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 يلالقائمة المرحلية الموحدة للمركز الما
 )مراجعة( 2020يونيو  30

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مدققة  مراجعة  

 إيضاح
 يونيو  30

2020 
 برديسم 31

2019 

 الموجودات
 1,874 1,960 أموال سائلة

 507 582 ةبها لغرض المتاجر أوراق مالية محتفظ

 2,051 2,259 ومؤسسات مالية أخرى بنوك لدىإيداعات 

 1,398 1,467 شراءاتفاقيات إعادة  ية مشتراة بموجبالأوراق م

 5,836 5,873 4 ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ

 16,452 14,583 5 قروض وسلف

 1,767 2,712 موجودات أخرى

 183 187 دات ومع ممتلكات 
────────── ────────── 

 30,068 29,623 مجموع الموجودات
══════════ ══════════ 

 المطلوبات
 16,666 15.989 ائع العمالء دو

 3,897 3,876  البنوكودائع 

 399 283 يداعإشهادات 

 1,008 1,276 شراءاتفاقيات إعادة ق مالية مباعة بموجب اأور

 63 168  بائضر

 2,1541,466 مطلوبات أخرى

 2,080 1,885 إقتراضات
────────── ────────── 

 25,579 25,631 جموع المطلوبات م
────────── ────────── 

 لملكيةق احقو
 3,110 3,110 رأس المال

 (6) ( 6) أسهم خزانة

 520 520 إحتياطي قانوني 

 1,051 986 أرباح مدورة 

 (644) (973)إحتياطيات أخرى 
────────── ────────── 

 4,031 3,637 مي الشركة األمالعائدة إلى مساهة حقوق الملكي

 458 355 حقوق غير مسيطرة
────────── ────────── 

 4,489 3,992   ملكيةحقوق الع مجمو
────────── ────────── 

29,62330,068 لملكية ق احقوو مجموع المطلوبات
══════════ ══════════ 

وتم توقيعها نيابة  2020 أغسطس 14بتاريخ  جلس اإلدارةبل ممن قة الموحدة المختصرة ئم المالية المرحليتم اعتماد إصدار القوا
 التنفيذي للمجموعة.  الرئيساإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وس جلعنهم من قبل رئيس م

 يق عمر الكبيرصدال
 رئيس مجلس اإلدارة

 محمد عبدالرضا سليم
 رةنائب رئيس مجلس اإلدا

 خالد كعوان
 عةللمجمو التنفيذي  يسالرئ
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 الموحدة لألرباح أو الخسائرالمرحلية  القائمة
 )مراجعة( 2020يونيو  30ي أشهر المنتهية ف ستةاللفترة 

جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

 مراجعة
 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2019 2020 إيضاح

 ي تشغيلال دخلال

 745 683 ه بمشا  ودخل ل الفوائددخ 
 ( 466)  ( 431) ومصروفات مشابهة   مصروفات الفوائد

───────── ───────── 

 279 252 صافي دخل الفوائد 

 158 ( 12)  6 خري آتشغيل دخل (مصروف)
───────── ───────── 

 437 240 ي تشغيلالدخل مجموع ال

 ( 21)  ( 174)  7 فات الخسائر االئتمانية رومص
───────── ───────── 

 416 66مصروفات الخسائر االئتمانية بعد  يتشغيلالدخل الصافي 
───────── ───────── 

 يةتشغيلالمصروفات ال

 170 152 موظفون 
 20 21 ومعدات ممتلكات 

 67 74 أخرى
───────── ───────── 

 257 247 يةمصروفات التشغيلالع مجمو
───────── ───────── 

 159 ( 181)  قبل الضرائب  الربح (خسارةال)

 ( 24)  124 على العمليات الخارجية ضريبي (مصروفاسترجاع )
───────── ───────── 

 135 ( 57)  للفترة الربح  (الخسارة)

 ( 23)  ( 10) إلى الحقوق غير المسيطرة عائدلا الربح
───────── ───────── 

 112 ( 67)  الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم (الخسارة)
═════════ ═════════ 

 في هملسلفض األساسي والمخنصيب  ال
 0,04 ( 0,02)  (ةمريكياأل اتدوالربال األرباح ) (الخسارة)

═════════ ═════════ 

 الصديق عمر الكبير
 رئيس مجلس اإلدارة

 ا سليمرضبدالمحمد ع
 جلس اإلدارةنائب رئيس م

 خالد كعوان
 للمجموعة فيذي تنال الرئيس
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الشامل لدخل ل ةالموحدلمرحلية اائمة الق
 )مراجعة( 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ةتسالرة لفت

األمريكية جميع األرقام بماليين الدوالرات

 مراجعة
 للستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
2020 2019 

 135 ( 57)  للفترة لربح ا  (الخسارة)
───────── ─────────

 خر: آلامل الشادخل ال  (الشاملة األخرى الخسارة)

إعادة  أو)  نيفهصتإعادة سيتم الدخل الشامل اآلخر الذي   (الشاملة األخرى الخسارة)
 قة: لالحفي الفترات ا ئرأو الخسااألرباح إلى تدويره( 

 تحويل عمالت أجنبية:
 22 ( 275)   في الشركات التابعة األجنبية قق من تحويل عمالت أجنبيةمح  غيرمكسب  (خسارة)

 :مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ديّنأدوات 
 29 ( 155)  الفترةلتغير في القيمة العادلة خالل ي اصاف

──────────────────

 (430 ) 51 
──────────────────

 لى  إعادة تدويره( إأو إعادة تصنيفه )  لن يتمل اآلخر الذي الشام خل الد
 في الفترات الالحقة:  الخسائرأو  باحراأل

- - عدالتقا  صندوق صافي التغير في إحتياطي
- - ةالفترية خالل لملكوق اصافي التغير في القيمة العادلة لسندات أسهم حق

───────── ───────── 

-- 
──────────────────

 51 ( 430)  للفترة خر اآلمل الدخل الشا(  الشاملة األخرى )الخسارة
──────────────────

 186 ( 487)  للفترة الشامل دخل لا (خسارة الشاملةال)مجموع 
═════════ ═════════ 

 لى: ئد إ العا
 159 ( 396)  مساهمي الشركة األم

 27 ( 91)  سيطرةحقوق غير م
───────── ───────── 

 (487 ) 186 
═════════ ═════════ 
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 لتدفقات النقديةل ةالموحدالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2020يونيو  30 هية فيالمنت أشهر  ستةاللفترة 

 ألمريكيةرات الدوالجميع األرقام بماليين ا 
 

 مراجعة  

 
 أشهر المنتهية ستةلل

 يونيو 30في 
 2020 2019 

    األنشطة التشغيلية

 135 (57)  للفترة الربح  (الخسارة)

    : تعديالت للبنود التالية    

 21 174  مانية مصروفات الخسائر االئت

 18 22    وإطفاء إستهالك

 (6) (26)  صافي -لغرض غير المتاجرة  اظ بهمحتفدين إستثمارات ربح من استبعاد 

    تشغيلية: المطلوبات الموجودات ولاتغيرات في     

 (22) (21)  ىخر أ ةمؤهلنة وأذونات ت خزاأذونا

 29 (215)  تاجرة أوراق مالية محتفظ بها لغرض الم

 609 (307)  ات مالية أخرىؤسس وم وكبنلدى  إيداعات

 (113) (397)  إعادة شراء قياتاتفا أوراق مالية مشتراة بموجب

 (115) 155  قروض وسلف

 (280) (1,290)  أخرىجودات وم

 (140) 728  عمالء الودائع 

 (534) 492    نوكالبودائع 

 (209) 277  شراء إعادة اتفاقياتراق مالية مباعة بموجب وأ

 351 1,070  أخرى باتطلوم

 (70) (153)  أخرى غير نقدية  تغيرات
  ─────── ─────── 

 (326) 452  تشغيليةطة الاألنش  (المستخدم فيمن )الناتج  صافي النقد
  ─────── ─────── 

