( ر طلمخاإدارة ا 25
 

 ( مةت)تئتمان اطر االخم 25-4
 

 تمة( ت) ةيالدات الموجوالمتمان حسب فئة  عية االئنو 24-4-4
 

ض روق
 وسلف

  اتإستثمار
تفظ  محن ديّ 

ض بها لغر
 ةر المتاجرغي

أوراق مالية  
جب  بمو ةترامش
إعادة  تفاقيات ا
 ءراش

لدى  ت اعادإي
سات  ك ومؤسبنو
 رى أخالية م

ديّن  داتسن
ها  محتفظ ب

 ة لغرض المتاجر
 أموال  
 سائلة  

 (رضهاد ع معا) 2021ر بسمدي 31في 

 شهرًا( 12مدى ى المتوقعة علة يمانتئالاسائر خلا) 1  لةالمرح      
 4-ى إل 1صنيف لتات ادرج 2,117 538 813 - 4,713 3,672

 5- لى إ 5+ يفتصنالات رجد 237 332 293 79 1,066 6,788

 6-إلى  6درجات التصنيف + 225 14 1,899 619 2,546 5,388

 7-إلى  7 فصنيات التجدر - - 19 - 45 30
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 ي( اف)صالمدرجة ة القيم 2,579 884 3,024 698 8,370 15,878
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 (عمرالى على مدياً ئتماناة حلغير المضمعة متوقانية الماالئت ئرخسا)ال 2ة  المرحل      
 4- لىإ  1يف نلتصرجات اد - - - - - -

 5-ى إل 5+تصنيف درجات ال - - - - - 43
 6-إلى  6التصنيف + درجات 1 - 7 - - 221
 7-لى إ  7يف صنلتات ادرج - - - - - 201
 8 ات التصنيفرجد - - - - - 267

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

 ي( )صاف رجةمة المدالقي 1 - 7 - - 732
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 مر(علمدى اياً على انئتما لةعة المضمحقتومانية الماالئتلخسائر )ا 3حلة  المر      
 11ى إل 9نيف تصلا درجات - - - - 3 105

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

 ( )صافيجة المدر ةملقيا - - - - 3 105
       

ً تمائامضمحلة  - - - - - 1  مشتراة / ممنوحة نيا
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────  

 وع جملما 2,580 884 3,031 698 8,373 16,716
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

ً ليداخ األخرى يةمخاطر االئتمان اللم يتم تصنيف   ه.عالأ الوارد  لالجدوغير مدرجة في تالي فهي بال، وا
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 ت حول القوائم المالية الموحدةيضاحاإ
 2022 مبرديس 31

  ةكيمريألا  اترواللدن اييبمال ع األرقامميج

 مة( تت)رة المخاطر اإد 25
 
 )تتمة( مان مخاطر االئت 25-4
 
 مة( تت) ات الماليةموجودب فئة الان حستمئالاعية نو 25-4-4
المجياسس  لثتتم  م تصنيف ظاخالل ن  من  مانئتعبر محفظة اال  يةمخاطر االئتمانلبقة لومتطا  قةيقدات  صنيفعلى ت  اظفلحافي    ةعموات 
ال  وط األعمخط  فةكا  رعب  يةانئتماطر االمخالات  طبيق ومقارنة تعرضللت  قابلةى المخاطر اللرة عاإلداز  كيترن  م  هلسي  ذاهو  اطر.المخ
جل  ن أمقدمة مالمعلومات السوق  مقترنة بالمالية،  يالت  للتحا   تنوعة منوعة مممج  يفنصم التظانم  دعوي .اتتجمنوال  فيةراألقاليم الجغوا
ً فقو  دةتمت ومس الفئا  لفصاً لمختخصي  ةداخلية مصممطر اللمخايع تصنيفات ام . جةيئتماناالخاطر  مال  اس يقة لرئيسيت الالمدخالر  توفي  ا
تصنيف ات المخاطر لديها درجات  من فئ  فئة  لنتظمة. كورة مصب  رطالمخات افنيتص  يثدوتح  ييمتق  مويت.  موعةمجلل  نيةاالئتماة  سياسلل

 . نستليجان التكابي و  فيتشو ورزوديز وستاندرز وبم ف تعادلصنيكاالت تو من
 
 نة هاية السكما في ن  وطهاشربشأن ض وتفاال دةعاإ  تالتي تم يةمالحسب فئة الموجودات ال ة المدرجةالقيم 25-4-5
 
 2022 2021 
   

 527 351 *  فسلض وروق
 ════════ ════════ 

 
المؤ  نتضمي * القروض  المذلك  نت جلة  لجيجمنوحة   ونملي  108:  2021)  أمريكير  دوال  ال شيءمتها  قيغ  لوالبا  19  –ة كوفيد  ائحة 

 . (ريكير أمدوال
 
  للوقت  وحةالممنقروض أو الدلة معالقروض ال بشأن نظرة عامة 25-4-6
ة  ثرالمتع  ضقرواللجة  امعوحده  ستمر  ت،  هيلتعدأو تم    لوقتل  ممنوح  دوجمولا بأن    احفصإلا  ميتن  أ  ردبمج  مخاطر،ال  ةدارإ  ظره نوجه  من

ً نه تمهاء م نت اال رض حتى يتمالتع قبةرام يللمجموعة ف  .  في نهاية األمر هاستبعاد وأ اما

 
وعة مجمال  ة عجمولما افيهل  عمتالتي    ية قضائلا  اتيواللتلف ا في مخ  زيةلمركاطلبت أو أوصت المصارف  ،  19  -يد  كوفلجائحة  نتيجة  
أشفوعات  مدالسداد  أجيل  ت  اً طوع  قدمتأن   من  أو  أخرى  السابقةنوالسفي    ءمالعللدعم  كال  ذلعل  وبناء  .ات  المجموعة   تمقد،  كى 
 –د  وفيجائحة كت  ايرأث تل  جةينتفائدة  أو ال  عاتودفلماسداد  جيل  بصورة تأ  لوقتلمنح ا   على طلبصول  لح ذين يسعون إلى ان اليملتزملل

ً تم،  19 اوجيالت  عم  شيا المحلتنظيمهات  كلية  في  من الول  ية  القضلوا  ية  يتيةئااليات  كما  ت.  إجراء  قعة لمتوا  ةتمانياالئسائر  للخ  رقديم 
لذلك وفقرتبطة بير مارالعمالء وأي تق  احل التصنيف لمثل هؤالءومر بات المستلمة لطلاقامت المجموعة بتقييم    ظيمية.التنلتوجيهات  اً 

ً قوف  ةلة على حدعلى أساس كل حا م  ا أن لمبو.  19  –فيما يتعلق بحائحة كوفيد    زين المركريحلبا  فصرم   نع  لصادرةمات اتعمي لل  ا
  2022مبر  يسد  31  يف  تيني لمنتهانتين  السعديل خالل  أي خسارة تت  لم يتم إثبا   ليبالتاو  ،ئدى الفوالإعفاء علبات  طة أي  المجموع  نحتم
المو  .2021و ذلك، تمت  قبل  قت  الو  حنمطلب  على    وافقةعالوة على  التم  والمناسبة  كمة  الحومن   ية محلالظيمية  نالت  يهاتتوجتطبيق 

االئالض  غراأل وف  نيلتصا ت  اجرد  ضألغرا المتتمانيخسائر  القد  وقعة.ة  المرحلة  ا  ئهلعماللوقت  ا  منحوعة  مجممت  يتعلق    1في  فيما 
دوالر   ال شيءه  قدر  مستحقبمبلغ مقابل  ،19  –د  وفيكق بحائجة  ف البحرين المركزي فيما يتعلمصرل  مسموح بها من قبباالعفاءات ال

  .(دوالر أمريكين ليوم 396: 2021) 2022 ديسمبر 31في كما أمريكي 
 
 ية أخرى ناائتمت يزاوتعزضمانات  25-4-7
ليها  ل عوحص لاالتي تم    ةلرئيسيانات اضمال   ن أنواعضمتت  ر.خاآلطرف  للية  مانئتالا  رمخاطال  ييمتقت على  ناة الضمامقدار ونوعيمد  ت عي

  .ولةالمنق لموجودات المنقولة وغيراو كبنومن ات نماوضعلى نقد 
 

اتراق ا اردإلب  السولقية  ً افيت إضت، وتطلب ضماناقية للضمانامة  ال انالضمل  لسوقية ا  القيمة  سية، وتراقبساألا  ةتفاقيلال  ة وفقا تم ي  تت 
المقاصة الرئيسية    تااقياتف  امتخداسبة  تقوم المجموع  كما  .لالضمحر االئاخصص خسفاية مك  مدىجعتها لرامل  الخ  من يها  علول  لحصا

   رى.خف األاألطرامع 
 
 رية لعقاا ظةمحفلالقيمة لنسب ى إل ياالئتمان رضالتع ضوقر
االئتمانالتعرقيمة    لغبت العقاض  أ  يونمل  1,428  :2021)  مريكيأدوالر  ن  وملي  1,576وعة  مجمللري  ي  يبلغ  و  .مريكي(دوالر 

 (. %49: متوسط 2021)  %47 رضاتتعاللك لتلنسبة بايمة القلى ض إورالق نسب  طمتوس
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 وحدةالية الملمم ا لقوائ ا  حولت إيضاحا
 2022ديسمبر  31

 
  يكيةرألموالرات ادال يني بمالرقام جميع األ

 ة( متت)طر المخارة  إدا 25
 

  لالضمحة لالخاضعير اللية غاألدوات الما – نمااطر االئتوى لمختعرضات القصال 25-4-8
التالجدويتضمن   المع   الناتجةن  ر االئتمااطخلمالقصوى  للتعرضات    ي تحليالً الل   أي)  لحالضمضعة لالخاال  غير  يةلمالت اداوجون 

 : ر(سائأو الخ باحاألر ل خال ة من عادلقيمة اللة بادرجلما

 
   صوىلقات تعرضاال

  ئتمانلمخاطر اال
 2022 2021 

   ة المتاجر لغرضبها  محتفظأوراق مالية 
 884 576 ديّن سندات  -

   
 655 865  غرض المتاجرةل بهاقات مالية محتفظ مشت
   
 11 103 طلتحورض الغ بها قات محتفظشتم
   
    ائرسخال أورباح األالل دلة من خعاال لقيمةبا ةة مصنفمالي داتوجوم

 152 95 ءلعمالسلف او قروض -
 ════════ ════════ 

 تسويةالخاطر م 25-5
هي  لتسا  رطمخا للالت   مخاطروية  لفشل    ةخسارعرض  انتيجة  بآلالطرف  الوفاء  في   اقوراألو  أ  ةيالنقداألموال  يم  سلبت  اتهامالتزخر 
هحخرى  األات  ودموجلا أو    ليةمالا ً عليه    فقمت  وسبما  منوأل  بالنسبةو.  تعاقديا ماع  العينة  امعامالتن  تقوم  هبتقلعة  لمجمو،   ه ذيل 

. وتشكل ويةتسبالخاصة  ال  اتهماالتزامباء  وفبال  وم كال الطرفينقيدما  ن ملة فقط علمعااتسوية    مانضل  ةوكيل تسويل  ن خالم  رطالمخا
 .تهاقبمراوالحد من  يةمانئتات االفقلمواا اءاتجرإن  مءاً ية جزلتسوا تاموافق
 

 ق طر السوخام 25-6
  ار السوق أو عسرات أتغينتيجة ل  ةستراتيجياال  ا لهامدعم أعلى  عرتها  عة أو قدومل المجمارأس  أوأرباح  أثر  تمخاطر    لسوق هيطر امخا

 لسلع. ا عاربية وأسن ت األجالعمالرف  ر صسعاوأمان االئت قفروأو  مأسعار األسهو ة أفائدالمتعلقة بأسعار ال األسعار
 
ودوحالمجموعة  خدم  تست اإدا  اتسياس د  ي  لمخاطررة  خاللهاالتي  من  مخقبمراو وقياس  ة  ابعمت  تم  اة  رة  إدا  مقس  لقبمن    سوقلاطر 
  سةسيايذ  نفع وتعن وض  وؤلالمس  وه رة المخاطر  دام إقسن  ودات والمطلوبات. إجمن قبل لجنة المو  جي يتاسترار مع إشراف  مخاطال
طر امخ  وددوحدة  جديارية المنتجات التجالجميع  جعة  مرا  عن  مسؤولك  لذخاطر وكملة اياس/متابعقل   ةجيضع منهووالسوق    طرامخ