    يةر ستثمااألنشطة اإل

 (1,491) (3,743)  ةمحتفظ بها لغرض غير المتاجر  إستثماراتشراء 

 1,209 3,690  محتفظ بها لغرض غير المتاجرة إستثمارات داسترداوبيع 

 (18) (20)  ومعداتكات ممتل شراء

 2 2  ومعداتممتلكات بيع 

 4 16  صافي  –شركات تابعة  ار فيإستثم
  ─────── ─────── 

 (294) (55)  يةستثمار األنشطة اإل دم فيستخالمقد الن فيصا
  ─────── ─────── 

    يليةاألنشطة التمو

 366 (112)  صافي –يداع إشهادات  إصدار  (سداد)
 162 9  اتراضإقتإصدار 

 (89) (177)  إقتراضات  سداد
 (3) -  إقتراضات شراء إعادة 

 (93) -  المجموعةلمساهمي أرباح أسهم مدفوعة 
 (14) (5)  هم مدفوعة لحقوق غير مسيطرةح أس بار أ

 (1) -  أسهم خزانة شراء
  ─────── ─────── 

 328 (285)  التمويلية  طةاألنش الناتج من )المستخدم في(  صافي النقد
  ─────── ─────── 

 (292) 112  حكمه وما فيالنقد في صافي التغير 
 5 (47)  على النقد وما في حكمه بيةجنتأثير تغيرات سعر صرف العمالت األ    
 1,341 1,657  الفترة في بداية النقد وما في حكمه     
  ─────── ─────── 

 1,054 1,722  *فترةة النهايفي  النقد وما في حكمه
  ═══════ ═══════ 
 

بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة  رىأخ أذونات خزانة وأذونات مؤهلةسائلة باستثناء أموال على * يشتمل النقد وما في حكمه 
 .(مليون دوالر أمريكي 288: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 238بقيمة أشهر 
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 الملكيةلتغيرات في حقوق الموحدة لالمرحلية ائمة الق
 )مراجعة( 2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 كيةمرييين الدوالرات األجميع األرقام بمال 
 

  إلى مساهمي الشركة األم ية العائدةحقوق الملك 
 حقوق

  غير مسيطرة
 مجموع
 ية الملكحقوق 

    إحتياطيات أخرى     

 
 رأس
 المال

أسهم  
 نةخزا

 إحتياطي
 قانوني

 أرباح
 مدورة*

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل

عمالت 
 أجنبية

تغيرات 
متراكمة في 

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   مجموعلا دقاعالت
            

 4,489 458 4,031 (32) 42 (754) 100 1,051 520 (6) 3,110 2019ديسمبر  31في 

            

 (57) 10 (67) - - - - (67) - - - ةالربح للفتر (الخسارة)

 (430) (101) (329) - (155) (174) - - - - - للفترة  ىخسارة شاملة أخر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 (487) (91) (396) - (155) (174) - (67) - - - ترةللف ةالشامل رةالخسا وع مجم
الشركات ى في حقوق تغيرات أخر

 (10) (12) 2 - - - - 2 - - - التابعة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 3,992 355 3,637 ( 32) (113) (928) 100 986 520 ( 6) 3,110 )مراجعة(  2020يونيو  30ي ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 .مليون دوالر أمريكي( 479 :2019ديسمبر  31) مليون دوالر أمريكي 482الي تابعة بإجمناتجة من توحيد شركات ة للتوزيع ابلقير ات غالمدورة على إحتياطيضمن األرباح تت *



 (.)ش.م.بالمؤسسة العربية المصرفية 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة 13إلى  1من  ضاحات المرفقةتشكل اإلي
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 الملكيةوق لتغيرات في حقالمرحلية الموحدة لائمة الق
 ة(اجع)مر  2020يونيو  30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 
 كيةمريجميع األرقام بماليين الدوالرات األ 

 

  مالشركة األ لعائدة إلى مساهميملكية احقوق ال 
 حقوق

  غير مسيطرة
 مجموع

 ية حقوق الملك

    إحتياطيات أخرى     

 
 رأس
 المال

أسهم  
 خزانة

 إحتياطي
 قانوني

 احأرب
 مدورة*

 إحتياطي
 عام

 تعديالت
 تحويل

عمالت 
 أجنبية

تغيرات 
ي ف تراكمةم

 العادلة ةالقيم

إحتياطي 
صندوق 

   موعمج ال دقاعالت
            

 4,316 454 3,862 (30) (37) (744) 100 966 501 (4) 3,110 2018 ديسمبر 31في 

            

 135 23 112 - - - - 112 - - - الربح للفترة

 51 4 47 - 29 18 - - - - - للفترة  دخل شامل آخر
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 186 27 159 - 29 18 - 112 - - - الشامل للفترة دخلموع الج م

 (93)  - (93) - - - - (93) - - - أرباح أسهم

 ( 1)  - (1) - - - - - - (1) - صافي – شراء أسهم خزانة
ات الشرك تغيرات أخرى في حقوق

 ( 9)  (10) 1 - - - - 1 - - - ابعةالت
 ─────── ─────── ─────── ─────── ────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,399 471 3,928 (30) (8) (726) 100 986 501 (5) 3,110 )مراجعة( 2019يونيو  30ي ف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 (..م.بصرفية )شسة العربية المسالمؤ
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 ختصرة لما الموحدة المرحليةئم المالية ول القوايضاحات حإ
 (مراجعة) 2020يونيو  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 التأسيس واألنشطة 1
 

ب مرسوم أميري، ويزاول أعماله بموجب وج لبحرين بمفي مملكة ا ]"البنك"[ ش.م.ب.(صرفية )ملالعربية االمؤسسة  تتأسس
شركة مساهمة بحرينية ذات مسؤولية محدودة البنك عبارة عن لة صادر عن مصرف البحرين المركزي. مج لا صرفي بميص ترخ 

معاً المشار إليهم )التابعة  للبنك وشركاته األساسيةم ركة األليبيا المركزي الشومدرج في بورصة البحرين. يعتبر مصرف 
 "(.وعةمجمبال"
 

البنك ، المنامة، مملكة البحرين. 5698ص.ب. بية المصرفية، المنطقة الدبلوماسية، رعلامؤسسة لج ابر إن العنوان المسجل للبنك هو
 لكة البحرين.مم، والسياحةلتجارة لصادر عن وزارة الصناعة واا 10299مسجل بموجب الترخيص التجاري رقم 

 

ات والمؤسسات المصرفية مع الشرك لا معلى األعنة تضمالمصرفية الدولية بالجملة المالخدمات  مجموعة منبتقديم المجموعة قوم ت
سالمية التجاري والخدمات المصرفية اإلالتمويل ووالخزانة  المشتركةض وهيكلة والقرموالتمويالت ال المالية وتمويل المشاريع

 تالخدماضمن " ىإلفقط والمسمى "بنك المحمول  بر الهاتفلمتوفرة عالخدمات المصرفية الرقمية ا في مجال اً ودخلت مؤخر
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فقطوتقدم الخدمات المصرفية للتجزئة الستهالكية لألفراد. مصرفية الا
 

 للمجموعة محاسبيةالسياسات الاإلعداد والتغيرات في  أسس 2
 

 أسس اإلعداد 2-1
المعمول لقواعد واألنظمة وفقاً ل 2020يونيو  30هية في تلمنر الفترة الستة أشهالقوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد 

شأن عن مصرف البحرين المركزي بؤخراً ادرة ملتعميمات الصذلك ا بما في ن المركزيعن مصرف البحري بها الصادرة
 مصرفميم عت خصتتطلب هذه القواعد واألنظمة وباأل (.19 –كوفيد )مسيرة استجابةً لجائحة بشروط تنظيمية الجراءات اإل

التقارير المالية تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد  2020يونيو  21المؤرخ في  OG/226/2020 رقم يرين المركزالبح
 ما يلي:، باستثناء لية الدوجلس معايير المحاسبلصادرة عن ما
 

 19 –بجائحة كوفيد  المتأثرين الءلعمالمدفوعات المقدمة لناتجة عن تأجيل إثبات خسائر التعديل على الموجودات المالية ال (أ)
يار الدولي إلعداد معب البموج كما هو مطلوب  باح أو الخسائرفوائد إضافية في حقوق الملكية بدالً من األردون فرض أية 

 قاً وفرة تعديل آخر على الموجودات المالية أو خسا ربحم إثبات أي تي. "دوات الماليةألا بالمتعلق " 9مالية رقم التقارير ال
د من زيللحصول على الم 1-3-2إيضاح . يرجى الرجوع إلى 9يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عالمطلبات لمت

 ؛ ولالتفاصي
 

التي تفي  19 –لجائحة كوفيد دعمها إلجراءات استجابةً أو الجهات التنظيمية  / كومة والح من  لمةالمستالمالية  اعدةالمسإثبات  (ب )
ن ذلك إلى حد أي خسارة تعديل مسجلة في وسيكو ،الً من األرباح أو الخسائرلملكية بدفي حقوق ا، يةكومالمنح الح بمتطلبات 

مساعدة أية م إثبات تي. األرباح أو الخسائرفي المتبقي يد الرصمبلغ يتعين إثبات و)أ( أعاله، 1-2 للفقرةنتيجة حقوق الملكية 
بة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات ق بمحاسالمتعل 20رقم لي الدوالمحاسبة يار معوفقاً لمتطلبات أخرى مالية 

 .لد من التفاصيزيللحصول على الم 1-3-2إيضاح يرجى الرجوع إلى  الحكومية.
 

إلعداد المعايير الدولية "باسم للمجموعة  السنويةة الموحدية المالائم قوعداد الكأساس إلر المذكور أعاله يشار فيما يلي إلى اإلطا 
 ."قبل مصرف البحرين المركزيالمعدلة من  ا بصيغته المالية ريقارالت

 

 34بة الدولي رقم المحاسمعيار بموجب المقدمة وفقاً للتوجيهات بإيجاز  ةالمختصرتم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة 
مصرف عمل إطار بموجب المعدلة  ا بصيغته ةيمالال إلعداد التقارير، باستخدام المعايير الدولية "مرحليةقارير المالية اللتبا "الخاص 

ا عة فيمللمجموالمختصرة الموحدة ات المالية المرحلية ، يشار إلى اإلطار المستخدم في إعداد المعلوموبالتالي .البحرين المركزي
 ."قبل مصرف البحرين المركزيعدلة من غته المبصي 34 رقم الدولي "معيار المحاسبةيلي باسم 

 

 2019ديسمبر  31لمنتهية في قة للمجموعة للسنة االمالية الموحدة السنوية المدق القوائمة في إعداد محاسبية المتبعلت ااسا إن السي
، وباستثناء التعديالت . ومع ذلكإلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي معايير الدوليوفقاً للكانت 
تطبيقها  ة األخرى كما هي وتم ، تظل جميع السياسات المحاسبيتم تطبيقها بأثر رجعيلمحاسبية التي اات ياسعلى السرة أعاله المذكو

السياسات المحاسبية رات في لم ينتج عن التطبيق بأثر رجعي للتغيو. ختصرةالم الموحدةالمالية المرحلية  القوائمباستمرار في هذه 
 مقارنة.الة ترفلالمسجلة ر في المعلومات المالية يأي تغي

 

السنوية، الموحدة في القوائم المالية المطلوبة  اإلفصاحاتوالمختصرة على جميع المعلومات الموحدة المرحلية  ةياللمالقوائم اال تشتمل 
ليس ه إن، ذلكلى باإلضافة إ. 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةالموحدة للمجموعة السنوية  ةاليئم المويجب أن تقرأ باالقتران مع القوا

في  تنتهيس التي للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية  دليالً  2020يونيو  30المنتهية في أشهر  الستةرة تف ج ن تكون نتائمن الضروري أ
 .للحصول على مزيد من التفاصيل 13ح ضاإيى الرجوع إل ىكما يرج .2020ديسمبر  31
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 مختصرة ال ةوحدالمالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020يو يون 30

 

 مريكيةيين الدوالرات األجميع األرقام بمال 

 ()تتمةللمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2
 

 التوحيدأسس   2-2
األرصدة المعامالت و تبعادسد ابع التابعة للبنك وشركاتهية لم الماالقوائالمختصرة على  الموحدةالمرحلية  القوائم الماليةهذه  تتضمن

 . نيةبيال
 

 التوجيهات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمساعدة الحكومية   2-3
ح رة عن مصرف البحرين المركزي )راجع إيضابناء على التوجيهات التنظيمية الصاد، 2020يونيو  30المنتهية في خالل الفترة 

قامت العمالء، ن المستلمة م الطلباتعلى وبناء  19 –ثير جائحة كوفيد ف من تأ يتخفلل ( باعتبارها إجراءات بشروط ميسرة2-1
عمالء هذا الدعم المقدم لللم ينتج عن . لعمالء المتأثيرينلبعض العمالء كجزء من إجراءات دعمها لالمجموعة بتأجيل المدفوعات 

غراض و زيادة في المخاطر االئتمانية ألأ رة تعديلخسا  أيدوالر أمريكي مليون  984لديهم تعرضات غير مسددة بقيمة الذين 
 . لمتوقعةاحتساب الخسائر االئتمانية ا

 

رباح أو ي اإلف (لغ المساعدة المالية المستلمةمبوالذي يمثل والر أمريكي )مليون د 4البالغ رصيد لامبلغ  تا بتم إثلك، الوة على ذعو
. تم (1-2إيضاح شياً مع تملكية )ديل ليتم تسجيلها في حقوق المتعئر موعة خسا لدى المج  يكنحيث لم ، ترة الحاليةخالل الف الخسائر

 ائر.لية الموحدة لألرباح أو الخسالقائمة المرح  ة فيلصالذات كخصم من المصروفات تسجيل المبلغ 
 

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة مطبقة من قبل المجموعة   2-4
التي تم إتباعها في إعداد  لتلك هي مطابقةة ة المختصردح المرحلية المو ةيإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المال

من  اعتباراً النافذة تطبيق المعايير الجديدة بإستثناء  ،2019ديسمبر  31المنتهية في نة للمجموعة للس ةموحدلاة سنويالية الالقوائم الم
  .2020يناير  1
 

 31وائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في الق راجع، بقةا سلسنة القارنة لملبأرقام ا المتعلقةبالنسبة للسياسات المحاسبية 
  .2019ديسمبر 

 

المجموعة في إعداد هذه وتم تطبيقها من قبل  2020من سنة اعتباراً نافذة ية المعدلة التالالجديدة وسبية معايير المحا ت الأصبح 
  .ب مقتضى الحالسح ، مالية المرحلية الموحدة المختصرةالقوائم ال

 

 ارية ل التجما عاأل فيعر : ت3إلعداد التقارير المالية رقم ار الدولي يالمع  تعديالت علىإدخال  2-4-1
 ن تتضمن، يجب أتجاريةأعمال ها لكي يتم اعتبار 3 رقم لتقارير الماليةإلعداد اعلى المعيار الدولي  أدخلتالتي  تالتعديالتوضح 

في القدرة على جوهري بشكل  اً تساهم معموضوعية ، مدخالت وعملية كحد أدنى ،والموجوداتاملة من األنشطة مجموعة متكعلى 
جميع المدخالت والعمليات على  تتضمنيمكن أن توجد دون التجارية  أن األعمال ت، أوضح على ذلك. عالوة اتمخرج لا تحقيق