قبالمنتج لقن  م  اعتمادها  لات  ابل  والمطلجنة  قياس مخاطروحدة  لاة  مسؤوليتتمثل  كما  و  .وباتلموجودات  تقرير  وتوق  الس  في  قديم 
 وعة. جم مال اءميع أنحجفي ة مدتمعالود لحدال ابق مقالسو طرمخاشأن ب
 
السوخامالمجموعة  دير  ت طعق  طر  مخا  اتصنيفهريق  ن  أ(  نوعين:  مرالتجا  وقالس  طرإلى  وب(  االستثسخاطر  ية؛    تنشأ  ر.اموق 

السوقمخاط الموج  اسسة باألالتجاري  ر  المراكز  التداوومن    رة إدا   لك ذل  ويشم.  الءعمالنشطة  أالسوق لدعم  ع  صن  ل مندة في دفاتر 
ألجنبية  ا  لعمالت ا  صرف  اريون الحكومية وأسعلدكات والشرون ايوداألسهم  و  ةار الفائدأسع  مالء فيعللة  صليات األضرات التعيلمع

قد  و  قايضات. مات وعقود الارلخيود اوعق قود المستقبلية  عالوالعقود اآلجلة  ل  ثمهذه،  موجودات  فئات الت في  شتقامالو  األساسية  عوالسل
ل  ب ق  لحدود الموضوعة من وا السوق  طر  لمخا  هادى قبوللم  بنك خاضعةا الي أنشاهلتاز  راكمن الم  ارية أيضاتجالق  السور  طخاشأ متن
 مجلس.تابعة للخاطر الة المولجن نكبلالتابعة ل لوباتدات المطجوة الموجنل
 
ودة لجا  اتة ذلسائلا تلموجوداا ةظفمحفي  ها بظ محتفية الالراق الموؤثر على األت لتيوق اعوامل الس منتثمار سنشأ مخاطر سوق االوت

واألوراعاليال بهاتسويق  لل  بلةالقا  ائلةسلالمالية  ا  قة  احفن مضم  المحتفظ  باللمظتها  الالد  لالخ  لعادلة مناقيمة  درجة  ، خرشامل اآلخل 

 .رخاآلامل شالل دخ لل االخ ن لة مالعاد ة مبالقي ةالمدرجلسوق ا  املعول نتيجةقيمة العادلة لالتغيرات في ا  تأثير نكوي ث حيو

 
  وق بما في ر السدود مخاطن حملة مكاوعة مجم استخداملسوق با بل مخاطرن قار ممتث االسوق س رطرية ومخا لتجاامخاطر ال رةادإتتم 
 قف ود  وحدوارية  ثمظ االستفة لحجم المحايرتباالعالرئيسية والحدود اق  لمعايير السوساسية  حلحدود ا ر وعرضة للمخاطة المالقيم  كذل
م قدييتم ت و  لسوقر اود من قبل مخاطحد ة هذه الاقبم مرتي  جوهرية. ال  قكات السوتحر  ثيرتأاقبة  مرلت  طا الضغو  لك فحصذوك  ارةسالخ

 ة. ال واإلداراألعمحدات  و لىإبشأنها  ةيومي تقارير
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 الموحدةة  حول القوائم المالي تإيضاحا
 2022ديسمبر  31

  ةكييمراأل رات الدو يين الالبمع األرقام يمج

 ( )تتمة رطة المخااردإ 25
 

 رفيةصلمدفاتر اال يف لفائدة ر اعمخاطر س 25-7
أرباحها الناتجة عن التغيرات  ملة على رأسمال المجموعة ومحتلالية أو اإلى المخاطر الح  المصرفي  فترالد في  سعر الفائدة    مخاطرتشير  
  ر الفائدة أسعالمخاطر  المجموعة    ة. تتعرضيـمالدلة لألدوات الاعلاقبلية أو القيم  ستلمحية االرب  لىعلتي تؤثر  ا  ئدةالفا  اري أسعفالسلبية  
ن إلى الحد األدنى حيث أهذه المخاطر    ويتم تقليل.  تباولات والمطودوج الم  ردة تسعيإعاائدة مع  الفعار  أسي  ف  قابتط  دم وجوعدلنتيجة  

وودموجال الب  رة ثالمتأ ت  لوباطمالات  ذلمجموعة  لئدة  افأسعار  معظمها  في  عائمة  عدالم   اتهي  المخاطرفتتكون  حيث  ت  وقد .  لأق  رة 
دة أسعار الفائلمخاطر    سبةنالبم  هلألس  ة ي دااالقتص  مةيوالق  للمخاطرة  رضعلمارباح  ألكل من النسبة  بالر  مخاط لل  ددوحة  جموعالمت  ضعو

 ى معدالت ابتة إلثالمعدالت  ال  اتذة  ليتحويل األدوات الماو  عملةمطابق للالل  يموالتة  جموعلما  عام، تستخدم  وبشكل  .لمصرفيا  ردفتالفي  
 وجودات. المالت في سج  أفضل  لكبش ةالمدرة  داإ  من أجل عائمة

 

الموحداسية احس  تتمثل ألألرباة  لقائمة   ةة سنمدل  فوائدلا  دخل  صافي  ىلفائدة عال  عارفي أس  ةالمفترضالتغيرات  ر  يث أتفي    ئر االخس  وح 
  بسااحتط. يتم  وحلتا  ت ر أدوايتأث  في ذلكبما  ديسمبر،    31ها في  ب  فظية المحتلمالا   اتلمطلوبلمالية واا   اتلموجودأساس ا  ىل، ع دةحوا

، خراآلمل  ال الشخ دخالل الن  ملة  العاد  ةبالقيم  المدرجةمالية  لات  اجودو ت للمبلثالمعدل اإعادة تقييم ان طريق  عة  الملكيحساسية حقوق  
 ةجرا ر المتيغض  بها لغرمالية المحتفظ  وراق الألا  فإن جميعية،  هرجوبصورة  .  بذلكطة  تبمرايضات  ومق  وطحت  أي  يرثتأ  كي ذلف  ماب
باللا الميقمدرجة  خالل  من  العادلة  ا  دخل ة  اآلخر  الشامل  قبل  موجهعة  لمجمومن  وبدعبم  داتوي  عائمة.   ة اسي حسن  إ ف  التالي،الت 
 .  ضئيلةتعتبر   فائدةال سعري فت ارلتغية يجنتية كملال قحقوي ف تغيراتلا
 

مة قائلبتة، لثا  مخاطر األخرىبجميع الظ  حتفاالمع ا  دة،ائالت الفمعد  ة فيمكنملة المالمحت  تارالتغية  سيا حسى  مد  تاليال لوجدليوضح ا
 .للمجموعة ئراخسال وح أألربالدة حالمو

 2022 

 

في   الزيادة
 اط  نق ال

 سية  األسا 

 ة  حساسي
وحدة  لما قائمة ال
 ح رباألل
 أو الخسائر  

 نقص  ال
 في النقاط  
 ة  األساسي

 ة  ساسيح
لموحدة  ا قائمة ال
 رباح ألل
 ر ائ سخأو ال  

     
 - 25 - 25 ي كمريأ  ردوال

 ( 1) 25 1 25 يورو 

 - 25 - 25 إسترليني   هينج

 ( 2) 25 2 25 ي  يلاز بر لاير

 ( 1) 25 1 25 ىأخر
 

 2021 

 

الزيادة في  
 اط  نقال

 سية  األسا

 ة  حساسي 
وحدة  لماة ئمقالا
 رباحألل
 أو الخسائر  

 نقص ال
 ط  لنقافي ا

 ة  األساسي 

   حساسية 
لموحدة  اقائمة ال
 رباحألل
 ر ائ سخأو ال 

     
 - 25 4 25 كي مري أ ردوال

 - 25 - 25 ورو ي 

 ( 1) 25 1 25 إسترليني  ه ي جن 

 ( 2) 25 2 25 ي  يلازبر لاير

 ( 1) 25 1 25 ى أخر
 

 ها طة بالمخاطر المرتبو جعيالمرة ر الفائدرة إصالح سعاإد
 .تلمعلوماير والعمليات ونظام االتسعو دةسعر الفائبأساس طر المتعلقة االمخى تتضمن عل خاطرلم وعةلمجما أيبورتعرض إصالحات 

 

أصدرته التي  للتوصيات  السلوفقاً  في  الت  طاتا  المتحدنظيمية  الم الواليات  والمملكة  األمريكية  فقدتحدةة  االمجكدت  أ  ،  دها  داستعموعة 
جديدإلبرام   إلى  عقود  تشير  تحلية  مرجعالاألسعار  ة  التي  والو  رليبومحل    البديلة  القروض  والمفي  ذلك  قاشتدائع  في  بما  المالية  ت 

جيات لثالث منه األولوية    نتقال ليبور مع إعطاءاعملية  ر شبكته لدعم  ية عبساسرفية األمصقام البنك بتحديث النظم ال  .حوطلتامعامالت  
ألرئيسي والس ة  الفائدة  تكوعار  أن  المتوقع  من  في  ياهجالمن  نتي  المعتمدة  الجديدة.  معظمت  ائمة قبتجميع  ة  وعمالمج  تقام  العقود 

ليب صفقات  الب بمؤشر  تمت  عمن    وشاركت،  ةبيالمحاس  دفاترهافي  الحالية  ور  التي  يواجهوئها  مالخالل  في    يةائتمان مخاطر  ن  الذين 
  6بديلة على مدى  جعية الر المرألسعااها إلى  قالتمة وانالقائ  هذه العقودالجة  معتخطيط  لحدة    لىة ععلى أساس كل صفق  عقودمراجعة ال

ً   .ةالمقبل  رشهأ لموصى بها الت المرجعية البديلة امعدال  ى ليبور إل  ال منتوجيهية إلدارة االنتق  جنةللمشروع ول  وأنشأت المجموعة فريقا
مؤشر و  واحد  يوملليني  الجنيه اإلسترشر  ؤ توسط مموليني  ة الجنيه اإلستريوم واحد بعملل  نوكبين البفيما  ائدة  الف  متوسط مؤشر سعر  مثل

 .م واحدل المضمون ليوويسعر التم



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

79 
 

 ة الموحدةالييضاحات حول القوائم المإ
 2022سمبر دي  31

  ألمريكيةرات االدوال يينالبم ميع األرقاجم

 (تتمة) لمخاطرإدارة ا 25
 
 ( تتمة) رفيةصلمدفاتر اال يف ة لفائدر اعمخاطر س 25-7
 

،  ICE (ICE Benchmark Administrator (IBA))، أعلن مدير مؤشرات أسعار الصرف على منصة 2021س مار 5 تاريخ يف
ي سيتوقف األمريكوالر  شهر بعملة الد  12هر وة أشتشهر وسواحد وثالثة أ  شهرو  واحدةلة  ر ليبور لليمؤش   نأب  يبورشر لمؤ  وهو مدير
ر ف فور نشلمؤشر ليبور سيتوق  فترات االستحقاقمتغيرات  األخرى ولعمالت  ا  جميعر  . وأن نش2023يو  يون  30في    ورليب  رفور نش

   .2021 مبرديس 31ور في ليب
 

نصة  ف على م ر الصرادير مؤشرات أسعمتجبر  في المملكة المتحدة أنها سلي  امال  لسلوك علنت هيئة ا، أ2021سبتمبر    29  ختاري فيو
ICE  اال نشر  راتمسعلى  في  اإلسملة  عر  لترالجنيه  لليني  لمدة شهرمؤشر  و  واحد  يبور  أشهر  وستة  أشهر  اليعملة  وثالثة  اباني  الين 

لمل بعد  ؤشر  با2021ر  ديسمب  31يبور  "اصطناعية" ستخ،  تس   دام منهجية  إلى مال  الات  ماهستند  أشارت    .بنكلجنة  السلووقد  ك هيئة 
ً تطلب أيها قد  المالي إلى أن وثالثة أشهر    واحد  شهرر ليبور لمدة  مؤششر  نيأن    ICEنصة  لى مر الصرف عت أسعااشرمؤ  ديرممن    ضا
أشهر   األوستة  الدوالر  باستخدام  2023يونيو    30د  بع  مريكيبعملة  اصطناعمنه،  مماثلةجية  ال  . ية  أن  ومن  لعقود ا  هذه   نشرتمتوقع 
ية بمؤشر طناعد االصقووالعياباني  لن ابعملة الليور  ليب  رؤشمب  عيةاالصطناوالعقود    نياإلسترليالجنيه  ؤشر ليبور بعملة  بمية  االصطناع
 . يدةتستخدم في العقود الجدولن  من الزمنلفترة محدودة ، الدوالر األمريكيملة ليبور بع 

 