قد  ها ، ولكنللمجموعةالموحدة المختصرة رحلية المالية المقوائم تأثير على الأي  التعديالته ن لهذلم يكالمخرجات.  لتحقيقالالزمة 
 .دمجأعمال أي  وعة فيجملمت الخ د تؤثر على الفترات المستقبلية إذا

 

  9لتقارير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد او 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الت التي أدخلت على عديالت 2-4-2
 المرجعي   فائدة: المتعلق بإصالح سعر ال39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

المتعلق باألدوات  39رقم ومعيار المحاسبة الدولي  9التقارير المالية رقم د ي إلعدالودال را عيالمعلى تتضمن التعديالت التي أدخلت 
تأثر بشكل مباشر بإصالح والتي يتم تطبيقها على جميع عالقات التحوط التي ت، ءاتاً من اإلعفا عددعلى : اإلثبات والقياس المالية

دار التدفقات النقدية القائمة  مق قن بشأن توقيت أوعدم التي ى حاالتلإ الحصاإل. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى سعر الفائدة المرجعي
الموحدة ة المرحليالمالية ئم اقوالتعديالت أي تأثير على اللهذه  لم يكنعلى أساس المعيار المرجعي لبند التحوط أو أداة التحوط. 

 .للمجموعةالمختصرة 
 

 الجوهري: المتعلق بالتعريف 8المحاسبة الدولي رقم يار ومع  1قم رولي دلا اسبة التعديالت التي أدخلت معيار المح 2-4-3
 إخفاؤها،أو تحريفها إذا تم حذفها أو  جوهريةات علومهي م "المعلوماتللجوهري التي تنص على أن جديداً اً تعريفتقدم التعديالت 

ألغراض العامة على ذات االمالية  للقوائم يونسيئرلاون ستخدمعلى القرارات التي يتخذها الم لفمن المتوقع أن تؤثر بشكل معقو
 المنشأة المبلغة المعنية".توفر معلومات مالية حول المالية، التي  القوائمأساس تلك 

 

مع معلومات ن قتراالبا و أعلى حدة كانت ، سواء ستعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات الجوهريةاألهمية ديالت أن عالت توضح
هو أمر جوهري إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على الخطأ في وصف المعلومات تبر عيية. مالال مئاوقلااق ، في سيأخرى

 الو ،ةرالمختصالمالية المرحلية الموحدة  مالقوائتأثير على التعديالت أي . لم يكن لهذه يونرئيسلاالقرارات التي يتخذها المستخدمون 
 .وعةالمجمعلى  يلقبمست أي تأثير لها أن يكون يتوقع ب
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 مريكيةجميع األرقام بماليين الدوالرات األ 

 )تتمة(للمجموعة  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد والتغيرات في   2

 

 ة بعد اميإلز ير غ جديدة صادرة ولكنهاوتعديالت معايير وتفسيرات  2-5
حتى تاريخ التي هي غير إلزامية بعد و 2020ير ينا 1صدارها كما في وتعديالت جديدة تم إوتفسيرات معايير تكن هناك أية  مل

 موعة.ختصرة للمج رحلية الموحدة المملا ليةا لقوائم المر اإصدا
 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية  3
السياسة المحاسبية ، قامت المجموعة بتطبيق 1-2 ضاحإيفي  ا هو مفصح عنه كماة يباسالسياسات المح في  باإلضافة إلى التغير

أي دناه المذكورة أالسياسات المحاسبية تطبيق الم ينتج عن . ل2020يونيو  30بأثر رجعي خالل الفترة المنتهية في أدناه ه ذكورالم
 قارنة.ة المسجلة لفترالمالمالية ومات المعلى علر تغي

 

 ية م وحكالمنح ال
تم االمتثال لجميع الشروط المرفقة. عندما يسوالمنحة استالم بأنه سيتم عندما يكون هناك تأكيد معقول الحكومية إثبات المنح م يت

التي  ذات الصلة اليفالتكاحتساب كدخل على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها  إثباته، يتم روفمصال ببندتتعلق المنحة 
 للموجودات جي المتوقع كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاإثباته ، يتم بموجودعلق المنحة تتندما ع. ها ضيعوتهدف إلى ت
 .ذات الصلة

 

باح أو الخسائر إسمية ويتم إثباتها في األروالمنحة بمبالغ جود يتم تسجيل الموالنقدية، المجموعة منح الموجودات غير تستلم عندما 
 ة متساوية. سنوي أقساطأساس األساسي على الموجود ومنافع ، استنادا إلى نمط استهالك للموجودمتوقع لا جياتنإلاعلى مدى العمر 

 

 ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 4

  
يونيو   30

2020 
ر يسمبد 31

2019 

    سندات دين

 912 885   لتكلفة المطفأةا رجة بمد

 5,005 5,082   خراآلمل الشا  خلة من خالل الددلقيمة العا مدرجة بال
  ─────── ─────── 
  5,967 5,917 

 (91) (103)   لمتوقعةنية ااالئتما  الخسائرمخصصات 
  ─────── ─────── 

 5,826 5,864  صافي  -سندات الدين 

    

    ملكية سندات أسهم حقوق ال

 10 9  خرالشامل اآل لة العادلة من خالل الدخ درجة بالقيمم
 ─────── ─────── 

 10 9  سندات أسهم حقوق الملكية 
  ─────── ─────── 
  5,873 5,836 
  ═══════ ═══════ 
 

 :2019ديسمبر  31و 2020يونيو  30ن كما في حسب المرحلة لسندات الديفيما يلي هو تقسيم 
 

 2020يونيو  30 

 ع جمومال 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 5,967 89 33 5,845  اليمج إ سندات دين،

 (103) ( 80) ( 4) ( 19)  المتوقعة مخصصات الخسائر االئتمانية
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,826 29 9 5,864 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية ية لقوائم الماليضاحات حول اإ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 يكيةين الدوالرات األمرم بماليا قرألجميع ا 

 ( تتمة) ستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرةإ 4
 2019مبر ديس 31 

 المجموع 3المرحلة  2رحلة مال 1المرحلة  
     

 5,917 74 55 5,788  ت دين، إجماليداسن

 (91) (74) (4) (13) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ─────── ─────── ────── ────── 
 5,775 51 - 5,826 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 قروض وسلف 5
 2020يونيو  30 

 جموع الم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 15,309 725 1,155 13,429 ، إجماليقروض وسلف
 (726) (556) ( 95) ( 75) توقعةصات الخسائر االئتمانية الممخص

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 13,354 1,060 169 14,583 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 2019 رديسمب 31 

 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 17,069 635 859 15,575 قروض وسلف، إجمالي
 (617) (492) (67) (58) لمتوقعةالخسائر االئتمانية ات مخصصا 

 ─────── ─────── ────── ────── 

 15,517 792 143 16,452 
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 

 
  يونيو  30و 2020يونيو  30االئتمانية المتوقعة خالل الفترات المنتهية في  خسائرغيرات في مخصصات الل التفيما يلي تحلي

2109: 
 المجموع  3المرحلة  2 المرحلة  1المرحلة  
     

 617 492 67 58  2020 يناير 1في  كما 
 - (4) 5 (1)  في التحويالت بين المراحلا ص

 (17) (17) - -   مبالغ مشطوبة
 152 102 27 23  صافي –لفترة المخصص ل

 (26) (17) (4) (5)  تعديالت الصرف وتغيرات أخرى
 ─────── ─────── ────── ─────── 

 726 556 95 75 2020يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 
 المجموع 3المرحلة  2المرحلة  1حلة مرال 
     

 564 429 88 47  2019يناير  1كما في 
 - 16 (16) -  صافي التحويالت بين المراحل

 (20) (20) - -   مبالغ مشطوبة
 23 22 (2) 4  صافي –المخصص للفترة 
 22 22 - -  وتغيرات أخرىتعديالت الصرف 