المجموعة   المرحلجب  بموحة  متالالمؤقتة ااإلعفاءات  تطبق  م  عد  خالل فترةبة التحوط  ر محاسمراتسمح باستالتي    2و   1  نتيتعديالت 
 .4رقم   اإليضاح تم توضيح ذلك في. بالمعيار المرجعي البديللمعمول به حاليا اياسي لقالفائدة ار معيااستبدال ، قبل التيقن

 

ى أطر األسعار تلك األدوات إل  لتحويبالفعل  ت المجموعة  أبدقد  و،  أيبورح  إلصالدوات المالية للمجموعة  األء جوهري من  يخضع جز
خالل  ا  نتقالهيتم امتوقع أن  من المرحلة االنتقال أو    ي كانت غالبية حاالت التعرض ف  2022بر  يسمد  31في  اً  ارعتبأ  .المرجعية البديلة 

 .  2023سنة 
 
 مخاطر العملة 25-8
 

 نبية. جألالعمالت ا  صرف رات في أسعاغيرتيجة لية نتالملاة ااألد يمةق ري مخاطر تغيه  عملةال رخاطن مإ
 

  نبأدية المتالنق  تهاقافدوتة  دينقلا  طلوباتهااتها ومدجوهرية على موجورضات  تعجموعة  الم  ىلد لتي كان  ا  تعمالالى  الجدول أدناه إل   يشير
الدوالر ابل  قر العملة مسعاأة في  لممكنا  ةلمحتمات الغيرلتاحليل تأثير  لتسب ايح  .2021ر  سمبدي  31و  2022ديسمبر    31ي  كما ف  بها
ات دوجولمل   لةادلعا  ةميقلاسية الحسيجة  ت)ن ح أو الخسائر  ألربال  لموحدةمة ائلقالثابتة  ى  خراألت  رايكي مع اإلحتفاظ بجميع المتغيرماأل

  ادلة لقيمة العا  في  تتغيرايجة لنت)  لكيةق المحقوو  (ير المتاجرةغ  لغرضها  بفظ  محتوالالمتاجرة    بها لغرض  المحتفظ  يةقدلنت اوالمطلوبا
ال  تمالعالايضات  مقل آجلة  أجنبي  للتدفوطتحك  دمةتخمسوعقود صرف  اقات  العمالوتأثي  (لنقديةات  تغيرات  هياألجنب  تر  على  ة ل كية 

فبنلاز  اكمر التا  يك  ف القيمة    كستع.  بعةشركاته  ال  في تمل  مح  ضخفاان  افيالجدول ص  يالسالبة  أو   خسائرال  واح ألألربدة  وحمالقائمة 
   ة.محتملالصافي الزيادة  الموجبة مةس القيتعك ينماملكية، وبالوق قح
 

 2022  2021 

 ة لالعم

 ير في تغ
 ملة عر السع
 % 

ى  ل ر عالتأثي
قبل   الربح
   ةيبرالض

على  ر  ثيأ لتا
حقوق  
  الملكية  

 يفير غت 
 ملة عر العس
 % 

تأثير على ال
  قبلبح لرا
   ريبةلضا

 التأثير 
ق  قو ح على
 ية  الملك

        
 % 26-+/ - % 5-+/  31-+/ - % 5-+/   ليزي برالاير 
 - % 1-/+ % 5-/+  - - % 5-+/   يه إسترلينيجن 
 % 27-+/ - % 5-/+  18-+/ - % 5-+/   ريمص هن جي 

 % 10-+/ % 3-+/ % 5-+/  10-+/ 4-+/ % 5-+/   نيردأدينار 
 % 8-+/ - % 5-+/  8-+/ - % 5-/+ ري  ائ ار جزدين 

 % 1-/+ - % 5-/+  - - % 5-+/ سيون دينار ت 
 - % 2-+/ % 5-/+  - 2-+/ % 5-/+ دينار بحريني 
 - % 3-+/ % 5-+/  - - % 5-+/  لاير عماني

 - - % 5-+/   1-+/ % 5-+/ يورو  
 

 ماألسه ر أسعارمخاط 25-9
ت شرامؤ وسهم األ  تراشمؤويات ت في مستجة لتغييرايلملكية كنتا وقسهم حقألة العادل قيمالاض فخاطر انمخهي األسهم  سعارر أخاطم
 .  وعةجمالمت سنداحفظة ا لغرض غير المتاجرة من مهبتفظ م المحسهمخاطر أسعار األلض تعرالج تين دية.الفر سهمألا مةقي
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 دةحولماة  ماليلالقوائم ا   حول يضاحاتإ
 2022بر ديسم 31

  يكيةرالرات األمويين الدمالم بجميع األرقا

 ()تتمة رلمخاطاة  إدار 25
 

 ( ة تتم) مألسها ارأسعر طامخ 25-9
سهم ت أض المتاجرة وأدوارلغها  فظ بحتلمملكية ا أسهم حقوق ال  اتدوأل   لعادلةا  يمةالقر في  لتغيجة  نتي)ك  كيةلملا ق  وقح  على   يرثأإن الت

ا باالمحتفظ  ية  لملكحقوق  الي لقبها  الة من خالعادل مة  اآلخرالش  دخلل  نتيجةامل  مؤممكالمحتملة  لارات  تغيلل  (  في  أسهاأل  تشرانة   و م 
 :  تالي الي كتة، هثابخرى األيرات متغلع اجميظ باتفحالامع  اتموجودلا  ي قيمافص
 

 2022  2021 

 

غير % الت
 رأسعاي ف 
 هم  ساأل

  ةقائمالعلى لتأثير ا
 أوألرباح ل ةحدالمو

  وقحق/الخسائر
  كية  المل

ير % التغ
أسعار   في

  األسهم

  مةائقلاعلى ر لتأثيا
ألرباح ل ةدحالمو
قوق ح/رائسخال أو

 الملكية 

      
 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/ رة  ج متاال ضلغرها فظ بمحتالة لكيملوق احق همأس
من العادلة ية المدرجة بالقيمة لكلمق احقوم سهندات أس      

 1-+/ %5-+/  1-+/ %5-+/   رخالدخل الشامل اآلخالل 
 

   ةليالمخاطر التشغي 25-10
ذلك  ي  ا فمة بمنظاأل  وص أشخاأو األ  يةلداخلاليات  عمال  فشل  وأية  م كفاخسارة الناتجة عن عدالر  اطخم ا  هأنبر التشغيلية  لمخاطارف  تع

 .  خارجيةلاالحتيال ا ياتذلك عملرجية بما في حداث الخان األع  أوة  يلخداالتيال االحعمليات 
 

أقسام    قبل   من(  ع األولفالداط  ة )خريلتجا اة  نشطألم اعم ديتو  التشغيلية.المخاطر    وذج الدفاع إلدارةوط لنمخط  ثةالعة بثتلتزم المجمو
ايليغلتشا   طرمخاالة  إدار تقدال  مستقلةلة  إلى  اريقت  متي  امخاطالء  رؤساأو  ي  لمحلا  خاطرلما   نع  المسؤولينرها  الدفاع    ينلمحلير  )خط 
  .لث(لثاااع فط الد )خلداخلي ق امن قبل التدقي مستقلةلية لمراجعة غيشلتا  مخاطرالإدارة تخضع و. لثاني(ا
 

لمخاطر ا  إدارة  في ة  وعمجمللالتابعة    مخاطر ال  لجنهل   ةتابعالعية  رالفنة  جلا الرهتباباعة  وعللمجمة  التابعية  ليتشغالمخاطر  له ا لجنعد  تسا
التشغيليةاطخلما   سياسة  مراقبةو  لضمان تطبيقمجموعة  لانحاء  أ  يعجم  فية  يليشغلتا ة عتابلا  مخاطرالبل لجنة  قمن    كما تم اعتمادها  ر 

 . عةمولمجاء اأنح جميع فيموعة للمج
 

 :موعةلمجة لعالتابة يليغشالت طرلمخاه الجن
 

إتحد • التشغيلية  مخاطال  دارةد سياسة  لجقب  السياسة من  هلهذة  ئيالنهاة  الموافق  لىع حصول  لبا  صىوتور  التابعة  المخاطر    نةل 
 . نة المخاطر التابعة للمجلسلجو وعةجمملل

 

 وعة.مجمالر خاطموتصنيف  يليةاطر التشغلمخقبول ابة في لرغامدى والتوصية ب جعةمرا •
 

 .  عةابالت اهتاركشوعة موجملامال أعلف وحدات مختغيلية في لتشا طرالمخار خسائجعة راقبة وممرا •
 

ء حانأ  جميعي  مل فالع  يذ إطارنفى تف عل شراواال  وعةمجمالية في  لخاطر التشغيلمإدارة ا  لإطار عمناصر  مختلف عتحديد   •
 ة. عومجمال

 

 ة.شغيليتطر الخاالمل تقبمدى مع ى يتماش  بما خسائرالعلى   فاظحللذة متخت الاإلجراءا على الشراف ا •
 

ة حليالم  يليةلتشغر المخاطان الج  تشرف  جموعة.لملتابعة لاإلى لجنة المخاطر التشغيلية    ليةغيشالت  طرامخة الردال إعمإطار    يذضع تنفيخ
ية للتشغيا  اطرمخال  ةدارإي  ولتت  .عةمجموالة بالخاصع  ورلفوابعة  تات الفة الشركاكاي  ة فتشغيليلا  رطالمخا  ةارإدعمل  طار  إتنفيذ    ىعل
 .مودعم النظا دةقبه الجواومرمجموعة على نطاق المنهجية ال ضعولية ؤوسم يسيئرال مكتبفي ال عةلمجمولتابعة ال
 

 :تشغيليةال طرلمخاا  دارةالتالية إل اتدوق األتطبي عة بجموت المقام
 

   موعةالمجخاطر م قبلتن اء من بيزكجلية طر التشغيمخاال ى قبولدم •

 ر التشغيلية تصنيف موحد للمخاط •

 ث؛ لحوادارة ا إد •

 ؛ رقابةطر والخامية للاتالذ ييماتلتقا •

 و ت؛ ءاواإلجرا ياالقضاإدارة  •

 ئيسية اء الردلمخاطر واألا تمؤشرا •

 سجل المخاطر  •
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 وحدةلماالية  إيضاحات حول القوائم الم
 2022مبر سدي  31

  يكيةمراأل  ترااليين الدورقام بمالع األيمج

 )تتمة( طر اخة المارإد 25
 
 ( ة)تتمشغيلية لتالمخاطر ا 25-10
 
اًل  ح عة  موجت المد طبققل.  مجموعةلوى اعلى مستدث  وابيانات الحة  ي قاعدة ف صلال  تادث ذاوحوال  ئرلخساا  أحداث  جميع  ليتسجتم  ي

تدقيق ال  مسق  بلق  منجموعة  وى المعلى مستحل  ا الهذ  ماستخدام  عة. يتو المجممستوى  ق  نطاعلى    امزت اإللخاطر وملوالحوكمة  بشأن ا
 . اإللتزامو لمخاطروا ليداخال
 
تصميم  ت  وقد وامجموعم  اإل  قاريرتمن  عة  سة  احتيلتلب  ةداريالمعلومات  ماجية  أات  الهذ  توفر  كما  ، ةمصلحال  ابصحختلف  تقارير ه 

 .تابعةلا هشركاتوك بنية للغيلتشلا مخاطرالان يعن بمعلومات 
 

 تشغيلية لطر امخالاتحمل 
خسارة حداث ال تشغيلية وأوصافي خسائر المخاطر الالمتراكمة  ر  سائمالي الخإجياس  المحددة لقة  يليشغالتالمخاطر  رغبة  ى المجموعة  لد

ة  ل ذات الصفرعية  الة مختلف فئات المخاطر  ابعتلمالمبكر  نذار  إلمن مؤشرات اة  مجموعدم  تخست  ك،إلى ذل  فةاباإلض.  التشغيلية الفردية
 .المخاطر التشغيليةب
 
األطر    وقد تحديد  الإفيها    بجي  الذي  منيةالزتم  خطط  النقلجه  عالمل  مععداد  الا   يف ضعف  اط  أنهمصنلرقابة،  على  أو    ه" ج"حر ا  فة 
 ". ة" أو "معتدلجوهرية" 
 
ً وت تتخذتالر  المخاط  ولقببيان    مع  ماشيا لجنة    قبل  من  يةيلشغلتا   لمخاطرال  تحمة  مراقبوع  وض  تميجلس،  الم  ةسابرئجموعة  لماه  ي 
 اطر التابعة للمجلس. لمخا
 
 ةغيليشلتا رونةلما 25-10-1
قلتا  ةونالمر الحد  ،  عطل في تصرف األعمالعلى منع حدوث تالبنك    درةشغيلية هي  النظم والعمليات  ؛  عملياالذي يمكن  إلى  وتكييف 

والم الخدمات  تقديم  حادثام  هلمواصلة  وقوع  حالة  وفي  العملالرجوع  ؛  انتهاء  بشك  إلى  عند  الفور  على  طبيعي  والتعلم التعطلل  ؛ 
 والتطور من كال الحادثين. 