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 589 469 70 51  2019يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 المختصرة  الموحدةالمرحلية يضاحات حول القوائم المالية إ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 ألمريكيةدوالرات اجميع األرقام بماليين ال 

 

  آخري دخل تشغيل (مصروف) 6

 
  يونيو 30

2020 
يو يون 30

2019 
   

 101 73 * صافي –  م والعموالتدخل الرسو

 17 14 ل من عمليات المكتبدخ 
 3 ( 45) صافي  –دفتر المتاجرة دخل من  (ةرخسا )

 15 42 صافي -بية في العمالت األجن ولالتدامن  ربح
 3 (129) ** جنبيةالعمالت األتغيرات ن لتحوط معلى ا (ربح) خسارة

 6 26 صافي – غير المتاجرة لغرضمحتفظ بها دين  راتستثماإ عادبإستمن ربح 

 13 7 صافي –أخرى 
 ─────── ─────── 
 (12 ) 158 
 ═══════ ═══════ 

 
دخل من ي( الر أمريكمليون دو 6: 2019يونيو  30مليون دوالر أمريكي ) 7مبلغ وقدره الت * مدرجة ضمن دخل الرسوم والعمو

 .مدارةلاال وماألبالمتعلق سوم الر
 

ها تأثير مقاصة على المصروف الضريبي يبالمعاملة لد المتعلقةالعمالت األجنبية أسعار التحوط من تغيرات على  ربح (خسارة)* *
 .للفترة

 

 ئتمانية  االخسائر ال اتمصروف 7

 
يونيو   30

2020 
يونيو  30

2019 
   

 (1) 12 تاجرةمحتفظ بها لغرض غير المإستثمارات دين 

 23 152 لفوس ضقرو

 (1) 10 نية والبنود المحتملة االرتباطات االئتما 
 ─────── ─────── 
 174 21 
 ═══════ ═══════ 

 القطاعات التشغيلية   8
 
ا. نشطتهوحدات األعمال وأ تشغيلية والتي تبنى على أساسأعمال  تقطاعا  خمس إلىالمجموعة أنشطة غراض إدارية تم توزيع أل

 : ةألقسام المختلفة التاليوعة لوضع أنشطتها تحت اة المجميكلهوفقاً لذلك تم 

 
التابعة في  تغطي أنشطة التجزئة والشركات وأنشطة الخزانة للشركات فريقياأوشمال  سطولشرق األمنطقة االتابعة ل  الشركات  -

 ؛المتوسطشرق شمال أفريقيا ودول 
 

اإلسالمية جاري والخدمات المصرفية والتمويل الت تالتمويالوهيكلة  اتكالشرتمويل تغطي ة الجمللمصرفية الدولية بالخدمات ا -
 قروض المشتركة؛وال

 

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

بانكو هي ازيلية ابعة برة تكلشر أنشطة الخزانةورية طة المصرفية التجا أساسية األنشة يعكس بصورإيه.بي.سي البرازيل  -
 وسطة في البرازيل؛ وتالشركات وقطاعات السوق المالتركيز على  .سي البرازيل أس.أيه، معإيه.بي

 

 الخدمات المالية العربية ش.م.ب. )مقفلة(. شركة تشتمل على أنشطة  أخرى -
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  ختصرةالم الموحدةرحلية الميضاحات حول القوائم المالية إ
 عة(راجم) 2020يونيو  30

 والرات األمريكيةيع األرقام بماليين الدجم 

 )تتمة(لية  قطاعات التشغي ال 8
 

  30ر المنتهية في هأش ستةلفترة ال
 2020يونيو 

الشركات  
منطقة التابعة ل

  لشرق األوسطا
 فريقيا أوشمال 

الخدمات 
المصرفية 

 الدولية بالجملة 
خزانة  

 جموعة الم
إيه.بي.سي 

 المجموع   خرىأ ل لبرازيا
       

 252 14 75 28 75 60 ي دخل الفوائد  صاف

 ( 12) 12 ( 96) 24 32 16 تشغيلي آخر   (مصروف )دخل 
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

  (صروفمال)مجموع الدخل 
 240 26 ( 21) 52 107 76 التشغيلي 

الخسائر  قبل  (الخسارة)الربح        
والضرائب  مانيةاالئت

ية غير  التشغيلات فوالمصرو
 51 3 ( 71) 39 54 26 المخصصة 

 ( 174) ( 1) ( 29) - ( 129) ( 15) ئر االئتمانية  فات الخسامصرو
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

قبل الضرائب  ( الخسارة)الربح 
لية غير  والمصروفات التشغي

 ( 123) 2 ( 100) 39 ( 75) 11 صةالمخص
ى  عل يضريب استرجاع  (روف مص)

 124 - 133 - ( 1) ( 8) يات الخارجيةالعمل
ر  المصروفات التشغيلية غي 

 ( 58)      المخصصة 
     ────── 

 ( 57)    للفترة  الخسارة
      ══════ 

 الموجودات التشغيلية
 29,623 59 7,532 9,092 9,438 3,502 2020يونيو  30كما في 

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 غيلية بات التشالمطلو

 25,631 103 6,583 16,003 - 2,942 2020يونيو  30كما في 
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 

 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 2019يونيو 

الشركات التابعة 
لشرق  منطقة ال

وشمال  األوسط
 فريقيا أ

الخدمات 
المصرفية  

 ة  لية بالجملالدو
  ةخزان

 مجموعةال
إيه.بي.سي  

 المجموع  خرىأ لبرازيل ا
       

 279 34 85 17 85 58 دخل الفوائد  صافي 
 158 11 68 17 41 21 تشغيلي آخر  دخل

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 437 45 153 34 126 79 مجموع الدخل التشغيلي 

  نيةئر االئتماالخساقبل  الربح       
روفات  ب والمصرائضوال

 237 26 88 22 71 30 التشغيلية غير المخصصة 
 ( 21) - ( 14) - - ( 7) فات الخسائر االئتمانية  مصرو

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

 216 26 74 22 71 23 التشغيلية غير المخصصة 

 ( 24) - ( 14) - ( 3) ( 7) جية  الخار لياتعلى العم ضرائب
ر  المصروفات التشغيلية غي 

 ( 57)      المخصصة 
     ────── 
 135    للفترة لربح ا
      ══════ 

 الموجودات التشغيلية
 30,068 67 8,113 8,198 10,132 3,558 2019 ديسمبر 31ي كما ف

 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
 شغيلية طلوبات التالم

 25,579 43 6,923 15,572 - 3,041 2019 يسمبرد 31في ما ك
 ═══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 المختصرة  الموحدة المرحليةحات حول القوائم المالية يضاإ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 لمالية ألدوات ال القيمة العادلة 9

 
 للمجموعة. لماليةوالمطلوبات ا للموجوداتقيمة العادلة ل التالي قياس التسلسل الهرمي للالجدو ميقد
 

 : 2020يونيو  30يمة العادلة للموجودات كما في لقلتسلسل الهرمي  ال الكمية لقياس  اإلفصاحات 
 

 ة المقاسة بالقيمة العادلة: الموجودات المالي
  1ى المستو 2ى المستو المجموع  

    
 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  582 - 582

 ةالمتاجر ريبها لغرض غ ستثمارات محتفظإ 4,722 271 4,993
 قروض وسلف  9 341 350

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  669 629 1.298
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 1 1

 
 : 2020يونيو  30كما في  للمطلوبات العادلة  لقيمة لمي  رلسل الهلتسالقياس اإلفصاحات الكمية 

 
 ة العادلة: المالية المقاسة بالقيم المطلوبات 

  1مستوى ال 2المستوى  المجموع  
    

 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  597 607 1,204
 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 3 3

 
 :2019ديسمبر  31ة العادلة للموجودات كما في ي للقيمهرملتسلسل اة لقياس الاإلفصاحات الكمي

 
 ة:لقيمة العادالموجودات المالية المقاسة بال

  1المستوى  2المستوى  ع المجمو
    

 أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  507 - 507
  إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة 4,762 165 4,927

 ف لقروض وس 11 192 203
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  213 302 515

 مشتقات مالية محتفظ بها كتحوطات  - 3 3
 

 : 2019ديسمبر  31بات كما في للمطلو لقيمة العادلةلسل الهرمي للكمية لقياس التساإلفصاحات ا
 

 المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:
  1ستوى الم 2ستوى الم المجموع 

    
 مشتقات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة  150 313 463
 ت ا مشتقات مالية محتفظ بها كتحوط - 57 57
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 مختصرة ال الموحدةية المرحلمالية ت حول القوائم اليضاحاإ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 

 

 مة()تت  الماليةألدوات ة لالقيمة العادل 9
 

 قيم العادلة لألدوات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة  ال
 ف بشكل جوهري عن قيمها المدرجة.ال تختلقيمة العادلة المدرجة بال دوات المالية غيرالعادلة لأل ةإن القيمما يلي، فبإستثناء 

 

  2019يونيو  30  2019ديسمبر  31

  لقيمة المدرجة  ا عادلة ال ةالقيم  ة المدرجة القيم القيمة العادلة
 الموجودات المالية       

913 912  887 885 
 غير المتاجرةغرض لمحتفظ بها دين ستثمارات إ

 لي إجما  –لفة المطفأة مدرجة بالتك
      
 المطلوبات المالية       

 إقتراضات 1,885 1,885  2,080 2,079
 

بين حدثت تحويالت فيما ما إذا كانت قد المجموعة حدد ت، دلة على أساس متكررمة العا لقيا بباتها إثلتي يتم ة الألدوات الماليبالنسبة 
 .مالياد كل تقرير إعدة ية فترها في نالتصنيف تقييم  ةمن خالل إعاد التسلسل الهرمي المستويات في

 

 1األدوات المالية في المستوى 
. يعتبر إعداد التقرير الماليالمدرجة بتاريخ أسعار السوق  إلى نشطةال واقساألفي  المتداولة ليةلة لألدوات الما ستند القيمة العادت

 ةمجموع أو رسمسا أو ال رمن شركة الصرافة أو التاج بصورة منتظمةوبسهولة  متاحةالمدرجة سعار إذا كانت األ اً السوق نشط
تي تحدث بانتظام دون شروط لية واللفعاالسوق  تمعامالار أسعتلك هات الرقابية، وتمثل و الج التسعير أ تصناعية أو خدما 

عروض الحالية. يتم لل المجموعة هي أسعار اتفظ بها من قبالمح  ةتفضيلية. إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة للموجودات المالي
 .1دوات في المستوى ه األتضمين هذ

 

 2األدوات المالية في المستوى 
)على سبيل المثال، السوق الموازنة للمشتقات المالية(  ةتداولها في السوق النشط ال يتم لتيالمالية ا لألدوات يتم تحديد القيمة العادلة

معلومات السوق التي يمكن مالحظتها م استخدان كنة متحقيق أقصى استفادة ممعلى  هتقنيات التقييم هذعمل تات التقييم. تقني مباستخدا
بالمنشأة. إذا كانت جميع المدخالت الجوهرية المطلوبة للتقييم  الخاصة راتيى التقدعلدر ممكن أقل قحيثما كانت متوفرة وتعتمد 

 .2ضمن المستوى تها، فإنه يتم تضمين األداة ظيمكن مالح  العادل لألداة
 

 2وى ست والم 1ويالت بين المستوى تح
 .الحالية والسنة السابقة الفترةخالل  2المستوى و 1المستوى  ت بينتحويالهناك  كنتلم 

 

 تمانية والتزامات محتملة اطات ائرتبا 10
 

 لمرحلة حسب ا والخسائر االئتمانية المتوقعةاالئتمان(  لتحوي )بعد تطبيق عامل  التعرضات  ( أ
 

 2020يونيو  30 

 المجموع  3المرحلة  2مرحلة ال 1لمرحلة ا 
     

 3,004 28 250 2,726 حتملةارتباطات ائتمانية والتزامات م
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ 

 ( 41) ( 15) ( 12) ( 14) مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ═══════ ═══════ ══════ ══════  

 

 2019ر ديسمب 31 

 المجموع 3المرحلة  2 المرحلة 1المرحلة  
     
 4,103 25 289 3,789 نية والتزامات محتملةرتباطات ائتما ا
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 (38) (11) (13) (14) ئر االئتمانية المتوقعةت الخسا صصا خ م
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 
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 تصرة المخ الموحدةالمرحلية لية ئم المايضاحات حول القواإ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 
 م بماليين الدوالرات األمريكيةجميع األرقا  

 

 )تتمة(ات ائتمانية والتزامات محتملة ارتباط 10
 
 لمرحلة حسب ا وقعةتوالخسائر االئتمانية الم االئتمان( تحويل )بعد تطبيق عامل  تعرضات ال ( أ
 

 فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة:
 
 موع المج 3 المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 38 11 13 14 2020 يناير 1في كما 
 3 4 (1) - صافي -لمتوقعة للفترة انية امئتاللخسائر اا تغيرات

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 41 15 12 14 2020يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 موعالمج  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
     

 52 16 22 14 2019يناير  1كما في 
 (14) (2) (12) - صافي -فترة لة لعلخسائر االئتمانية المتوقا تغيرات

 ─────── ─────── ────── ─────── 

 38 14 10 14 2019يونيو  30كما في 
 ═══════ ═══════ ══════ ═══════ 

 

 لتزامات محتملة اوئتمانية  ا رتباطات ا ب(

 

 يونيو  30
2020 

ديسمبر  31
2019 

   
 2,449 2,179 لتصفيةاتية اذل وج الت قصيرة األلة من المتاجرة والمعامتمزامات مح الت

 3,349 2,776 ئتمان مباشرة وخطابات ضمان إبدائل 
 2,416 1,664 رتباطات أخرى اقروض غير مسحوبة و رتباطاتا

 ─────── ─────── 
 6,619 8,214 
 ═══════ ═══════ 

 4,103 3,004 ل االئتمان ويعامل تح  بعد تطبيق يةت االئتمانضا تعرال

 ═══════ ═══════ 
 3,059 2,540 طرعادل الموزون بالمخاالم
 ═══════ ═══════ 
 المشتقات المالية  ( ج

 :إعداد التقارير الماليةفيما يلي المبالغ االعتبارية القائمة في تاريخ 

 

 يونيو   30
2020 

ديسمبر  31
2019 

   
 14,163 12,683 الفائدة مقايضات أسعار

 663 418 العمالت قايضاتم

 5,447 5,782 جلةأجنبي آرف صعقود 

 8,373 12,933 الخيارات عقود

 4,234 4,061 يةلعقود مستقب

 ─────── ─────── 
 35,877 32,880 

 ═══════ ═══════ 
   

 2,226 2,179 ئتمان والسوق(اال)مخاطر المعادل الموزون بالمخاطر 
 ═══════ ═══════ 
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 مختصرة ال وحدةالم المرحليةحول القوائم المالية  يضاحاتإ
 )مراجعة( 2020يونيو  30

 

 دوالرات األمريكيةلجميع األرقام بماليين ا 

 

 إدارة المخاطر  11
 

 مخاطر السيولة 
مصرف البحرين  ،ة بهلخاصالجهة التنظيمية ا ليه من قبليتطلب من المجموعة االمتثال لمتطلبات السيولة على النحو المنصوص ع

المستقر. يتم  في التمويلا كحد أنى ونسبة ص %100لحفاظ على نسبة تغطية السيولة بنسبة ات في اطلبت. تتعلق هذه المالمركزي
يوماً  30ارجة على مدى وصافي التدفقات الخ األصول السائلة عالية الجودة احتساب نسبة تغطية السيولة كنسبة من مخزونها من 