 
قسام  ن قبل أم  (وللتجارية )خط الدفاع األاطة  شنأليتم دعم اة.  التشغيليالمرونة  ر  طاخمة  إلدار  عالدفموذج النبثالثة خطوط    نكبالزم  لتي
ال)  ةلستقملات  المعلوماجيا  ولون تكمخاطر  و  ينرابيالسمن  األ  رةإدا الدفاع  لم تالة  رونلما  مخاطرة  دارإ  ي(. تخضعنثاخط  جعة  راشغيلية 

 ث(.الثال)خط الدفاع داخلي ال دقيق لتل اقبمن  لةمستق
 

لك وذ،  بنكية للغيلشتلا  ةنورالم  ى إطارإلشراف عل اجموعة في  مالعة  بتاالطر  مخالاة  موعة لجنجللمالتابعة  يلية  التشغونة  مراللجنة  تساعد  
 لى ما يلي: ع  اهشرافإل المن خ

 

 لسيبراني امن أ لكما في ذ، باتالمعلوم أمن •

   وماتعلالموجيا ولكنت •

 زماتارث وإدارة األالكو من لتعافيوااألعمال تصريف رية امراست •

 خصية(شلاات ة البيانحماية )يصانين الخصوقوبثال البنك امت •

 ية( رجاخالدر المصا على االعتماد )ن يئعلباا ةر داإوجية ربمصادر خاتعانة السا •
 

  طق المنامن  نطقة  كل مفي  ة أعمال البنك  نمرواجعة  مربم  قوربع مرات في السنة وتأوعة  ممجللة  تابعل اغيلية  لتشا  رونةمال  ع لجنةتجتم
 .ةالتابع مخاطرالنة ى لجإلتوصيات وتقديم ال يهاعل فرتشالتي 



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

82 
 

 ةحد لموا  ماليةال م القوائ   لوحات إيضاح
 2022ر ب ديسم 31

  ريكيةات األمرالدوال يني ام بمالرقاأل جميع

 )تتمة( راطالمخارة إد 25
 

 ولة ر السيطخام 25-11
ل يإلى تمو  المجموعةعى  ست،  اطرخالم  ن هذهد محل ول.  وطةغضوالمية  اد يعتاإلالظروف  في ظل  ا  هاستحقاقموعد  عندما يحين  ا  اتهالتزامبلوفاء  ا  على   عةالمجمو مقدرة    في عدمن  اطر التي تكممخاللة هي  يو لسار  اطمخ
  إلى نقديلها  و كن تحميودة التي  ئلة عالية الجوجودات السالممن ا  ةيافك  موعةبمجيحتفظ البنك  ة به،  اصالخ  األساسيةع  الودائ   دةع قاى  إلة  اإلضافبلة،  و يلسا  خاطرف مجل تخفيأن  وموعة.  ادر تمويل متن من مص  اتهاوجودم
ات  للتدفقاء تقييم  ذا إجره  ويتضمن   .يومي أساس    لىالسيولة ع و ة  بليتق سمية الدنقالت  تدفقاالوعة  المجمب  راقتطة.  لمضغو عن الظروف ا  ةناتجالالخارج    إلى   لةحتمقات المفلتدا  ت اية احتياجبرة لتلقصي  ةرة زمنيتل فخال  في 
 مر. ألا ي إذا لزمفتمويل إضا ى لع  حصول لها لدامتخاسيمكن تي لالية اع  جةذات درتوافر ضمانات توقعة ومدى لمقدية االن
 

 ة لسيولواا  قاعدة ودائعهللسيولة في    ةيئيسلمصادر الرال  تتمثو   السيولة،بفائض من  امة  ع   بصفةموعة  مجمتع ال. وتتت با طلو لموا  موجودات ال  ين ب  جابي إيق  تطابوجه عدم  ع وجود أملية السيولة  عابميزانية  عة  جمو مالتحتفظ  
ة  دالشديات الضغوطسيناريوهات في ظل القرض ات حوبسو  ئعدالو ل المشترك يقدعاالت تدفقال من د الصمو  موعةلمجلفيها كن يمي  لتام د األياعد لةو لسياء بقا ثل أفقمي .ن البنوكيما بيف ات ضاقتراالو اتها مليمدة من ع مستال

 . معقولة ولكنها
 

المجموعة االمتثال لمتطلبايت المنصوص علت  طلب من  النحو  التا  لبقه من  يالسيولة على  الخالجهة  البحرة به،  صنظيمية  المتطركزي. تتعلق  لمان  يمصرف  ونسبة صافي ة  السيول طية  على نسبة تغ  ظابالحف  لبات هذه 
افي نسبة ب صا ستية. يتم احيوماً التقويمية التال  30دى  معلى    ةارجات الخقوصافي التدفالجودة  ية  عالكنسبة من مخزونها من األصول السائلة    يولةيتم احتساب نسبة تغطية الس.  % 100نى بنسبة  دلمستقر كحد أا  ويلتمال

: 2021مبر  ديس  31)  % 225  ونسبة صافي التمويل المستقر للمجموعة  يولة، بلغت نسبة تغطية الس2022ديسمبر    31ب". كما في  المطلو   قرمستال  لى "التمويلإ  لمتاح"قر ابة من "التمويل المستل المستقر كنسالتموي
 ي. ( على التوال% 128: 2021ر سمبيد 31) % 124( و % 228

  2021يسمبر د 31   2022 رديسمب 31 
  ات الصلة(العوامل ذتطبيق قيم غير الموزونة )أي قبل ال   ة(ل بيق العوامل ذات الص ل تطغير الموزونة )أي قب  القيم 

 
تاريخ  

استحقاق  
 ر محدد غي

 من أقل 
 أشهر  6 

 6أكثر من 
أشهر وأقل 
من سنة 
 واحدة 

   أكثر
 سنة  نم

 واحدة 

لمجموع  ا
القيم  
 ونة الموز

  تاريخ 
حقاق است 
 محدد غير 

 قل من أ
  أشهر 6 

 6أكثر من 
ل  ر وأق أشه
سنة  من

 واحدة 

 أكثر 
ة سن  من
 دة احو

المجموع  
القيم 
 ونة الموز

            ر المتاح:ق المست يلوالتم

            : مالرأس ال

 4,132 - - - 4,132  3,995 - - - 3,995 يالتنظيم لارأس الم
 347 265 - - 82  760 290 - - 470 ة أخرى  أدوات رأسمالي 

            ة:ات الصغيرلشركوودائع عمالء ا  رادفودائع األ

 166 - 122 - -  86 - 91 - - ع ثابتة  ئ داو

 1,836 203 315 1,500 -  1,871 280 241 1,526 -   ثباتاً ل ودائع أق 

            :تمويل بالجملةلا
            ليةع التشغي دائ وال

 12,888 6,821 4,402 16,197 -  12,863 7,393 4,056 16,403 - ر آخ  ةملتمويل بالج

            : ىخرلوبات أمط
 - - - 27 -  - - - - - ة  لمشتقوبات اتقر للمطلسالم صافي نسبة التمويل

 - - - 137 -  - - - 1,084 - ه عال ورة أرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكجميع المطلوبات األخ 
     ───────      ─────── 

 19,319      19,575     ( أ)تاح لمستقر المل ا تمويموع المج 
     ═══════      ═══════ 
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 ةالموحد   ماليةال م القوائ   لوحات إيضاح
 2022ر ب ديسم 31

  ات األمريكيةرالدوال يينام بمالرقاأل جميع

 مة( ت)ت راطالمخإدارة   25
 

 )تتمة(ولة ر السيطخام 25-11
  2021 ديسمبر 31   2022بر مديس  31 

  ل ذات الصلة( العواميق تطبالقيم غير الموزونة )أي قبل     ة( صل العوامل ذات الطبيق بل تزونة )أي قير الموم غلقيا 

 دالبن
تاريخ  

استحقاق  
 غير محدد 

 أقل من 

   أشهر 6 

  6أكثر من 
أشهر وأقل من  

 سنة واحدة 

 ثر كأ
من سنة  
 واحدة 

المجموع  
القيم 
 ونة وزالم 

ريخ  تا 
استحقاق  

 محددغير 

 ن أقل م

 شهر أ 6 

 6ثر من أك
ن  أقل مهر وأش

 سنة واحدة 

  ثرأك
سنة  ن م

 واحدة 

المجموع  
القيم  
 نة ووزالم

            المستقر المطلوب:  التمويل

 526 - - 140 8,307  452 - - 88 7,744 جودة  الية الائلة عسال بة التمويل المستقر لألصول صافي نسمجموع 

 - - - - -  - - - - - يلية غراض تشغأل أخرىة  ماليت اؤسسمتفظ بها لدى مح  عودائ
            :  ة نوحلمماية راق المالوألاوض القرو

سائلة عالية الجودة ونة باألصول المللمؤسسات المالية المض الممنوحةالقروض 
 - - - - -  - - - - -   1المستوى حسب 

دة بغير  والج  عالية ائلةالس لمضمونة باألصول ة اي الللمؤسسات الم ةوحممنلاالقروض 
 1,885 972 880 3,242 -  1,677 693 819 4,099 - لية ات الماللمؤسسنة مولمضا  غير الممنوحةض القروو  1 المستوى
فراد  أل مالية والقروض لعمالء االء الشركات غير اللعم حةو منالمالقروض 

لصغيرة ات  ركزية والشركاالم وكالقروض للحكومات والبنت الصغيرة وكالشراو
 8,829 5,618 1,735 6,372 -  9,574 5,729 2,128 7,281 - قروض:  منهاو، سطةوالمتو

فاية رأس المال  وفقاً لتوجيهات نسبة ك %35اطر أقل من أو يساوي مخ بوزن
 92 141 - - -  65 100 - - - ركزيين المالبحر فصر الصادر عن م

 - - - - -  - - - - - نها قروض: وم ، منتجة ن العقاري الهر ض القرو
لمال  ية رأس اة كفا سبن  هاتجيفقاً لتوو %35ي يساو أو  طر أقل منبوزن مخا

 - - - - -  - - - - - رين المركزين مصرف البحدر عالصا

لة عالية  ئسا صولأ ك ر مؤهلةاألوراق المالية غير المتعثرة في السداد وال تعتب
 2,108 1,950 626 274 -  1,064 854 444 231 - ة ص ولة في البوراد متلألسهم ادة، بما في ذلك االجو

            : موجودات أخرى
 - - - - -  - - - - - الذهبك في ذل  ة، بماالفعلي  لمتداولةاالسلع 

اهمات في  سلماوشتقات المالية المالموجودات التي تم تسجليها كهامش مبدئي لعقود 
 - - - - -  - - - - - ( CCPsصناديق متعثرة في السداد )

 - - - - -  - - - -  قة شتالم للموجوداتلمستقر االتمويل بة  نسافي ص
 5 - - 5 -  - - - - - وبات المشتقة قبل خصم أوجه تباين الهامش المسجل للمطللمستقر ا  نسبةفي صا

 1,298 1,016 68 264 2,508  2,504 2,218 18 327 2,772 ة أعاله لمذكورا ت االفئمن ضالمدرجة جميع الموجودات األخرى غير  

 363 - - 7,266 -  406 - - 8,130 - يزانية  المي فجة  رالمد ريالبنود غ 
     ──────      ────── 

 15,106      15,742     (ب )ستقر المطلوب مجموع التمويل الم 
     ══════      ══════ 

 % 128      % 124     ( ب/أفي التمويل المستقر )صا  ةنسب
     ══════      ══════ 
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 وحدةالم  ماليةائم الالقو ات حول  إيضاح
 2022ر ب سمي د 31

  ألمريكيةا  راتاليين الدوام بمالاألرق ميعج

 (ة)تتماطر لمخإدارة ا 25
 

 )تتمة( خاطر السيولةم 25-11

 اخلية.الد تراضاتفالا على اءً بن  دلةالمع وات فجقابل المية لفعولة الي الس توالخيص فج لت  ستحقاق ية/بيان االلداخلة الالسيوم تكوين يت ، ذلك إلى ةفباإلضا
 

ر  شعاع إلي تخضلت فوعات ا دالمة  م معاملتت  .اتبوالمطل ة لهذه قعالمتو  اتستحقاقلال الي تالجع الجدول . رامخصومةر اليغية للسداد عاقدلت ا  ت ااإللتزاماس على أس 2022 رسمبدي  31 ي فكما عة جموة للمماليلت ااالمطلوب  استحقاق  ه بيانا نأدل  جدول ا لخص ي
 . وعةجملمالدى   ئعاودلاتفاظ ب خ االحريلمبينة في تاا وقعةمتلاقات النقدية لتدفجدول ا س الكعسداد وال يبال  عةوجمطالبة الممل ممكن خاريب ترأق داد فيسالبلبوا ايطء لن عماللن ام أن العديد موعة بع المجقو تت، ذلك  ومع ر.وعلى الفشعار يعطى إلن اا لو أكم

 المجموع 

  10أكثر من 
  وغير  اتنوس 

 ة  مؤرخ
5-10   

 سنوات 
1-5  

 سنوات 
6 -12  

 شهر 
3-6  

 هور ش 
1-3 
 ور ه ش 

ل شهر  خال
 واحد 

 2022ر ديسمب 31في 

 المطلوبات المالية         
 الء لعمع ائودا 7,416 4,534 1,766 3,349 5,310 239 168 22,782
 وك  نلب ا  ودائع 1,809 983 548 361 114 2 - 3,817
 ع داات إيدهاش 92 104 16 54 177 - - 443

 شراء  اقيات إعادةجب اتفوبمة  مباع ماليةق وراأ 1,320 379 262 181 882 - - 3,024
 خرى ات أطلوبالدفع ومستحقة فوائد م 693 - - - - - 1,571 2,264
 ات  راض قتا - - 43 84 879 478 100 1,584

─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────  
 لي  ما ال ائمة المركز  ق  فيرجة  المد ة مخصومال ر وغي  اليةت المشتقاالمبة بطحص ر الميغ توباالمطل مجموع  11,330 6,000 2,635 4,029 7,362 719 1,839 33,914

═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════  
   المالي ة المركزي قائمجة ف رمد يرغ بنود        

 تها ويتس تتم ة التي ألجنبيمالت اة بالعي قات المالتمش ي الالإجم 4,239 3,808 1,670 5,651 1,847 1,520 30 18,765
 ت ضمانا 2,738 - - - - - - 2,738

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

 المجموع 

 10أكثر من 
  غيرو اتنوس
 ؤرخة م

5-10   
 سنوات 

1-5  
 ات سنو

6 -12  
 شهر

3-6  
 هورش

1-3 
 ورهش

ل شهر  خال
 واحد 

 2021ر ديسمب 31 في

 المطلوبات المالية         
 الء ودائع العم 6,974 4,383 1,783 3,402 4,582 140 73 21,337
 وك  لبنا  عدائو 2,589 793 416 456 400 2 - 4,656
 ع داإي اتدهاش 260 49 56 84 378 1 - 828

 شراء  ةعاداقيات إجب اتفوبمة  مباع اليةمق وراأ 607 352 140 226 703 - - 2,028
 خرى ات أطلوبالدفع ومستحقة فوائد م 270 - - - - - 1,182 1,452
 ات  راض قتا - - 38 75 296 941 93 1,443

─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────  
 لي  ماالائمة المركز ق  فيرجة المدة مخصومالر وغي اليةلمت ا شتقاالمبة بطحص ر الميغ  توباالمطل عمجمو 10,700 5,577 2,433 4,243 6,359 1,084 1,348 31,744

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

  اليالم ة المركزقائم يف  ةرجير مدغ بنود        
 تها ويست تتم ة التي ألجنبيمالت اة بالعي قات المالتمش لإجمالي ا 3,216 1,489 1,293 3,757 4,398 329 52 14,533
 ت ضمانا 2,546 - - - - - - 2,546

─────── ─────── ────── ────── ────── ────── ────── ──────  
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 دةحة الموماليال ل القوائم حوإيضاحات 
 2022مبر ديس 31

  مريكيةألا  راتالدولان بماليي رقامألجميع ا

 ( )تتمة طرمخالا  دارةإ 25
 

 ة( )تتمة يوللساطر امخ 25-11
 

 .ان تحقيقهيمكأو عندما  ة ها المتوقعيت تسوو ها أرداداست ريخ اس توالى أسا عهلي تم تحلي ت البات لوالموجودات والمط تحقاق  استحليل  ليي  افيم
 

 جموع مال

 ع جمومال
 كثر من أل
 شهر 12 

 ر غي
 رخة مؤ

 من  أكثر
 سنة  20

10 -20   
 سنة 

5-10   
 ات سنو

1 - 5 
 سنوات 

جموع  مال
 12الل خ
 هر  ش

6 -12   
 شهر 

3-6   
 ور شه 

1-3 
 هور ش

 خالل  
 واحد شهر  

 2022ر ديسمب 31في 

 دات الموجو             
 ة سائل أموال 2,848 38 - - 2,886 - - - - - - 2,886
 ة اجرمت الغرض ل بها تفظحة ملي ق ماأورا 33 279 5 3 320 107 79 70  14 270 590

 لية أخرى  ات ماسسمؤو دى بنوكت لإيداعا 1,556 319 20 331 2,226 - - - - - - 2,226
 اء دة شرعاإ  ياتموجب اتفاقب  راةشت ماق مالية أور 969 383 34 - 1,386 - - - - - - 1,386
 اجرة غير المت  لغرضها ب  تفظمح استثمارات 3,239 486 616 562 4,903 1,880 1,136 127 19 15 3,177 8,080
 وسلف  قروض 3,096 3,433 2,579 2,773 11,881 5,145 1,012 152  - 6,309 18,190
 أخرى  - - - - - - - - - 3,281 3,281 3,281

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

 موع الموجودات مج 11,741 4,938 3,254 3,669 23,602 7,132 2,227 349 19 3,310 13,037 36,639
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

            
 همين لمساا قوق مطلوبات وح ال

 رة يطسوحقوق غير م 
 عمالء لاودائع  6,785 3,121 1,327 5,286 16,519 4,647 141 24 65 - 4,877 21,396
  كنوب ودائع ال 1,538 808 500 352 3,198 564 2 - - - 566 3,764
 داع ي دات إا شه 91 102 16 53 262 173  - - - 173 435

 ء اشر ةداإع فاقياتت ا وجبق مالية مباعة بمارأو 301 178 111 - 590 2,288 - - - - 2,288 2,878

 ات راض اقت  - - 2 1 3 725 478 - - 91 1,294 1,297
 أخرى  - - - - - - - - - 2,348 2,348 2,348
 يطرة مسر قوق غي حو حقوق المساهمين  - - - - - - - - - 4,521 4,521 4,521

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

36,639 16,067 6,960 65 24 621 8,397 20,572 5,692 1,956 4,209 8,715 

حقوق و وحقوق المساهمين تاوب لمطل ا وعمج م
 رة  ر مسيطيغ

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

 ة السيولة  وفجصافي  3,026 729 1,298 ( 2,023) 3,030 ( 1,265) 1,606 325 ( 46) ( 3,650) ( 3,030) -
═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  

 كمة في فجوة السيولة المترااص 3,026 3,755 5,053 3,030  1,765 3,371 3,696 3,650 -  
  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  

 

 حة. ات مال  ئتمانالا طوطاس خرى مختلفة، على أسخأ افأو أطر فطرامن نفس األأو تجدد  رى جديدةائع أخددائع بولوا  لابداست  مرشراء. يست  إعادة اقياتاتفجب  وبمها يعن ب كيم التي ةق مالية سائلاأور ساساأل ب ي حد هواهر خالل ش
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 دةحولما  ةم الماليلقوائ ل احات حواإيض
 2022ديسمبر  31

  األمريكية  تاالرلدوايين بمال امرقجميع األ

 تمة(ت) اطرمخال  ةارإد 25
 

 ة( تمت)السيولة مخاطر  25-11
 

 ع موجمال

 ع المجمو
 كثر من أل
 شهر  12 

 رغي 
 رخة مؤ

 من أكثر
 سنة 20

10 -20   
 سنة

5-10   
 ات سنو

1 - 5 
 سنوات 

جموع  مال
 12الل خ
 هر  ش

6 -12   
 شهر 

3-6   
 شهور 

1-3 
 ور هش

 خالل 
 د واحشهر 

 (رضهاد عامع) 2021ر ديسمب  31في 

 دات جوالمو            
 ة لائ س أموال 2,586 - - - 2,586 40 - - - - 40 2,626
 ة اجرمت غرض التفظ بها لحة ملي أوراق ما 31 554 3 76 664 90 107 19 4 18 238 902

 خرى  لية أؤسسات ماوم كدى بنوت لإيداعا 2,520 384 47 80 3,031 - - - - - - 3,031
 اء دة شرعاإ  ياتموجب اتفاقب  راةشت ملية اق ماأور 344 111 100 143 698 - - - - - - 698

 اجرة بها لغرض غير المت  محتفظة ي لأوراق ما 558 837 434 642 2,471 4,480 1,270 144 8 17 5,919 8,390
 وسلف  قروض 2,308 3,359 2,198 2,539 10,404 5,220 1,001 90 1 - 6,312 16,716
 أخرى  - - - - - - - - - 2,538 2,538 2,538

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

 موع الموجودات مج 8,347 5,245 2,782 3,480 19,854 9,830 2,378 253 13 2,573 15,047 34,901
═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ═════ ══════  

            
 همينلمساا قوقمطلوبات وحال

 ة رطي سوحقوق غير م 
 عمالء لاودائع  5,591 3,187 1,678 2,961 13,417 7,169 98 49 1 - 7,317 20,734
  كبنولدائع او 1,754 562 413 452 3,181 1,205 2 - - - 1,207 4,388
 داع ي دات إا شه 260 46 50 74 430 294 1 - - - 295 725

 ء دة شرااإع فاقياتت ا وجببمة عق مالية مباارأو 606 351 139 224 1,320 691 - - - - 691 2,011

 ات اقتراض  - - 1 2 3 182 941 - - 85 1,208 1,211
 أخرى  - - - - - - - - - 1,597 1,597 1,597
  يطرةمس رقوق غي حو حقوق المساهمين  - - - - - - - - - 4,235 4,235 4,235

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

34,901 16,550 5,917 1 49 1,042 9,541 18,351 3,713 2,281 4,146 8,211 

حقوق و وحقوق المساهمين تا وب لمطلا وعممج 
 رة سيطر مي غ

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

 ة السيولة  فجوصافي  136 1,099 501 (233) 1,503 289 1,336 204 12 (3,344) (1,530) -
═══════ ═══════ ────── ─────── ────── ────── ────── ══════ ────── ────── ───── ─────  

 كمة لة المترافي فجوة السيو اص 136 1,235 1,736 1,503  1,792 3,128 3,332 3,344 -  
  ══════ ═══════ ══════ ══════ ══════  ══════ ══════ ═════ ═════  

 



 ( .م.ب)ش. مصرفيةالمؤسسة العربية ال

87 
 

 لموحدةلمالية ائم ا القوا  لإيضاحات حو
 2022مبر ديس 31
 

  مريكية رات األالدوال ن ييام بمالرقألجميع ا

   يةيل شغتل ا  لقطاعاتا 26
 

ً وف  ا.تهطال وأنشعمات األوحد  ساسى أ علتبنى  تي  وال  ليةيغتش  لأعماات قطاعخمس    ىإلوعة مجملا  ةدارية تم توزيع أنشطإراض  ألغ  قا
 :  ةيلمختلفة التالألقسام احت اطتها تشعة لوضع أنمومجلهيكلة ا لذلك تم 

 

  بعة في لتاا ت  اأنشطة الخزانة للشركوكات  ئة والشرجزلتا  ةطغطي أنشت  قياشمال إفريو  ألوسطشرق الاقة  لمنطة  بعتاركات الشال •
 ؛توسطالم قشر لودو قياشمال أفري

اصرف المت  لخدماا • بلدوليية  التو والتم  تيال مولتاوهيكلة  المشاريع    يلموت ي  غطتالجملة  ة  المصرفية  والخدما  جارييل  ت 
 تركة؛مشالالقروض وسالمية اإل

 ؛ نندلالبحرين ونيويورك و يسي فتب الرئيمكال  يف الخزانة ة نشطتمل على أتشموعة المج ةنخزا •

البرازإيه.بي • الرفيلمصا  نشطةاأل  اسيةأس  ةربصو  يعكسيل  .سي  ا وة  تجارية  بشر ل  ة انخزلأنشطة  تابعة  انكو ب  هي  رازيليةكة 
اليإيه.ب أس.أيبراز.سي  التركيزيل  مع  الش  ه،  وقطرعلى  البروسطة  تمال  السوق  اتاعكات    ت ذا  القابضةوالشركات    ازيلفي 
 ؛ و الصلة