 ."التمويل المستقر المتوفر" إلى "التمويل المستقر المطلوب"سبة من كن رويتم احتساب صافي نسبة التمويل المستق .المقبل يتقويم
: 2019ديسمبر  31) %215مجموعة ونسبة صافي التمويل المستقر للنسبة تغطية السيولة بلغت ، 2020يونيو  30ي وكما ف

 التوالي. على (%115: 2019ديسمبر  31) %121و (303%
 

 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع  12
 

إلدارة عضاء مجلس اإلدارة وموظفي اوالشركات الزميلة وأ والمساهمين الرئيسيناألساسية ذات العالقة الشركة األم  افاألطرل تمث
يتم الموافقة . ه األطرافوهري من قبل هذأو المتأثرة بشكل ج مشتركة السيطرة السيطرة أو خاضعة للوشركات عة الرئيسيين للمجمو

 لمتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.الدفع اوط رعلى سياسات التسعير وش
 

 :ماليللمركز ال الموحدةالمرحلية  القائمةفي  المتضمنةقة المتعلقة باألطراف ذات العالالفترة أرصدة نهاية  فيما يلي
 

 يونيو   30
2020 

 أعضاء  
 اإلدارة  مجلس 

 مساهمين 
 ن يرئيسي 

 الشركة  
  األساسية األم

     
 ودائع العمالء  3,143 700 8 3,851
 إقتراضات 1,505 - - 1,505

172 - - 172 
تملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل لتزامات مح إ

 وذاتية التصفية
     

 ديسمبر 31
2019 

 أعضاء 
 اإلدارة مجلس 

 مساهمين  
 نيرئيسي

 الشركة 
  األساسية األم

     
 ودائع العمالء  3,161 700 8 3,869
 إقتراضات 1,505 - - 1,505

348 - - 348 
تملة من المتاجرة والمعامالت قصيرة األجل لتزامات مح إ

 وذاتية التصفية
 

 :لألرباح أو الخسائر الموحدةالمرحلية  القائمةقة المتضمنة في ذات العالباألطراف  وفات المتعلقةالمصرو خلالدفيما يلي 
 

 يونيو 30
2019 

يونيو   30
2020   

    
 ولةخل عمد  3 4

 مصروفات الفوائد  53 82
 

 19 - كوفيد جائحةتأثير  13
 

نحاء العالم. فقد قامت حكومات مختلف أ في 19-فيدعن انتشار فيروس كو 2020مارس  11 بتاريخأعلنت منظمة الصحة العالمية 
، إلى الحد من معدل انتشاره تهدف دويق بفرضالعديد من الدول، بما في ذلك مملكة البحرين ودول أخرى تعمل فيها المجموعة، 

لمركزية والبنوك االحكومات  شرعتباإلضافة إلى ذلك، والشركات واالقتصادات. وص األشخا رة على تأثيرات مباش ي كان لهذوال
لحد من ( لعالدفإعفاءات )بما في ذلك عباء وتخفيف األللدعم االقتصادي ت إجراءاباتخاذ ات التي تعمل فيها المجموعة يفي االقتصاد

 على األفراد والشركات.التأثير 
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 المختصرة  الموحدةرحلية المحول القوائم المالية ت يضاحاإ
 )مراجعة( 2020 يونيو 30

 

 يةكماليين الدوالرات األمريجميع األرقام ب 

 

 (تتمة) 19 -كوفيد  جائحةتأثير  13
 

ى إلدارة طر األخرلمخا ارة اوممارسات إد أعمالها  صريفتة اريرم استبتفعيل خطط قامت قب المجموعة الوضع عن كثب، وقد ترا
 على عملياتها وأدائها المالي. (19 –كوفيد كورونا ) فيروستفشي نتيجة لالتأثير المحتمل لتعطل األعمال 

 

دعم بال علقيت ا مفيخصصات المعالجة المناسبة للمذلك، قدمت الجهات التنظيمية المصرفية والمحاسبية توجيهات بشأن  ة علىووعال
على  19 –وفيد جائحة ك لتأثيراتأجرت المجموعة تقييماً ذلك،  ى. وبناء عل19 –ئحة كوفيد جاألزمة ء نتيجة المقدم إلى العمال

 يونيو 30للفترة المنتهية في النظرة المستقبلية والقرارات معلومات المتوقعة واستخدام  يةئتمانئر االا خسالالمالية ومنهجية  ا نتائجه
 .التأثيراتيلي أدناه شرح لهذه  فيما و، 2020

 

   المتوقعة يةخسائر االئتمانبة للمحاس دعم العمالء وما يرتبط بذلك من معالجة  ( أ
تصنيفي ليصنف بصورة منتظمة، المدينين الذين  إطاروبالنسبة للمدينين من قطاع الخدمات المصرفية بالجملة، فانه قد تم اصدار 

 (. 19 –أجيل سداد أقساط أو أرباح نتيجة لتأثيرات )كوفيد سعوا للحصول على التأجيل بصورة ت
 

لزيادة نيفه على أنه خاضع تطلبات التنظيمية لتجنب تصكان يمتثل للملتحديد ما إذا  التأجيلن طلبات قام البنك بتقييم كل طلب م
في المرتبطة بها والزيادة  9 رقم ةليالمالتقارير إلعداد االمعيار الدولي بموجب كما هو محدد  يةاالئتمانجوهرية في المخاطر ال

ؤالء ، يستمر البنك في تقييم هةلبات التنظيميلملتزمين الذين ال يستوفون المتطلبالنسبة  .المتوقعة ةياالئتمانمخصص الخسائر 
 ةمانيتئاال رفي الخسائالزيادة المرتبطة بها  بإحتسابويقوم البنك  يةمخاطر االئتمانة جوهرية في الزيادالملتزمين على أنهم يواجهون 

 .المراحلالمتوقعة وتعديل 
 

مع   على أنه متوافق المدينيف ندما يمكن تصنبالتجزئة بنفس الطريقة. عة لمصرفيالخدمات اع ا من قط المدنيينيتم التعامل مع 
 يةنما ئتالمخاطر االتصنيف في جوهرية لزيادة  ال يعتبر خاضعاً  فإنه، تأجيلالمبادئ التوجيهية التنظيمية عند السعي للحصول على 

يعتبر نه منح الوقت فإ  ت الخاصة بطلببالتوجيها الملتزم ل لم يمتث. إذا في المراحلر أو التغيائر االئتمانية المتوقعة في الخسيادة زو
 .ر المراحلغيتواالئتمانية المتوقعة  رئالخسا تصنيف مع تغيير مرتبط في  يةمخاطر االئتمانالفي ية جوهرعرضة لزيادة 

 
 االحتماالت  ترجيحولمستقبلية  اظرة نال ات ممعلومعقولية  (ب 

 مناطق جغرافية بالصلة بالعديد  ذات ةالمتوقع يةخسائر االئتمانالكلية في تقييم تستخدم المجموعة مجموعة من العوامل االقتصادية ال
ة الحالو سيةا األس لةحالاو التصاعديةحالة الفي إطار ثالثة سيناريوهات، عيد العالمي لتأثيرها على الص بالنظرللعمليات متنوعة 

شكل في تحديد ما ياجتهاداتها وتطبيق لى أساس منتظم ع معينةصادية اقت عواملة وتحديث تقوم المجموعة بمراجع .ةالتنازلي
 .نظرة مستقبليةوتقديرات معقولة 

 
، مثيلبق لها سلم ي اترابطباالض اً سلبالجتماعي تأثر االقتصاد العالمي وا، 19 -جائحة كوفيد ظل في االقتصاد العالمي  وفي خضم

فاءات من اإلع ةحزم في شكلجوهرية إلى تدخالت حكومية  19 –ئحة كوفيد جاأدى تأثير وقد . سواء من حيث األفراد أو الشركات
 .والحوافز