 .إلى بنك( و)مقفلةم.ب. المالية العربية ش. ماتدلخاشركة  ة أنشطى تمل علتش  رىخأ •

 

 2022 

 

 بعةات التاكرالش
 شرقلاة قمنطل
ل  شماو وسطألا

 ا إفريقي 

دمات الخ
ية المصرف 
 الدولية

 ملة لجبا
 خزانة
 عة المجمو

  بي.سيإيه.
   عالمجمو أخرى  البرازيل 

       
 786 50 287 59 172 218  دفوائلا خل صافي د

 315 37 119 35 77 47 آخر  يلي شغت دخل
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,101 87 406 94 249 265 يلي شغتلاالدخل وع مجم
       

 ( 552) ( 89) ( 169) ( 30) ( 117) ( 147)   ةتشغيليلوفات امصروع المجم
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
بل  ق ةيالتشغيل (الخسارة)بح لرا  صافي
انية  ئتموفات الخسائر االمصر

لية مصروفات التشغيلاوئب راضالو
 549 ( 2) 237 64 132 118 صصة خلماغير 

 ( 119) - ( 47) 4 ( 42) ( 34)   االئتمانيةصروفات الخسائر م
ئب راضالقبل   (لخسارةا)بح لرا

لية غير  مصروفات التشغيلاو
 430 ( 2) 190 68 90 84 صصة خلما

ت اليمالعمصروف ضريبي على  
 ( 83) - ( 43) - 2 ( 42) ارجية لخا

 ( 138)      صصة ة غير المخ ييلات التشغصروفمال

 ة نللس لربحا
────── 

209 
══════ 

 31 في ماكودات التشغيلية الموج
 36,639 369 9,628 12,035 8,954 5,653 2022ديسمبر 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
  ديسمبر  31 ا فيكم ةلييالمطلوبات التشغ

2022 4,939 - 18,145 8,544 490 32,118 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 لية الموحدةالقوائم الما ولح ضاحاتإي
 2022ر مب ديس 31

  ةكيألمريالدوالرات اقام بماليين األرجميع 
 

 ()تتمةية ل غيلتشاعات االقط 26
 2021 

 

 بعةات التاكرالش
 شرقلا ةطقنمل
ل شماو وسطألا
 اريقيإف

دمات الخ
ية  المصرف
  الدولية

 ملة  لجبا
  خزانة
 ةعالمجمو

  بي.سيه.إي
   عالمجمو أخرى  البرازيل 

       
 592 2 174 68 183 165  دفوائلا خل صافي د

 262 21 91 38 71 41 آخر  يلي شغت دخل
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 854 23 265 106 254 206 ي غيلشتلاالدخل وع مجم
       

 ( 448) (74) ( 110) (27) ( 116) ( 121)   ةتشغيليلوفات امصروع المجم
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل   ةالتشغيلي (الخسارة)بح رلا صافي 
وفات الخسائر االئتمانية  مصر

لية لتشغيمصروفات ا لاو ئبراضالو
 406 (51) 155 79 138 85 صصة خلماغير 

 ( 106) (1) (37) - (36) (32)   االئتمانيةات الخسائر صروفم
ئب راضالقبل   (لخسارةا)ح برلا

لية غير  مصروفات التشغيلاو
 300 (52) 118 79 102 53 صصة خلما

العمليات مصروف ضريبي على  
 (51) - (18) (1) (5) (27) ارجية لخا

 ( 121)        صصةة غير المخ ييلالتشغات صروفمال

 ة نللس لربحا
────── 

128 
══════ 

 31 في ماكودات التشغيلية الموج
 34,901 320 7,740 10,886 9,124 6,831 ( عرضها معاد) 2021ر مبسدي
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

  برديسم  31 كما فيالمطلوبات التشغيلية 
 30,666 277 6,779 17,635 - 5,975 ( رضها معاد ع) 2021

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

  ةيجغراف ال اتمعلومال
تينية ا الالكلية وأمريامريكا الشموآسيا وأ  بيةغروأوروبا ال  ريقياأف  وشمال  وسطالشرق األ  :هي  جغرافيةق  اوة أستمل المجموعة في سعت
أخرىو اللوحد لي  رجاخل ا  لييغالتش  خل الد  إجمالي  لياالتول  الجد  حوضي.  دول  المجموية  رئيسات  المحلي بلد  لالى  ع  بناءً ،  عةضمن 

 : 2021و 2022ر بديسم 31في  تينهيتنملا للسنتين أةللمنش
 
 المجموع أخرى  زيل البرا   باأورو حرين  الب 

2022      
      

 1,101 329 406 116 250 لييدخل التشغلمجموع ا
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

2021      
      
 854 264 265 118 207 ليلدخل التشغيموع امج
 ══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 
 
 (.شيءال : 2021)  ةعلمجمودات ايرامن إر كثأو أ  %10ت احد بلغيل خارجي وعم الت مع مستمدة من معام إيرادات ةأيك هناكن ت لم
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 حدةوالم لماليةئم ا قوال الات حوحضاإي
 2022 رب مسدي  31

  مريكيةألت ان الدوالراييمالب مجميع األرقا

 بيعة  ادعوإ شراء  ةعادإ  ات قياتفا 27
 

الب :  2021)  الر أمريكين دوليوم  2,878  لسنةشراء في نهاية ا  دةعاإ  ت تفاقيااوجب  بمالمباعة  وجودات  ملا  منلمتحصلة  مبالغ الغت 
د  2,011 أمريكي(والمليون  الم  تلغب  .ر  لالقيمة  بموجبا  يةلالما  ق اورألدرجة  في إعادة    يات تفاقا  لمباعة  ال  شراء    2,984  ةنسنهاية 

 ريكي(.أموالر د مليون 2,035  :2021ي )يكمرأيون دوالر لم
 

  698  :2021)  ر أمريكيوالد  مليون  1,386نة  لسا  ةع في نهايـبيالة  داعإ  تتفاقياابموجب  مشتراة  الدات  وموجلوعة ل مدفالبلغت المبالغ  
أمريدون  ملي ار  الخسائمخصص    منها  اً ومسحم  ،(يكوالر  وأنمعلات  تجانبمتتعلق  ووقعة،  تلماالئتمانية  القبلغلخزانة.  ا  طةشالء  مة يت 
لألووقالس المالية  راية  نهايةالعادة  إ  تاتفاقيا  وجببم  ةالمشتراق  في  دوال  1,559  السنة   بيع  ون يمل  698:  2021)مريكي  أ  رمليون 
 ي(. يكر أمردوال

 

 ة قالع لا ت ذا  فراطألاالت مع  اممع 28
 

الزميلة وأعاركلشوان  ييسلرئهمين ااسوالمساسية  ألااألم  كة  الشرالعالقة    اتذ  األطرافتمثل   اإلدارة  فوموظ  ةرلس اإلداضاء مجت  ي 
وافقة  لمتم اي.  فطرااأله  ذه  بلن قهري مجو  لبشكرة  المتأث  ة أوركتمشاليطرة  سال  أوطرة  سيخاضعة للات  وشركيين للمجموعة  يسالرئ
 عة. ومالمجإدارة  ل من قب التمعامة بهذه اللقروط الدفع المتعشو يرعستالات سى سياعل
 

 ية الموحدة:لمالفي القوائم ا نةوالمتضملعالقة اذات  فاة باألطرلمتعلقنهاية السنة ا دةرصأ لييا فيمو
 

2021 2022 
 أعضاء 

 ارة اإلدس لمج
 اهممس
 سييرئ

 ة الشرك
  سية سااأل ماأل

      
 ئع العمالءاود 3,173 - 6 3,179 4,269
 ات اقتراض 1,115 - - 1,115 1,115

 *1في / الدائم فئة  ضاإلارأس المال   390 -  390 

347 387 - - 387 
  تالمعامالرة والمتاج  نحتملة ممت امالتزانود ب

 اتية التصفيةقصيرة األجل وذ
 

المجموالسنة* خالل   قامت  فعة  ،  علابدفع  ائدة  ا ى رأس   / فئة  دائللمال اإلضافي  وقدربمب  1م  دو  9ه  لغ  أمريكيمليون  تم   الر  والتي 
 لتغيرات في حقوق الملكية. ل دةحالموفي القائمة  احتسابها

 

 :موحدة لية الماال ائمفي القونة متضمالوات العالقة ف ذراات المتعلقة باألطوفالمصرو  الدخلي لفيما ي
2021 2022     

      
 ولة عمدخل     8 12

 ائدولفاات روفصم    119 72
 

 سيين:ئيردارة الاإل يموظفتعويضات  يليا يمف
2021 2022     

     

 ل  ين القصيرة األج لموظفمكافآت ا   20 17

  د التوظيفما بع مكافآت   8 4
────── ──────     

21 28     
══════ ══════     

 نة ااألم وداتموج 29
 

  توداوجلماهذه  ب  اظتفحاالي(. يتم  يكأمر  ون دوالريمل  18,240:  2021)كي  ريأمر  دوال  ون ليم  17,018السنة  ية  في نهالمدارة  ا  موالاأل  لغتب
 . الي مدة للمركز ال لموحا القائمة يمينها فعليه ال يتم تضمانة وبصفة األ

 

   مية إسال  تداوموجو ودائع 30
 

ودائضمتت العمالن  إسالداو  لىعات  راضقتاالووالبنوك    ء ع  أدوال  نيومل  2,618لي  بإجمامية  ئع   ن مليو  2,395:  2021)  كيمرير 
أمري ال  .ي(كدوالر  وارقتتضمن  ا  بهامحتفظ  ال  اراتمثستواإلسلف  لوض  غير   إسالمية جودات  مو  ىعليداعات  إلواة  لمتاجرلغرض 

 ر ليون دوالم  864:  2021كي )يرمأ  رالن دووليم  882و  أمريكي(ن دوالر  ليوم  887  :2021)أمريكي    والرد  مليون  984لي  بإجما
 . أمريكي( دوالر نويمل 19: 2021ر أمريكي )والدن ويمل 8و ريكي(مأ
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 ةلموحدلية ا ماال ئمواقلإيضاحات حول ا
 2022ر مب ديس 31

  ةكيرات األمرييين الدوالبمالجميع األرقام 

 كضمان  مرهونةوجودات م 31
 

الماليبتاريخ   التقرير  ال  افةإلضا ب  ،إعداد  ر  ،27  مرق  يضاحاإلفي    كورةالمذنود  بإلى  دوالر ون  يلم  265  يمالبإجدات  جووم  هنتم 
 خرى.فية أيات مصرعملت وااقتراضمقابل  انمكض( يأمريكر مليون دوال 302:  2021يكي )أمر
 

 الت ي وتحو يعهابتوز ىرباح أسهم موصوأ رباحألهم في اللس  مخفضلي وااساألس صيب ن ال 32
 
 ح  األربا فيم خفض للسهماسي والألسا بينصال 32-1
األرم  ه لسل  سياساألصيب  نال  ـبيحتس الشركة  ة ربح  قسمب  احبفي  إلى مساهمي  للسنةالعائد  لعدلمتوساى  عل  األم  المرجح  األسهم  د  ط 
السنالقائم خالل  للسهملمخفاصيب  الن  اباحتسيتم  ة.  ة  األرب  ض  بقافي  اح  الربح  إ لعاسمة  مساهمي  ئد  متوسط  ال  على  األم  الشركةلى 

لعد مرلا األجح  خالد  القائمة  إل ضافإلباسنة  ال  لسهم  اا   ىة  األسهم  رجلملمتوسط  لعدد  سح  تحويل  إصداريتم  التي  عند  سهم  األع  يجمها 
 .  ة إلى أسهمالمحتملة المخفض

 
 : ها(وزيعتوصى بم مباح أسهر)قبل أ ةللسنة المجموع حأربافيما يلي 

2021 2022  
   

 شركة األم المي مساه إلى  العائدربح ال 154 100

100 145 
المال   رأسالفائدة المدفوعة على  صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم بعد تعديل 

 (النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح الحتساب) 1اإلضافي / الدائم فئة 

3,086 3,094 
 احباألر  فيللسهم األساسي صيب لحساب النل السنة  خال مةائالق سهم األد لعد حط المرجتوسملا

 ( نبالماليي)
 ( كيأمري دوالر) رباحاألي فلمخفض للسهم ااألساسي و نصيبال 0,05 0,03

 
 ت الحويوت  اتوزيعهصى بوم باح أسهمرأ 32-2
 

أربا دفع  بواقع  تم  نقدية  أسهم  للسهم  0,01ح  أمريكي  أمريكي  مليون    31وبإجمالي    دوالر  للموا  2021لسنة  دوالر  تم  وفقاً  التي  فقة 
 . 2022مارس  23عقد بتاريخ السنوي المنعمومية الحصول عليها في اجتماع الجمعية ال

 

 ال مال أسرية فاك 33
 
األهمثتت ر  اتسياسل  ةلرئيسيا  دافل  تنتهجهامال  ال  أسإدارة  امتثضمفي  وعة  المجم  التي  مال  ال  سأر  لباتتطملة  المجموع  الان 
 قيمة لى ل ل عالحد األادة  زيوا  الية من أجل دعم أعمالهال عمسرأ  ة ونسبةقوي  ةينائتمابدرجات    ةمجموعلا   تحتفظن  وبأاً  يرجخا  روضةمفال

 ن.ياهممسال عند
 
بإجمالموم  قت الت  يه فيعل  ديالتتع  إجراءو  الهامسأر  هيكلة  داروعة    ى عل اطر  مخلاص  وخصائ  يةادقتصالا  وفظرلافي  يرات  غضوء 

  ار أو إصد  نهميساأرباح األسهم المدفوعة للمغ  البمل  وعة تعديمجملل  زيجو،  و تعديلهأ  لمالاس  رأ  كلهيلى  ع  ظافحلا  أجل  منطتها.  أنش
 قة.   الساب نواتسات عن الليمالعو ساتلسياا و افاألهد فيات رييغتأي   ثتحدم ل .سمالرأسندات 

 
ااة مخنسب  ساباحتيستند   ل  ةموحد  قياس  ةجينهمى  عل  2022  رديسمب  31ي  فكما    ةهينتالم  ةلسنل  لموجوداتطر   تفاقيةا  اتتوجيهوفقاً 
   ي.رة عن مصرف البحرين المركزلصادا  3 بازل

  2022 2021 
    لمالارأس   دةقاع
    
 3,977 3,866 [ أ]   1ة فئ اديةم العاألسه  الالم أسر

 82 470  1 فئة  اإلضافي  المال رأس
  ─────── ─────── 

 4,059 4,336 [ب]   1 ة فئال لمارأس  عدةقامجموع 
    
 265 290  2فئة   مالال سرأ
  ─────── ─────── 

 4,324 4,626 [ج]   لمالمجموع قاعدة رأس ا
  ═══════ ═══════ 
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 ةحدموية الئم المالالقوا لإيضاحات حو
 2022 رديسمب  31

  ةمريكياأل  راتاليين الدوبمالألرقام ا جميع

 

 تمة( )ت س المالأ ركفاية  33

 

 رخاطبالمة رجحمال  تضار تعلا
  2022 2021 
    

 23,017 25,003  ةالميزاني جة فيغير مدر وبنود ئتماناالطر امخب حةرجمودات جمو

 974 866    يةفي الميزان رجةدم ود غيرمخاطر السوق وبنب رجحةمات دجومو

 1,604 1,677  ة يتشغيللا خاطرمالب رجحةمات ودموج
  ───────── ───────── 
 25,595 27,546 [ د] ر اطخمبال  ةجحالمرت وجودالي المامجإ
  ════════ ════════ 

 % 15,5 %14,0 [ 100*د/أ]   1نسبة رأس المال األسهم العادية فئة 
  ════════ ════════ 

 % 15,9 %15,7 [ 100*د/ب]   1نسبة رأس المال فئة 
  ════════ ════════ 

 % 16,9 %16,8 [ 100*د/ج] اطرة خات المدوجومنسبة 
  ════════ ════════ 

    

 % 12,5 %12,5  ة وجودات المخاطرسبة ملن لمطلوبا  دنىألا الحد
  ════════ ════════ 

 
 : ى عل  يةاسورة أسصموعة بللمجالمال   رأس ةدقاع ملشتت
  للسنة ربح  لواطرة  سيمالق غير  حقوالوورة  دالماح  براألو  تياطياتاإلحوانة  أسهم الخزومال  ال س  أر: أسهم  1  فئة رأس المال   (أ)

 ؛ دلةاة العقيمالي ف ةكمرات المترايتغلاو
 ؛ وكنعة للبابقبل شركة تن م ةصادرة مالية دائمة هل من أدامؤ ء: جز 1افي فئة ال اإلضلمأس ار (ب)
 .متوقعةلا ةيتمانئاال ائروالخسحقوق غير المسيطرة المؤهلة ال : 2فئة   رأس المال ( )ج
 
 ركزي.لمين ارحلبصرف ام قبل نم دة حدملال الماأس ر ةكفاي اتبة متطلافكبالمجموعة  متلتزالقد 
 

 ية  ة التمويلنشطالناتجة من األلمطلوبات ا  فيرات غيتلا 34
 

 رمبيسد 31
2022 

رات صرف تغي
   ةنبيجألمالت االع

قدية،  تدفقات ن
 افي  ص

   يرناي 1
2022   

      
 يداع إ تشهادا  725 ( 187) ( 103) 435

 ات تراضاق  1,211 75 11 1,297
────── ────── ────── ──────   

 يلية وتمألنشطة الات من اموع المطلوبمج  1,936 ( 112) ( 92) 1,732
══════ ══════ ══════ ══════   

 

 رديسمب 31
2021 

رات صرف تغي
  ةنبيجألمالت االع

قدية، تدفقات ن
 افي  ص

  يرناي 1
2021   

      
 داع ات إيادشه  494 234 (3) 725

 ات اضتراق  1,795 ( 581) (3) 1,211
────── ────── ────── ──────   

 ية  يلموتاألنشطة الن بات ممطلو لمجموع ا  2,289 ( 347) (6) 1,936
══════ ══════ ══════ ══════   
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 ةحدموية الللقوائم الماا لإيضاحات حو
 2022 رديسمب  31

  ةمريكياأل  راتالدوال نبمالييألرقام اجميع 

 حواذ لى االستع ألعمال ج ادم 35
 

 ى بلو بنك مصر علذ تحواساال 35-1
ا 2021  يرينا  15خ  ياربت أبرم  اتفاقية،  للبنان،  (مبلو)  ل م.والمهجر ش.  اننبلنك  ع بم  شراءع وبي  لبنك    بالغة ال  ته صح  على   ستحواذال، 

م  ييقتلقترح  ل نقدي مبقابم  (يزاملإلن خالل عرض المناقصة اها مؤتم شراتي  ال  صصحلا ا في ذلك  بم)  مصرلوك  نك ببمن  %  99,5
ة  مليع  تمامشروط مختلفة إلك  انهجد  تو   ،ء من االتفاقيةكجز  صري.م  جنيه  ليونم  6,700ة  يمبق%  100بنسبة    صرمم  لوب  نكية بكلم

والحاالستحوا علىذ  وتعييطالسي   صول  البرة  ممثلي  مجلس  ن  في  بنك  نك  بين  الشذه  ه  تتضمن  ر.مص  ومبلإدارة  من  ور  ماألروط، 
 بنك لالمصرح به  المال    تكمال زيادة رأسسن والبناو  ومصر  حرينفي مملكة البفة  تلمخلا  يةنظيم لتا  قاتوافالمعلى    لالحصو رى،  خألا
  . 2021سنة ل  خالذ  االستحواة  صفقلمجموعة أكملت االصلة و  نجاز ذات إلظيمية وشروط اافقات التنلموميع اجوفيت  استلقد  .  مصرم  لوب

 ينلتشأتين منفصبالعمل كمن  مصر  ة مصر وبنك بلومبيعرالة  يالمصرفة  المؤسسر وهي  مص  وعة فيلمجمل  ةابعوستواصل الشركات الت
 .2023في شهر يناير نية القانوج دم لاال نتهاء من أعمى يتم االحت
 

با المعاملة  احتساب  تم  طريلقد  االقتناءستخدام  بموللمحاس  قة  إل  المعيار  جببة  العداالدولي  ب  –  3  رقمية  الالم  يرارتقد  دمج المتعلق 
التع  ثحي  األعمال وبنك    هية  مجموعد  الم  وه  مصربلوم  المشتري  م ةشتراالملكية  هو  كما  ب.  إلعداد    ليدولاالمعيار  موحب  طلوب 
قام  3م  رقالية  الم  يرالتقار االست،  عملية  باحتساب  باالبنك  تلك  القحواذ  ا دللموجوالمبدئية  دلة  لعاا  يم ستخدام  والمطنالمقتات  ات لوبة 

ب طلتي   .2021  يسمبرد  31ي  فالمنتهية   ةلسنالموحدة للمجموعة ل   القوائم الماليةفي    هاعن  فصاحاإلتم  ي  والت  واذاالستح  ضة بتاريخرتفمال
رقم  المع المالية  التقارير  الدولي إلعداد  تاريخ االستحواذ    12خالل  الشراء    سعرتخصيص  عملية    ل اكمإ  3يار  من  ً فقووشهراً  لذلك    ا

  2022خالل شهر سبتمبر  دات والمطلوبات المحددة  موجوشراء الل  مقابت  ء وخصصشراء الشرا  ية تخصيصعملالمجموعة  أكملت  
 االستحواذ. عملية هرة الناتجة عن لشاو  والموجودات الملموسة األخرى

 

 شراء ابل المق 35-2

  

التدفقات النقدية  
جة من  النات
 ستحواذاال

   
 141  لمكتسب لدى شركة تابعة اقد الن صافي

 ( 426)  فوع  مدالنقد ال
  ────────── 

  (285 ) 
  ══════════ 

   تحواذسمتعلقة بااليف تكال 35-3
ا،  2022  سنةخالل   باالستحواذ    عةمومجلتكبدت  متعلقة  لتكاليف  ألطراف  نتيجة  المدفوعة  الخد  أخرى لرسوم  المامقابل    قانونية ت 

بالغ  الواذ  ستحاالية  لعملى  ع  ملونعي  األخرى  فطراألان  ين مري الستشااراء  خب  كاليفعن ت  لمعامالت، فضالً اوخدمات  تقييم  ت الخدماو
 (.مريكيأ رالدون يومل 12 :2021دوالر أمريكي ) ن يومل 9يمتها ق
 

 ودات المحددة المقتناة والمطلوبات المفترضة الموج 35-4
 واذ: تحسخ االبتاري ترضةمفات اللوبطوالمموجودات لللعادلة قيم االالتالي  الجدول يلخص 

  

ادلة الع ةميالق
 ثبتة عندالم
 واذستحاال

 ( معاد عرضها )  
   ات ودالموج
 141  ة ئلسا الأمو

 2  المتاجرة ض غرلظ بها محتف أوراق مالية
 897  لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى إيداعات 

 46  بموجب اتفاقيات إعادة شراء تراة مالية مش راقأو
 1,084  رةتاجالمر غي ضلغرتفظ بها مارات محثتإس
 717  وسلف ض قرو
 58  رىأخ توداموج
 100  ومعدات  اتممتلك

  ────────── 

 3,045  وع الموجودات مجم
  ══════════ 
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 ةحدموية الللقوائم الماا لإيضاحات حو
 2022 رديسمب  31

  ةمريكياأل  راتبماليين الدوالألرقام اجميع 

 (مةتت)  حواذلى االستع ال مألعدمج ا 35
 
 (تتمة) المفترضةات طلوبناة والمة المقتمحددودات الوجالم 35-4

  

ادلة الع ةميالق
المثبتة عند 

 واذستحاال
 ( ها معاد عرض)  
   ات وبطلمال

 2,262  الءمودائع الع

 5   البنوكودائع 

 372  يداعإدات شها

 19  ء شراإعادة  ياتفاقتاب ة بموجق مالية مباعاأور

 4  ضرائب

 54  رىات أخمطلوب

 3  ت إقتراضا
  ────────── 

 2,719  باتومطللجموع ام
  ══════════ 

   

 324  المدرجة بالقيمة العادلة  ة ددحمالودات الموج صافي مجموعمن  ةحصة المجموع

 80   ةالشهر

 22  خرىاألملموسلة  الغير ت داموجوال
  ────────── 

 426  راء  شابل المجموع مق
  ══════════ 

 
   تسبةدينة المكالذمم الم 35-5
فقات تدأفضل تقدير للقة القبض والمستح  يةقداعادلة وإجمالي المبالغ التعالقيمة الإن  ، فكتسبةذمم المدينة المالفئات  ن  ة مئة لكل فنسببال
 : كالتاليها هي صيلع تح يتوقلتي اللتعاقدية ا ية اقدالن

  ( د عرضها معا)