 
 ةنائيثستاال الظروفذ في االعتبار باألخ  19-جائحة كوفيد لالناتج عن قامت المجموعة إيضاً بمراجعة التأثير اإلضافة إلى ذلك، وب

على ًء وبنا  .9داد التقارير المالية رقم إلع ر الدوليا يالمعب ج بموعلى المدخالت واالفتراضات لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 
ملحوظة محدودة  بيانات توجد حالياً . 2020سنة خالل الربع الثاني من هري جوبشكل التيقن والتقلبات يات عدم ذلك، ارتفعت مستو

-لجائحة كوفيد  االقتصاديةثيرات تأالالتي سوف تؤثر فيها كيفية الحول ة بشكل كامل ممصمو قابلة للدعمطريقة عرض  إلستطالع
 يةخسائر االئتمانالوضع نماذج ألرقام  في أثناءم تقم المجموعة بتحديث العوامل االقتصادية الكلية ولذلك، ل لى عمالئها.ع 19

، 2019ديسمبر  31كما في العوامل االقتصادية الكلية  باستخدامقامت المجموعة بدالً من ذلك ، 2020و يوني 30ي قعة فالمتو
لتعكس تأثير  هاتواريمن ثم، إعادة تقييم ترجيحات السين، والحاليةاذج النمنتائج على بناًء اجتهادات عالوة على ذلك، قامت اإلدارة ب

عة وجمالم عند وضع التقديرات، قامت .2020يونيو  30ارة االئتمانية المتوقعة للفترة المنتهية في الحالي في قياس الخستيقن العدم 
والحالة  التصاعديةحالة السيناريوهات قييم مجموعة من النتائج المحتملة من خالل التأكيد على عوامل االقتصاد الكلي )التي تشمل تب

 31على التوالي ) %50و %0و %50إلى والتنازلية لحاالت األساسية والتصاعدية ترجيحات ا وتغير( ةتنازليال ةالالح وة ياألساس
 .(والتنازليةالحاالت األساسية والتصاعدية على التوالي  %30و %30و %40 :2019ديسمبر 
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 المختصرة  الموحدةرحلية المحول القوائم المالية يضاحات إ
 )مراجعة( 2020 يونيو 30

 

 والرات األمريكيةماليين الداألرقام بجميع  

 

 (تتمة) 19 -كوفيد  جائحةتأثير  13
 

 عمالء  فظ الادة ومح دحمقطاعات ق استثناءات على تطبي  ج( 

القائم إلى أن االستفادة من التحليل الداخلي اإلدارة استنتجت ن البيانات الخارجية المتاحة، ة ملصلالمصادر ذات امراجعة وبعد 
 المتوقعة ةيخسائر االئتماناستثناءات الالتي يمكن أن تستند إليها ودعماً للمعلومات ة موثوقيكثر ألالمصدر اهو  الضغوطلفحص 

تم النظر في اعتبارات شدة الصدمة ومدتها المحتملة بما في ذلك ، تثناءاتساال. في اثناء تقدير (هادات الجوهريةة إلى االجتباإلضاف)
في كما أخذت المجموعة  الالحق. لالستردادعن المسار المحتمل  الً فضو عم الحكومي،راءات الدإج  اتجة عنالنتأثيرات التخفيف 

صادرة عن الهيئات التنظيمية بشأن ال تصريحات، بما في ذلك طاعوالق ةحفظوالمالفئات على لة متاالعتبار تأثيرات الفروق المح 
وأوزان ناءات االستثهذه ء مراجعة لإجرا مكما سيت. و19 –جائحة كوفيد في سياق  9إلعداد المالية رقم  ر الدوليا يتطبيق المع

 ين سيناريوهات اقتصادية بديلة.ساسية، مع تضماأل حالةلدعم تحديث ال لمعلوماتد من ايزم، مع توفر الهاتالسيناريو

 
جزء . وكللجائحةوما يرتبط بها من حاالت التعرض  المدينين بالكاملالبنك بمراجعة محفظة  قام، 19 –جائحة كوفيد  ونتيجة لحدث
لتأثير ثانوي،  تعرضتوتلك التي  ،ي تأثرات بشدةالتاعات طات؛ القئفإلى أربع المحفظة المالية قطاعات قامت بتقسيم من العملية، 

في قطاعات  المدينين تمت مراجعة .التي يمكن أن تستفيد من الحدثات  تلك القطاعبسيط أو أقل، وأخيراً  لتأثير تعرضتالتي و
. بالنسبة ةيخاطر االئتمانمالفي ة يالجوهر ةدانوية على أساس فردي لتقييم ما إذا كان هناك احتمال متزايد لزيا المخاطر العالية والث

ير في غالت إظهاربك البن وقد قام، ة على المدى القصيرتملمح  يةمخاطر االئتمانلجوهرية في الاتم اعتبار الزيادة  المدينينألولئك 
 رحلة.مف في الينما في ذلك خفض التصنيف االئتماني الذي يمكن أن يؤدي إلى إعادة التصباستثناءات المخاطر من خالل فرض 

 
قروض  علىتعثر في السداد الة في حالة حدوث قيمة الخسارعلى  %5بنسبة  استثناءاتالمجموعة  تة، فرضفي قطاع التجزئو

 .في قيمة العقارات السكنية حتمالً مالرهن العقاري لتعكس انخفاضاً 

 
 وبالتالي، الكامنيقن من عدم الت ةليعا  لدرجه تخضعها ثوالتوقعات واحتماالت حد فإناقتصاديه،  ألي تنبؤات حال بالنسبةهو ال وكما 

 .المتوقعة النتائجعن شكل جوهري بفان النتائج الفعلية قد تختلف 
 
 يل الموجودات المالية  تعد (د

لبنوك في مملكة البحرين فيما يتعلق ل 19 -د يكوفورونا كس فيرورين المركزي عدة تعميمات بشأن تفشي أصدر مصرف البح 
بتقييم طلبات التأجيل على بها بموج المجموعة للقطاعات المتضررة، والتي ستقوم ليها عائد المستحقة لفوين وادأصل ال دابتأجيل سد

على  إعفاءطلبات أي  المجموعةمنح تلم مصرف البحرين المركزي. وبما أن عن  الصادرةلتعميمات لوفقاً على حدة حالة ل كس أسا 
 .2020يونيو  30لفترة المنتهية في خالل اعديل تة سارخ أي  تتم إثبا ي لمتالي وبال، خالل الفترة الفوائد

 
  أحداث الحقة هـ(

على يرها تأثقياس ال يمكن حدث، وبالتالي وال يمكن تحديد نتائج هذا الرة مستم 19 -كوفيد وباء على  المترتبةثار اآلتزال  وال
 10معيار المحاسبة الدولي رقم ع م توافقبما ي" دلةعالم داث غيرح أل"ا المجموعة بالنسبة للظروف التي نشأت بعد انتهاء الفترة، أي

فيروس تأثير إدراج سيتم  .ختصرةالمالموحدة لية مرح الالقوائم المالية ريخ إصدار هذه معقول في تا بشكل " "األحداث الالحقة
طر في مخا وهرية لج اة دلزيا علقة با متلوعة افي تحديد تقديرات المجم اً ان معروفعلى المجموعة كما ومتى ك 19 - كوفيدورونا ك

 ةالمتوقع يةاالئتمان ائرخسالة على السيناريوهات في نموذج المطبق والترجيحاتاالئتمان والمدخالت ومتغيرات االقتصاد الكلي 
ذلك كو 2020 تمبربس 30ي فالتي ستنتهي  للفترةالمختصرة الموحدة المرحلية المالية لقوائم االمالية في  للموجوداتالعادل  والتقييم

 .2020ديسمبر  31في ستنتهي التي السنوية الموحدة للسنة  الماليةم ئقوالا