 العادلة  ةيمالق
نة م المديللذم
 تسبة كملا

 غالمبالجمالي إ
قدية التعا
  ضلقبة استحقالم

النقدية  لتدفقاتا
عاقدية التي ال  لتا

 ا هصيليتوقع تح
     
 - 141 141  ة ئلسا الأمو

 - 2 2  لمتاجرة لغرض افظ بها حتم أوراق مالية

 - 897 897  ة أخرى سات ماليمؤسك وونبلدى إيداعات 

 - 46 46  راء ة شداعات إبموجب اتفاقية مشتراة يمالق أورا

 ( 1) 1,081 1,084  رةض غير المتاجلغربها ت محتفظ ستثماراإ

 ( 95) 839 717  وسلف قروض 

 - 49 49  ى رأخ يةمال توداوجم
  ────────── ────────── ────────── 

 ( 96) 3,055 2,936  مجموع  ال
  ══════════ ══════════ ══════════ 
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 ةحدموال ةيللقوائم الماا لإيضاحات حو
 2022 رسمب دي  31

  ةمريكياأل  راتيين الدوالبمالقام ألراميع ج

 (تتمة)  حواذلى االستع ألعمال دمج ا 35
 
  ةرالشه 35-6
 تثحد.  2021  ديسمبر  31كما في    ةالموحدالمالية  قوائم  الفي  المؤقت    اءلشرا  رسعص  تخصيعلى أساس    المحتسبةلشهرة  ا  تضمين  تم
انتهت من و  رضةتالمف اة والمطلوبات  مقتنالت  داعادلة للموجوالم  للقي  قديرهات  عةمومجال  اكملتعندما    قياسال  ل فترةة خالت الحقديالتع

ي تم لتا  قافالتو  وأوجهقتناة  مالتجارية  بلية المتوقعة لألعمال الالمستق  ألرباحإلى اساس  رة باألالشه  وتعزى.  اءشرلر اتخصيص سععملية  
 : ةلشهرفي اات وفيما يلي أدناه التغير ا.هاؤإنش
 

ً لمسجال) 2021مبر يسد 31ي كما ف  96  ( ة مسبقا

 ( 16)  تخصيص سعر الشراء  عملية  نتيجة لالنتهاء من  يالتتعد
  ────────── 

 80  ( معاد عرضه) 2021ديسمبر  31كما في 

 ( 29)  ات في سعر الصرف تغير
  ────────── 

 51  2022ديسمبر  31كما في 
  ══════════ 
 

 خرى سلة األولملمر اغي –جيات لتقييم والمنهج انه 35-7
 

 ةلموسع األساسية غير المالودائ
جب هذا النهج، بموو، في تقييم الودائع األساسية غير الملموسة.  الدخلو بديل لنهج  وه،  ةالتكاليف المخفضتوفير  ج  نهالمجموعة  طبقت  

ئات الودائع ة من فكل فئ  ضمنصر  ملوم  ك بساسية لبنة الودائع األكلفن تلملموسة على أنها الفرق بيا يتم تقييم الودائع األساسية غير  
يتم خصم  ذلك    وبعدلكل فئة من فئات الودائع.  وتاريخ االستحقاق  ت الصلة  ذاة  ليل لألموال الخاصة بالعموتكلفة المصدر البد،  توالعمال

 طر.المخا معدل خصمسعر  خداماستالحالية بل إلى القيمة مويللتلوم مصر والتكلفة البديلة بكور أعاله بين تكلفة تمويل بنك  الفارق المذ
 

ال االف  حليلتيأخذ  تستند رسوفيروالتو  الجاريحساب  العتبار  ي  والتحويل  لتا  م.  إلى  ناقص  والعموالت  الرسوم  وافتراضات  المفترضة 
 تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحاليين التحليل ال
 

  تخصيص سعر الشراء 35-8
عديالت التقييم  على ت  ثال ال الحصر،سبيل الملى  ز عيركتمع ال  2022سبتمبر  ل شهر  خالراء  لشر اسعشامل ل   يصتخصالبنك  ل  اكملقد  
 :لييما ل
 

 ؛ (خرىاأل ةغير الملموسلالودائع األساسية )ات الموجودات غير الملموسلة إثب  •

  ةتفظ بها لغرض غير المتاجراستثمارات مح •

 ؛ قروض وسلف •

 و ؛تارات ومعداعق •

 .رى المثبتةاألخلية ير المالية وغمالمطلوبات الالموجودات وا •
 

  المبدئية القيم العادلة  عرض  اريخ االستحواذ، بما في ذلك إعادة  ت  من  اً تمام عملية تخصيص سعر الشراء خالل اثني عشر شهركان إل
  ما فيكلمالي  مركز ا للمة الموحدة  القائعلى بنود  لي  التاالتأثير  نك بلوم مصر،  بمن  الموجودات  على صافي    بموجبها االستحواذ  ي تمالت
 : 2021ديسمبر  31
 

 الموحدة للمركز المالي مة القائ

  الوصف

  اكم المسجلة مسبقا  
ديسمبر  31في 

2021 

 تأثير 
 إعادة العرض 

 –معاد عرضها 
 سمبردي 31

2021 
 8,390 40 8,350  رةض غير المتاجارات محتفظ بها لغرإستثم     

 16,716 (52) 16,768  ف وسلقروض 

 2,219 6 2,213  أخرى تاودوجم

 319 10 309  ت داومعكات ممتل

 34,901 4 34,897  موجودات مجموع ال

 83 4 79  ئب اضر

 30,666 4 30,662  مجموع المطلوبات  
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 ةحدموية الللقوائم الما ا  لإيضاحات حو
 2022 ر ديسمب 31

  ة مريكياأل راتماليين الدوالبألرقام اجميع 

 ( مةتت) اذوحتلى االسعل  ألعمادمج ا 35
 
 لموسة المكتسبة ير المغع األساسية الوائة ومحالل الشهراضص فح 35-9

تقييم لمؤشرات إعداد كل تقرير مالي، يتم إجراء    في تاريخ.  لالضمحالل  اً األعمال سنويالمكتسبة من خالل دمج    رةهلشايتم مراجعة  
وجود  لالاالضمح  حالة  وفي  ه .  من  فح يتطلمؤشرات،  الذه  أي  إجراء  يقالالضمحاللص  ب  االفح رن  .  القا ص  القيمة  بلة  ضمحالل 
للالستردا للنقد  وحدات  لد  لالمنتجة  تحمل  و  بنكلالتابعة  القيمة  الشهرةالتي  نموذج  خالل  من  المحدد  النحو  على  بالالمستخدمة،  قيمة ، 
 نطقة ات التابعة لمالشرك،  ة للنقدتح منللوحدة الالشهرة    تخصيصتم  .  ات المنتجة للنقدن الوحدملكل وحدة  الموجودات  لصافي  المدرجة  

 .ماليةعات تقديم التقارير الطا وق ةتعد القطاعات التشغيلييا، والتي إفريق  الشرق األوسط وشمال
 

ة دينقلتدفقات ال المستخدمة ل  يمةنموذج القيتم استخدام  .  قيبنهج الدخل المت لنقد بناًء على  ل  المنتجةلوحدة  للالسترداد    ةالقابلقيمة  تم تحديد ال
دائم  بشكة  قعالمتو فترةخالل  مدتها  ل  تطبيق  سنوات    8  مستقبلية  ذلك  وبعد  التوقعات،  نمن  )طويل األجل(.نه  مو معدل  يلي    ائي  فيما 
 لتقييم االضمحالل. نموذج الدخل المتبقي المستخدمة في  ةتراضات الجوهريفاال

 

الخص • اشتقاقه ب21  ممعدل  يتم  والذي  تسعير  است %،  نموذج  ومالرأسم  اتالموجودخدام  بتكلفةالية  ا  تمعدال  قارنته  لمال  رأس 
 لمصادر الخارجية. ها االتي تنتج 

ائدة القياسية ومعدالت  أسعار الف  رات المتوقعة فيللتغي  اً %، بعد تعديله وفق7األرباح طويلة األجل بنسبة  و  نم  تطبيق معدل  تم •
 .2030 سنةمتوقعة بعد ال بمرور الوقت، على الفترات عنمو القطا 

 
 الفتراضات التالية:ية ل أكثر حساسلنقد  المنتجة لحدة والمستخدمة للالقيمة ر حساب تبيع

 ؛دةهوامش الفائ •

 و ؛عدالت الخصمم •

 ؛  التوقعاترة التدفقات النقدية بعد فت  الستنتاجمعدالت النمو المتوقعة المستخدمة  •
 
 دة ش الفائامهو
 لظروف السوق المتوقعة. ازانةالمول فترة ال خ  ا هغييرتم تي. الموازنهة  السوق السائدة في بداية فتردة إلى أسعار د هوامش الفائتستن
 

 الخصم معدالت
ار  و المعيه  ذايعد ه  ألعمال التجارية.ن ا م  ستخدم المطلوب في كل عملماإلدارة للعائد على رأس المال التعكس معدالت الخصم تقدير  

الخصم باستخدام نموذج لتسعير   تدالمع  احتسابم  يتة.  بليمستقات االستثمار الداء التشغيلي وتقييم مقترح ارة لتقييم األتستخدمه اإلد  الذي
 .الرأسمالية الموجودات

 
 ومعدالت التضخم المحلية  يالمتوقع والناتج المحلي اإلجمال معدل النمو

ضمحالل  االد  عدم وجوإلى  اضمحالل الشهرة    فحص، حدد  2022ديسمبر    31ي  . فقطاعحول ال  اثأبحنشر  د االفتراضات إلى  ستنت
 المخصصة للشركات التابعة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. لنقد لمنتجة لا حدةولل  مالالز
 

المتوقعة با تم خ  التدفقات النقدية  إن زيادة معدل الخصم  أعالتخدام معدل الخصم المذكور  سصم  معدل  أو االن %  1بة  سبنه.  خفاض في 
مال النهائي  األخ ب  االحتفاظع  نمو  يقلثاب رى  العوامل  سوف  التة  للالستر  ةقابلالمة  قيل  لوحدة  لداد  إلى  المنتجة  وسيؤدي    اضمحالل لنقد 

 الشهرة.
 

 أخرى ملموسة غير ات موجود
الموجوداتيتم   المكت  إثبات  األخرى  الملموسة  العادلتبقيم"  سبةغير  الإلاعند    ة"ها  الم.  مبدئيثبات  يلزالمعايير  التي  استيفاؤها حددة  م 

هي أن الموجودات غير الملموسة يجب أن تكون  االستحواذ  ي عملية  ف هرة  الشعن    لةنفصم  صورةبت غير الملموسة  الموجوداإلثبات  
 ؛ ما إللتحديد بوضوح، من حيث أنها قابلة 
 

تئجارها أو تبادلها، إما  ترخيصها أو اسأو  تحويليها  عها أو  وبي  شأةمنالن فصلها أو تقسيمها عن  يمك، أي  للفصل  بلةقا أن تكون   •
 ؛ أوذات صلةدات أو المطلوبات  الموجوقد أو ع مع انقترأو باالرة منفردة بصو

 

يمكن فصلها عن    أو  للتحويلتلك الحقوق قابلة    تية أخرى، بصرف النظر عما إذا كانحقوق تعاقدية أو حقوق قانونناتجة عن   •
 مات أخرى. والتزا عن حقوقو أالمنشأة 
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  ةمريكياأل  راتيين الدوالالبم مرقاألاجميع 

 (تتمة)  حواذلى االستع ألعمال دمج ا 35
 
 ( تتمة)موسة المكتسبة لير المغع األساسية الوائ ة والشهراضمحالل فحص  35-9
الودائع األساسية غير  الب  حدد غيباعتبارالملموسة  نك  الباستخدام طريقة    إطفاؤها يتم    ر ملموسة أخرىها موجودات  ى  عل ثابت  القسط 
داد  رلالست  ةالقابلتقدر القيمة  ،  حاللاالضم  ات  مؤشراي من    نتجسنوات. وإذا    10بـ  والتي تقدر  ،  للموجودات  ةاإلنتاجيمار  عاأل  ىمد

إثبات خس لم يتلمدرجةالقيمة امن  د أدنى  لالستردا  القابلةلقيمة  إذا كانت ا  اللارة اضمحويتم  فيما  ضمحالل  لالمؤشرات  أي  م تحديد  . 
 .وسةالملمة غير سيسااأل دائعبالويتعلق 
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والتي مجلس اإلدارة بل من قالمالية الموحدة وائم قالاعتماد تاريخ والذي يعد ، 2023فبراير   12 ختاري لم تكن هناك أحداث الحقة حتى

 حدة.لمالية المواقوائم ثر على القد تؤ


